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Sodni register

NOVA GORICA
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 17-18 z dne
25. 3. 1999, stran 1574, Srg 98/00583,
Rg-211234, subjekt vpisa: KOMUNALA, se
tekst pri članih nadzornega sveta pravilno
glasi: Kokot Silvo in Sanabor Stanislav,
oba vstopila 1. 6. 1998.

KRANJ
Rg-300211
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00709 z dne 11. 12. 1998 pri
subjektu vpisa VLADIMIR NAZOR, gostinsko-turistično podjetje, d.o.o., Kranjska
Gora, sedež: Borovška 48, 4280 Kranjska Gora, pod vložno št. 1/05289/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5853478
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ilič Sava, razrešen 2. 4. 1998, direktorica Radman Zlatica, Kranjska Gora, Naselje Ivana Krivca 34a, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 12. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
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kov; 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;
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5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 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); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
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javnosti, d.n.; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.

MARIBOR
Rg-201701
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/01698 z dne 18. 12.
1997 pod št. vložka 1/10311/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1195085
Firma: AVTOPRALNI SISTEMI, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOPRALNI SISTEMI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2342 Ruše, Ulica Ruške
čete 7
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Žižek Darko, Ruše, Ulica Ruške čete 7, vstop 16. 10. 1997, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kraner Edi, Zgornja Kungota, Kozjak
nad Pesnico 21/c, vstop 16. 10. 1997,
vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žižek Darko, imenovan 16. 10.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 12. 1997:
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 6024 Cestni
tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 74204 Drugo
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projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se dopiše razen orožja in
streliva.
Rg-203418
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00208 z dne 2. 3.
1998 pri subjektu vpisa MIKRODOK, podjetje za mikrodokumentacijsko obdelavo, trgovino in organizacijsko svetovanje, d.o.o., sedež: Ptujska cesta 184,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/02743/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča sklep sodišča o začetku stečaja,
spremembo firme in zastopnikov s temile
podatki:
Matična št. 5404878
Firma: MIKRODOK, podjetje za mikrodokumentacijsko obdelavo, trgovino in
organizacijsko svetovanje, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana firma: MIKRODOK, d.o.o. – v
stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rebernik Adolf, razrešen 5. 2. 1998;
stečajni upravitelj Klajnšek Borut, Maribor,
Strossmayerjeva 32, imenovan 5. 2. 1998.
Dne 2. 3. 1998 se vpiše sklep tega sodišča o začetku stečajnega postopka, opr.
št. St 35/98 z dne 5. 2. 1998.
Rg-204396
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00347 z dne 2. 4.
1998 pod št. vložka 1/10379/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1277855
Firma: ITALCREAM BP, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: ITALCREAM BP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2231 Pernica, Vosek 30
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Blažič Peter Albert, Selnica
ob Dravi, Ob gozdu 23, vstop 3. 3. 1998,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Blažič Peter Albert, imenovan 3. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 2. 4. 1998:
1586 Predelava čaja in kave; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-205380
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00570 z dne 15. 5.
1998 pri subjektu vpisa EKONOMSKI
CENTER MARIBOR, p.o., sedež: Razlagova ulica 22, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/04022/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti, tipa
zastopnika in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5221374
Firma: ECM EKONOMSKI CENTER
MARIBOR, arhiviranje-mikrofilm, svetovanje, storitve in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ECM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 71,098.000 SIT
Ustanovitelji: EKONOMSKI CENTER,
n.sol.o., TOZD Informatika, izstop 21. 1.
1998; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Dunajska
56, vstop 21. 1. 1998, vložek 11,657.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica
5/IV, vstop 21. 1. 1998, vložek 7,110.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenska
razvojna družba, Ljubljana, Dunajska 160,
vstop 21. 1. 1998, vložek 42,658.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Arnuš Dragica,
Maribor, Kacova ulica 4, vstop 21. 1. 1998,
vložek 140.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Auguštiner Marija, Miklavž na Dravskem polju, Kurirčkova ulica 36, vstop
21. 1. 1998, vložek 125.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bauman Jožef, Maribor, Ulica Šercerjeve brigade 5, vstop
21. 1. 1998, vložek 177.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bicman Marijana,
Maribor, Cankarjeva ulica 4, vstop 21. 1.
1998, vložek 57.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Bohl Florjana, Maribor, Kardeljeva cesta 51, vstop 21. 1. 1998, vložek
148.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Bohl Tatjana, Maribor, Kardeljeva cesta 51,
vstop 21. 1. 1998, vložek 47.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Božac Silva, Maribor, Železnikova ulica 20, vstop 21. 1.
1998, vložek 113.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Brčič Petar, Maribor, Ulica
Veljka Vlahoviča 85, vstop 21. 1. 1998, vložek 138.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Brecelj Erika, Maribor, Ljubljanska ulica 3, vstop 21. 1. 1998, vložek 64.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Brezovšek
Miroslav, Rače, Ljubljanska cesta 127, vstop 21. 1. 1998, vložek 137.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Brumen Brigita,
Maribor, Ribniška 12, vstop 21. 1. 1998,
vložek 159.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Brundula Janez, Maribor, Kettejeva ulica 19, vstop 21. 1. 1998, vložek
90.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Burazin Vladko, Maribor, Goriška ulica 12,
vstop 21. 1. 1998, vložek 21.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cvikl Petrovič Jožica, Maribor, Streliška cesta 75, vstop
21. 1. 1998, vložek 159.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Drozg Franc Bran-
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SIT, odgovornost: ne odgovarja; Novak Veronika, Maribor, Valvasorjeva ulica 14, vstop 21. 1. 1998, vložek 6.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Oblak Silvo, Šentilj v
Slovenskih goricah, Šentilj v Slovenskih goricah 60, vstop 21. 1. 1998, vložek 22.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Obradovič
Majda, Maribor, Košaki dol 104 – Košaki,
vstop 21. 1. 1998, vložek 450.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ozimič Arinka,
Maribor, Lesičjakova ulica 6, vstop 21. 1.
1998, vložek 61.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Partljič Milica, Spodnji Duplek,
Cesta 4. julija 61, vstop 21. 1. 1998, vložek 137.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Peklar Marija, Maribor, Borova vas
24, vstop 21. 1. 1998, vložek 138.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Petrovič Breda, Ruše, Log 76 – Bistrica pri Rušah, vstop 21. 1. 1998, vložek 140.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pihler Andrej, Poljčane, Strma ulica 4, vstop 21. 1. 1998,
vložek 146.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pintarič Majda, Maribor, Borštnikova ulica 61, vstop 21. 1. 1998, vložek
77.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pintarić Mojca, Maribor, Ruplova ulica 7,
vstop 21. 1. 1998, vložek 413.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Pinterič Simona, Maribor, Gregorčičeva ulica 22, vstop
21. 1. 1998, vložek 18.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pivec Majda, Maribor,
Kersnikova ulica 13, vstop 21. 1. 1998,
vložek 74.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Plavčak Veronika, Maribor, Lovska ulica 53, vstop 21. 1. 1998, vložek 94.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Podlesnikar Rajko, Maribor, Bazenškova ulica 13,
vstop 21. 1. 1998, vložek 152.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Potočan Vojko,
Slovenska Bistrica, Cigonca 1, vstop 21. 1.
1998, vložek 171.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ribarovič Franc, Maribor, Zrkovska cesta 28/a, vstop 21. 1. 1998, vložek 156.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slana Zofija, Maribor, Zrkovska cesta
50/a, vstop 21. 1. 1998, vložek 18.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slokar Tatjana, Maribor, Koroška cesta 71, vstop
21. 1. 1998, vložek 146.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Sterle Dušan, Ptuj,
Ciril Metodov drevored 19, vstop 21. 1.
1998, vložek 17.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Strnad Sonja, Ruše, Smolnik 64,
vstop 21. 1. 1998, vložek 173.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šmid Antonija,
Orehova vas, Ulica Milke Volk 16 – Radizel,
vstop 21. 1. 1998, vložek 86.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šrimpf Dušan, Maribor, Razlagova ulica 27, vstop 21. 1.
1998, vložek 111.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Štokelj Jasna, Ruše, Stubiška
ulica 8, vstop 21. 1. 1998, vložek 400.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šušek Ingeborg-Ana, Zgornja Kungota, Jelenče
16/a, vstop 21. 1. 1998, vložek 114.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Topolovec
Virant Alenka, Maribor, Besednjakova ulica
8, vstop 21. 1. 1998, vložek 83.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Treven Roman,
Maribor, Koseskega ulica 27, vstop 21. 1.
1998, vložek 151.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ulbin Meta, Maribor, Zemljičeva ulica 12/a, vstop 21. 1. 1998, vložek
67.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;

Weingerl Gobec Karmen, Maribor, Dalmatinska ulica 15, vstop 21. 1. 1998, vložek
68.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vešnar Vladimir, Ruše, Ob nasipu 40, vstop
21. 1. 1998, vložek 158.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zafred Dimitrij, Maribor, Streliška cesta 30, vstop 21. 1. 1998,
vložek 100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zajec Nikolaj, Maribor, Aškerčeva
ulica 18, vstop 21. 1. 1998, vložek
122.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zelenko Lidija, Maribor, Cesta OF 40, vstop 21. 1. 1998, vložek 86.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zver Marjetka, Maribor, Sadjarska ulica 15/a, vstop 21. 1.
1998, vložek 179.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Žumer Breda, Maribor, Medvedova ulica 39, vstop 21. 1. 1998, vložek
31.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Obradovič Majda, razrešena
21. 1. 1998 kot v. d. direktorice in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 15. 5. 1998:
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
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ko, Maribor, Crnekova ulica 4, vstop 21. 1.
1998, vložek 17.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Duh Mojca, Kamnica, Pod vinogradi 7 – Bresternica, vstop 21. 1. 1998,
vložek 177.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fras Cvetka, Maribor, Barvarska
ulica 5, vstop 21. 1. 1998, vložek 134.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Furman Andrej, Maribor, Goriška ulica 12, vstop 21. 1.
1998, vložek 408.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gutmaher Milka, Maribor,
Mojčina ulica 8, vstop 21. 1. 1998, vložek
115.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hodnik Katarina, Ptuj, Arbajterjeva ulica 1,
vstop 21. 1. 1998, vložek 148.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ivanovič Marija,
Kidričevo, Ulica Borisa Kraigherja 11, vstop
21. 1. 1998, vložek 91.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Janežič Oskar, Maribor, Gosposvetska cesta 55, vstop 21. 1.
1998, vložek 128.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Jurič Marija, Ptuj, Kvedrova
ulica 4, vstop 21. 1. 1998, vložek 168.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kac Anica,
Maribor, Koroška cesta 59, vstop 21. 1.
1998, vložek 58.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kac Silvester, Maribor, Koroška
cesta 59, vstop 21. 1. 1998, vložek
96.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Klemenčič Alojz, Maribor, Betnavska cesta
69, vstop 21. 1. 1998, vložek 11.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kmetec Jože,
Maribor, Obrežna ulica 99, vstop 21. 1.
1998, vložek 85.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Kobale Irena, Maribor, Groharjeva ulica 7, vstop 21. 1. 1998, vložek
123.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kojić Mitra, Maribor, Cesta proletarskih brigad 59, vstop 21. 1. 1998, vložek 126.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Koražija
Edvard, Maribor, Ulica heroja Staneta 18,
vstop 21. 1. 1998, vložek 140.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kop Boris, Hoče, Hočko Pohorje 30/a, vstop 21. 1.
1998, vložek 163.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Korošec Veronika, Maribor,
Radvanjska cesta 63, vstop 21. 1. 1998,
vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kraner Marija, Maribor, Tiha ulica 11,
vstop 21. 1. 1998, vložek 140.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kristan Pavel,
Maribor, Ul. heroja Mašere in Spasiča 4,
vstop 21. 1. 1998, vložek 138.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Leibl Peter, Maribor, Ljubljanska ulica 86/b, vstop 21. 1.
1998, vložek 148.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Likavec Bernarda, Maribor,
Ulica bratov Greifov 32, vstop 21. 1. 1998,
vložek 84.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lubej Bojan, Maribor, Gosposvetska
cesta 19, vstop 21. 1. 1998, vložek
378.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Lutar-Skerbinjek Andreja, Maribor, Gajštova ulica 16, vstop 21. 1. 1998, vložek
194.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Majcen Rudolf, Maribor, Ahacljeva ulica 20,
vstop 21. 1. 1998, vložek 174.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Marinšek Anton, Maribor, Gregorčičeva ulica 33, vstop
21. 1. 1998, vložek 49.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mohorko Milena, Maribor, Aškerčeva ulica 4, vstop 21. 1. 1998,
vložek 48.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Mrcina Iztok, Maribor, Prešernova ulica 20, vstop 21. 1. 1998, vložek 132.000
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Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 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; 5274 Druga popravila, d.n.;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s
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turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 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; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92512
Dejavnost arhivov.
Lastninsko preoblikovanje, vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, številka LP 1457/01622-1998/NGT z dne
17. 3. 1998.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se dopiše razen orožja in
streliva; pri dejavnosti pod šifro J 67.13
sme družba opravljati samo dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pri dejavnosti pod
šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro
K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.
Rg-205448
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00379 z dne 6. 5.
1998 pod št. vložka 1/10403/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1277464
Firma: RAZGI-CENTER, podjetje za
proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: RAZGI-CENTER, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Meljski dol 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Razgoršek Janko, Maribor,
Betnavska cesta 43; Razgoršek Majda, Maribor, Betnavska cesta 43; Razgoršek Uroš,
Maribor, Slovenska ul. 33; Razgoršek Jure,

Maribor, Betnavska cesta 43, vsi vstopili
20. 2. 1998, vložili po 375.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Razgoršek Majda, imenovana
20. 2. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 5. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih
oblog; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 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.; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških
zapisov; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi
in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 3640
Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena 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; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na
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izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 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;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim

povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 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.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se dopiše razen orožja in
streliva; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti;
pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
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drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi

Rg-205461
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/01941 z dne 4. 5.
1998 pri subjektu vpisa AUTOCOMMERCE
za notranjo in zunanjo trgovino z avtomobili in deli, d.o.o., sedež: Cankarjeva
ulica 11, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/08447/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št. 5771668
Ustanovitelja: AUTOCOMMERCE, zunanja in notranja trgovina, servis in proizvodnja, d.d., izstop 14. 11. 1997;
AC-INTERCAR, d.o.o., trgovina z avtomobili in deli, vzdrževanje motornih vozil, Ljubljana, Beragova ulica 5, vstop 14. 11. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-207024
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00625 z dne 8. 6.
1998 pri subjektu vpisa AGROKOMBINAT
MARIBOR, p.o., sedež: Partizanska cesta 6, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00724/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov, zastopnikov,
omejitev pooblastil in člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št. 5146984
Firma: AGROKOMBINAT MARIBOR,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.d.
Skrajšana firma: AGROKOMBINAT
MARIBOR, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 499,291.000 SIT
Ustanovitelji:
AGROKOMBINAT,
n.sol.o., TOZD Poljedeljstvo-živinoreja Maribor, vstop 20. 1. 1998; AGROKOMBINAT, n.sol.o.,, TOZD Strojna postaja Maribor, izstop 20. 1. 1998; Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vstop 20. 1. 1998, vložek 45,396.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Dunajska 56, vstop 20. 1. 1998,
vložek 45,396.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 160, vstop 20. 1.
1998, vložek 234,684.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; udeleženci notranjega
odkupa, vstopili 20. 1. 1998, vložili
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14,718.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; upravičenci interne razdelitve, vstopili 20. 1. 1998, vložili 50,148.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo; upravičenci
javne prodaje, vstopili 20. 1. 1998, vložili
108,949.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Stoilkovič Boris, Rače, Cesta talcev
8, razrešen 20. 1. 1998 in imenovan za
predsednika uprave, ki zastopa družbo brez
omejitev; Draš Irena, Maribor, Češka 6, razrešena 20. 1. 1998 kot vodja službe za
ekonomiko in finance in imenovana za članico uprave, ki zastopa družbo brez omejitev; član uprave Pečuh Bogdan, Lenart v
Slovenskih goricah, Kraigherjeva ulica 6,
imenovan 21. 1. 1998, zastopa družbo brez
omejitev; član uprave Dulić Nikola, Maribor,
Borštnikova 53, imenovan 21. 1. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Klemenčič Stane, Nadelsberger Ksenija, Skernišak Manja, Ivković Goran, Zorec Marija in Juhart
Tomo, vsi vstopili 20. 1. 1998.
Lastninsko preoblikovanje, vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, številka: LP 01459/00867-1998/BR z dne
29. 4. 1998.
Rg-207035
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00257 z dne 8. 6.
1998 pri subjektu vpisa NACHBAR, podjetje za ekonomsko propagando in svetovanje, d.o.o., sedež: Krajnčičeva 5,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/01337/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
naslova firme, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti, zastopnikov, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5336848
Firma: M.S. RECORDS, podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: M.S. RECORDS, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Gosposvetska 40
Osnovni kapital: 1,609.579 SIT
Ustanovitelji: Nachbar Jože, izstop 9. 3.
1998; Nachbar Marija, izstop 9. 3. 1998
ter Basrak Darja, izstop 9. 3. 1998; Mageš
Slobodan, Maribor, Gosposvetska 40, vstop 9. 3. 1998, vložek 1,609.579 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Nachbar Jože, razrešen 9. 3. 1998;
direktor Mageš Slobodan, imenovan 9. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 6. 1998:
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno 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 drob-
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no 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; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 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; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi 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; 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; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 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; 6023 Drug kopenski

potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71402 Dejavnost videotek;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro J 67.13 sme družba opravljati samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Rg-207065
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00599 z dne 17. 6.
1998 pod št. vložka 1/10437/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos sedeža
iz Okrožnega sodišča v Murski Soboti, spremembo sedeža, dejavnosti, akta o ustanovitvi in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5585449
Firma: RAJK, trgovsko-gostinsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: RAJK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Bezenškova
ulica 68
Osnovni kapital: 2,261.000 SIT
Ustanovitelj: Rajk Bojan, Gornja Radgona, Leninova ulica 2, vstop 9. 3. 1992, vložek 2,261.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rajk Bojan, imenovan 9. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 6. 1998:
2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
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na 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; 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); 60211 Mestni
in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge

poslovne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro
K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske
dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14
ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt
vpisan pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, pod vložno št. 1/1923-00 s firmo:
RAJK, trgovsko-gostinsko podjetje, d.o.o.
in s sedežem v Gornji Radgoni, Trg svobode 12.
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materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 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 Trgovi-

Rg-207079
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00231 z dne 23. 6.
1998 pri subjektu vpisa GRADIS-NIZKE
GRADNJE, proizvodnja, trgovina, storitve, d.d., sedež: Lavričeva 3, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/02073/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine delniške družbe, spremembo firme, tipa zastopnika, članov nadzornega sveta, statuta in podaljšanje mandata zastopnika s temile podatki:
Matična št. 5075009
Firma: GRADIS NIZKE GRADNJE, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d.
Skrajšana firma: GRADIS NIZKE GRADNJE, d.d.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kovačič Klavdij, Maribor, Ulica Staneta Severja 12, razrešen 2. 3. 1998 in
imenovan za generalnega direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kos Ivan, Vatovec Berta in Grgić Nevenka, izstopili 12. 2.
1998 ter Grgić Nevenka, Kralj Ivan in Ruhitel Leon, vstopili 12. 2. 1998.
Dne 22. 6. 1998 se vpiše predložitev
zapisnika 1. skupščine delniške družbe z
dne 12. 2. 1998.
Rg-208183
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01030 z dne 28. 7.
1998 pod št. vložka 1/10467/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev delniške družbe – družbe pooblaščenke s temile podatki:
Matična št. 1317202
Firma: SUROVINA HOLDING, družba
pooblaščenka, d.d.
Skrajšana firma: SUROVINA HOLDING,
d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: družba pooblaščenka
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Vita
Kraigherja 5
Osnovni kapital: 278,590.000 SIT
Ustanovitelji: ustanovni delničarji od 1
do 698, Maribor, vstopili 13. 7. 1998, vložili 278,590.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Fon Marko, Maribor, Ulica Vita Kraigherja 12, imenovan 13. 7. 1998.
Člani nadzornega sveta: Flerin Zmagoslav, Pleterski Viljem in Trpin Branko, vstopili 13. 7. 1998.

Stran

1672 / Št. 20-22 / 2. 4. 1999

Dejavnost, vpisana dne 28. 7. 1998:
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; 7415
Upravljanje s holding družbami.
Statut je bil sprejet in podpisan dne
13. 7. 1998. S sprejetjem statuta so bile
prevzete vse delnice.
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v
34. členu statuta z dne 13. 7. 1998, da se
osnovni kapital lahko poveča za polovico z
izdajo novih delnic za vložke (odobreni kapital). Uprava lahko izključi prednostno pravico do prevzema novih delnic obstoječih
delničarjev. Uprava lahko sklepa o izdaji delnic na podlagi odobrenega kapitala in izključitvi prednostne pravice le s soglasjem nadzornega sveta.
Rg-208185
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00883 z dne 23. 7.
1998 pri subjektu vpisa TMG, trgovina z
materiali za gradnjo, p.o., sedež: Pesnica 5, 2211 Pesnica pri Mariboru, pod
vložno št. 1/01448/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo družbenikov, dejavnosti, tipa zastopnika in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št. 5009278
Firma: TMG, trgovina z materiali za
gradnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: TMG, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 40,703.000 SIT
Ustanovitelji: SLAVONIJA SLAVONSKI
BROD, TOZD Trgovina, n.sol.o., izstop
3. 6. 1998; Slovenski odškodninski sklad,
d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vstop 3. 6.
1998, vložek 4,070.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska 56, vstop 3. 6. 1998, vložek
4,071.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop 3. 6. 1998, vložek 28,527.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Brljak Marija, Maribor, Betnavska
cesta 131, vstop 3. 6. 1998, vložek
248.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žižek Jožef, Pesnica pri Mariboru, Spodnje
Dobrenje 7, vstop 3. 6. 1998, vložek
248.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Ifko Marjan, Maribor, Borštnikova 120, vstop 3. 6. 1998, vložek 212.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Čuček Rozina, Miklavž na Dravskem polju, Kurirčkova 49,
vstop 3. 6. 1998, vložek 248.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Perko Karl, Jakobski Dol, Ročica 49/a, vstop 3. 6. 1998,
vložek 248.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šalamun Srečko, Maribor, Kardeljeva cesta 69, vstop 3. 6. 1998, vložek
212.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Cvilak Marjana, Jarenina, Jareninski vrh
27/a, vstop 3. 6. 1998, vložek 248.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Cehtl Marjeta, Pesnica pri Mariboru, Spodnje Dobrenje 24, vstop 3. 6. 1998, vložek 212.000

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zupanič
Jelka, Pragersko, Zgornja Gorica 6, vstop
3. 6. 1998, vložek 212.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žižek Štefan, Pesnica
pri Mariboru, Spodnje Dobrenje 79, vstop
3. 6. 1998, vložek 24.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Grunauer Milan, Šentilj
v Slovenskih goricah, Cirknica 24, vstop
3. 6. 1998, vložek 212.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štajdohar Dušan, Jarenina, Vajgen 32, vstop 3. 6. 1998, vložek
177.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Žvajkar Silvester, Maribor, Poropatova 16,
vstop 3. 6. 1998, vložek 248.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Štandeker Marija,
Pesnica pri Mariboru, Gačnik 64, vstop
3. 6. 1998, vložek 283.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zupanič Marko, Pragersko, Zgornja Gorica 6, vstop 3. 6. 1998,
vložek 70.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zupanič Jože, Pragersko, Zgornja Gorica 6, vstop 3. 6. 1998, vložek 70.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ifko Ignac,
Vitanje, Vitanje 45, vstop 3. 6. 1998, vložek 191.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ifko Regina, Vitanje, Vitanje 45, vstop
3. 6. 1998, vložek 191.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ifko Barbara, Maribor,
Borštnikova 120, vstop 3. 6. 1998, vložek
43.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ifko Mirjam, Maribor, Borštnikova 120, vstop
3. 6. 1998, vložek 43.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ifko Vida, Maribor,
Borštnikova 120, vstop 3. 6. 1998, vložek
148.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Čuček Milan, Miklavž na Draskem polju, Kurirčkova 49, vstop 3. 6. 1998, vložek
106.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Brljak Robert, Maribor, Betnavska cesta
131, vstop 3. 6. 1998, vložek 141.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Brljak Marija, razrešena 6. 11.
1997 kot v. d. direktorice in imenovana za
direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev; Ifko Marjan, razrešen 6. 11. 1997 kot
samostojni komercialist in imenovan za prokurista.
Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1998:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 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;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pi-

sarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 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;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Lastninsko preoblikovanje, vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, številka LP 01390/1043-1998/IZ z dne 23. 6.
1998.
Rg-208186
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00943 z dne 23. 7.
1998 pri subjektu vpisa ISKRA-RELEJI, tovarna relejev, d.o.o., sedež: Štatenberg
88, 2321 Makole, pod vložno št.
1/02847/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št. 5185670
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Korošec Viktor, razrešen 13. 6.
1998; direktor Plaznik Boštjan, Makole, Makole 32, imenovan 13. 6. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-208189
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00948 z dne 20. 7.
1998 pod št. vložka 1/10461/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št. 1316958
Firma: ZAVOD ŠOUM
Skrajšana firma: ŠOUM
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2000 Maribor, Gosposvetska
cesta 83
Ustanovitelji: Študentska organizacija
Univerze v Mariboru, Maribor, Gosposvetska cesta 83, vstop 30. 6. 1998, odgovornost: ne odgovarja; Kulturno društvo ŠOUM,
Maribor, Gosposvetska cesta 83, vstop
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Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583
Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb,
dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 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 video zapisov; 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;
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
neželznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
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30. 6. 1998, odgovornost: ne odgovarja;
Društvo študentov za športe na prostem Maribor, Maribor, Gosposvetska cesta 83, vstop 30. 6. 1998, odgovornost: ne odgovarja; Študentsko humanitarno društvo študentske organizacije v Mariboru, Maribor, Gosposvetska cesta 83, vstop 30. 6. 1998,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Diaci Marko, Šentjur pri Celju, Vrbno
35/d, imenovan 30. 6. 1998, zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 7. 1998:
5551 Storitve menz; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9133
Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
92511 Dejavnost knjižnic; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.
Rg-208190
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 96/01028 z dne 21. 7.
1998 pri subjektu vpisa SEMEVIT, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., sedež:
Kraigherjeva 19/a, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, pod vložno št.
1/06956/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, zastopnika, družbene pogodbe in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5680140
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Nikl-Trojner Marinka, razrešena
11. 7. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 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; 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; 1531 Predelava in
konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
1541 Proizvodnja surovega olja in maščob;
1542 Proizvodnja rafiniranega olja in
maščob; 1543 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob; 1551 Melkarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvodnja pripravljenih
krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582
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stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 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 motorje; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 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 Prozvodnja 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 po-
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hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih 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; 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; 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; 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, 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
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5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se
dopiše razen z orožjem in strelivom.

Sedež: 2000 Maribor, Slovenska ulica 40
Osnovni kapital: 5,481.961,05 SIT
Ustanovitelj: Mestna občina Maribor, Maribor, Ulica heroja Staneta 1, vstop 1. 1.
1998, vložek 5,481.961,05 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Butina Miha, Maribor, Ulica heroja
Tomšiča 4, imenovan 1. 1. 1998.
Člana nadzornega sveta: Pšunder Mirko, vstop 26. 3. 1998 in Kocuvan Andrej,
vstop 23. 3. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 20. 7. 1998:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 75130 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti.
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nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 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; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro J 67.13 sme družba opravljati samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-208192
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00899 z dne 21. 7.
1998 pod št. vložka 1/10464/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1317156
Firma: VIGMA, trgovina in posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: VIGMA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2221 Jarenina, Jareninski Dol
31/c
Osnovni kapital: 2,330.000 SIT
Ustanovitelja: Hauptman Igor, Jarenina,
Jareninski Dol 31/c, vstop 10. 6. 1998,
vložek 1,229.987 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hauptman Martina, Šentilj v Slovenskih goricah, Šentilj v Slovenskih goricah 120/a, vstop 10. 6. 1998, vložek
1,100.013 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Hauptman Igor, imenovan 10. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev; prokuristka Hauptman Martina, imenovana
10. 6. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1998:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;

Rg-208193
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00433 z dne 21. 7.
1998 pri subjektu vpisa BIROSTROJ COMPUTERS, podjetje za trgovino, storitve,
proizvodnjo in trženje računalniške
opreme, d.d., sedež: Mladinska ulica 3,
2000
Maribor,
pod
vložno
št.
1/00090/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št. 5071739
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rigler Ivan, razrešen 20. 3. 1998;
direktor Peče Ljubo, Maribor, Vrbanska cesta 18, imenovan 20. 3. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-208195
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/01036 z dne 21. 7.
1998 pri subjektu vpisa MARIBORSKA
BORZNO-POSREDNIŠKA HIŠA, d.o.o.,
sedež: Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/08453/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo naslova, poslovnega deleža, priimka in naslova ustanoviteljice ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št. 5765579
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Vita
Kraigherja 5
Ustanovitelji: Nova kreditna banka Maribor, d.d., Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4,
vstop 29. 3. 1993, vložek 77,000.000 SIT;
Žunko Tatjana, Maribor, Betnavska cesta
85/a, vstop 29. 3. 1993, vložek
2,333.333,33 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Derlink Dragica, Maribor, Ulica Veljka
Vlahoviča 47, vstop 29. 3. 1993, vložek
2,333.333,33 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-208198
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00730 z dne 20. 7.
1998 pod št. vložka 1/10462/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev javnega podjetja s temile podatki:
Matična št. 1306383
Firma: JAVNO PODJETJE ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Rg-208199
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00813 z dne 20. 7.
1998 pri subjektu vpisa KOMUNALNO IN
STANOVANJSKO PODJETJE SLOVENSKA BISTRICA, p.o., sedež: Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica, pod vložno št. 1/00084/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo firme, naslova, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti, članov nadzornega sveta in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5073162
Firma: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, podjetje za komunalne in druge
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Pohorski bataljon 12
Osnovni kapital: 50,339.000 SIT
Ustanovitelji: Občina Slovenska Bistrica,
Slovenska Bistrica, Kolodvorska cesta 10,
vstop 3. 4. 1998, vložek 28,693.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Mala ulica
5, vstop 3. 4. 1998, vložek 2,164.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Dunajska 56, vstop 3. 4. 1998,
vložek 2,164.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 160, vstop 3. 4.
1998, vložek 4,330.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Polanec Štefan, Laporje, Križni vrh 38, vstop 3. 4. 1998, vložek 421.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ošina Marjan, Loče pri Poljčanah, Zbelova 18, vstop
3. 4. 1998, vložek 360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Blažič Franc, Laporje,
Žabljek 47, vstop 3. 4. 1998, vložek
421.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šega Anton, Zgornja Ložnica, Malo Tinje 6,
vstop 3. 4. 1998, vložek 360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kerle Anton, Fram,
Loka pri Framu 4, vstop 3. 4. 1998, vložek
421.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
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Kampuš Anton, Slovenska Bistrica, Vrhloga
63, vstop 3. 4. 1998, vložek 421.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Ganzitti Anica,
Slovenska Bistrica, Videž 17, vstop 3. 4.
1998, vložek 421.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Turner Bernard, Pragersko,
Spodnja Polskava 4, vstop 3. 4. 1998, vložek 421.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Korošec Suzana, Zgornja Ložnica,
Zgornja Ložnica 21, vstop 3. 4. 1998, vložek 300.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Lešnik Suzana, Slovenska Bistrica,
Kovača vas 110, vstop 3. 4. 1998, vložek
240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pečovnik Jožef, Slovenska Bistrica, Tomšičeva 36, vstop 3. 4. 1998, vložek 360.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jelen Herman, Pragersko, Ptujska 43, vstop 3. 4.
1998, vložek 360.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Višič Alojz, Oplotnica, Grajska 17, vstop 3. 4. 1998, vložek 422.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pipenbaher Božo, Slovenska Bistrica, Kolodvorska
53, vstop 3. 4. 1998, vložek 360.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Teršek Rudolf,
Slovenska Bistrica, Kolodvorska cesta 27,
vstop 3. 4. 1998, vložek 482.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kodrič Martin, Makole, Pečke 18, vstop 3. 4. 1998, vložek
360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Brdnik Stanislav, Zgornja Ložnica, Vrhole
34, vstop 3. 4. 1998, vložek 360.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Turner Peter,
Zgornja Polskava, Ulica Pohorskega odreda 15, vstop 3. 4. 1998, vložek 360.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Zgubič Jakob, Slovenska Bistrica, Leskovarjeva 6,
vstop 3. 4. 1998, vložek 482.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tomanič Ivan,
Zgornja Polskava, Pokoše 10, vstop 3. 4.
1998, vložek 422.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Gosak Bojan, Slovenska Bistrica, Izseljenska 1, vstop 3. 4. 1998, vložek 240.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kobale Ivan, Pragersko, Šarhova 3,
vstop 3. 4. 1998, vložek 360.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Klinc Anton, Oplotnica, Modrič 22, vstop 3. 4. 1998, vložek 422.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Fišer Milan, Slovenska Bistrica, Trg
svobode 8, vstop 3. 4. 1998, vložek
360.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Landeker Janez, Oplotnica, Grajska cesta
12, vstop 3. 4. 1998, vložek 482.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Planinšek Zlatko, Makole, Stari grad 4, vstop 3. 4. 1998,
vložek 360.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Landeker Janez, Oplotnica, Partizanska 106, vstop 3. 4. 1998, vložek
360.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Justinek Franc, Slovenska Bistrica, Zgornja
Istrica 157, vstop 3. 4. 1998, vložek
422.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Golob Alojz, Makole, Štatenberg 5/a, vstop
3. 4. 1998, vložek 422.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Herič Ivan, Slovenska
Bistrica, Kovača vas 16, vstop 3. 4. 1998,
vložek 482.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Javernik Ivan, Šmartno na Pohorju,
Šmartno na Pohorju 1, vstop 3. 4. 1998,
vložek 360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Landeker Bojan, Slovenska Bistrica, Jamova 14, vstop 3. 4. 1998, vložek
360.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Motaln Hohler Jožica, Slovenska Bistrica,
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Titova cesta 38, vstop 3. 4. 1998, vložek
180.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Šoštar Veronika, Slovenska Bistrica, Tomšičeva 4, vstop 3. 4. 1998, vložek 422.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Orthaber Franc, Pragersko, Spodnja
Polskava 230, razrešen 3. 4. 1998 in ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Vezjak Alojz,
Ozimič Milan in Brdnik Stanislav, vsi vstopili
3. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 20. 7. 1998:
3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4020 Oskrba s plinastimi
gorivi po plinovodni mreži; 40301 Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Distribucija
pare in tople vode; 4100 Zbiranje, čiščenje
in distribucija vode; 4511 Rušenje objektov
in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena
dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog,
letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 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; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
9001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 9002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 9003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 9004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 9005 Druge storitve javne higiene; 9304 Pogrebne
storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Lastninsko preoblikovanje, vpisano na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo številka LP 00820/00784-1998/IZ z dne 8. 6.
1998.
Rg-208200
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00947 z dne 23. 7.
1998 pod št. vložka 1/10430/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1306057

Firma: ERGOMED, družba za terapevtsko dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: ERGOMED, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica talcev 25
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Majcen Boža, Hoče, Polana 9, vstop 15. 5. 1998, vložek 630.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tomažič
Suzana, Pekre-Limbuš, Lackova cesta 193,
vstop 15. 5. 1998, vložek 630.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Deželak Kramberger Petra, Maribor, Tomšičeva ulica 37,
vstop 15. 5. 1998, vložek 420.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Vrabič Anita,
Maribor, Grizoldova 24, vstop 15. 5. 1998,
vložek 420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorica Majcen Boža, imenovana 15. 5.
1998; prokuristka Tomažič Suzana, imenovana 15. 5. 1998; prokuristka Deželak
Kramberger Petra, imenovana 15. 5. 1998;
prokuristka Vrabič Anita, imenovana 15. 5.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1998:
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne odpravljajo
zdravniki.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-208201
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00596 z dne 23. 7.
1998 pri subjektu vpisa MAF, export-import, podjetje za trgovino, servis in marketing, d.o.o., sedež: Dravska 8, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/01749/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5347777
Firma: ITAKA, družba za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ITAKA, d.o.o.
Sedež: 2000 Maribor, Glavni trg 17/b
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Pompe Dušan, Maribor,
Dravska 8, vstop 24. 1. 1990, vložek
675.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kerlatec Barbara, Maribor, Smetanova ulica 33, vstop 16. 3. 1998, vložek 150.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ketiš Hubert, Ruše, Drevoredna ulica 5, vstop 16. 3.
1998, vložek 675.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Rafolt Blaž, izstop 27. 11.
1997; Flois Manfred, izstop 27. 11. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 23. 7. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0202 Gozdarske storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobivanje
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in rastlinami; 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; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno

z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
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kamnin za gradbene namene; 1430 Pridobivanje mineralov za kmetijsko proizvodnjo
in proizvodnjo mineralnih gnojil; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz
plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2670 Obdelava naravnega kamna; 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 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; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
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Upravljanje s holding družbami; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85322 Dejavnost invalidskih organizacij;
85325 Dejavnost invalidskih podjetij; 9001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 9002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 9003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 9004 Kanalizacija
in delovanje čistilnih naprav; 9005 Druge
storitve javne higiene; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro J 67.13 sme družba opravljati samo dejavnost zastavljalnic in menjalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme družba
opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med managerji in delavci.
Rg-208202
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00988 z dne 21. 7.
1998 pod št. vložka 1/10463/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos sedeža
iz Okrožnega sodišča v Ljubljani, spremembo sedeža, dejavnosti, tipa in naslova zastopnika, statuta, člane nadzornega sveta
ter uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5620112
Firma: POŠTNA BANKA SLOVENIJE,
d.d.
Skrajšana firma: PB SLOVENIJE
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Dodatna oblika: banka
Sedež: 2000 Maribor, Ulica Vita
Kraigherja 5
Osnovni kapital: 680,000.000 SIT
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Ustanovitelj: PTT Podjetje Slovenije,
p.o., Ljubljana, Cigaletova 15, vstop 11. 7.
1993, vložek 680,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hojnik Albin, Fram, Kopivnik 13, razrešen 10. 7. 1998 in imenovan za generalnega direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Bobek Dušan,
Trglec Srečko, Čuk Marko, Fošt Jože, Logar Metod, Strelec Jože in Zidarič Jože, vsi
vstopili 10. 7. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 21. 7. 1998:
6512 Drugo denarno posredništvo; 65121
Dejavnost bank; 6523 Drugo finančno posredništvo, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno številko 1/19130-00 s firmo
POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d., Ljubljana, Cigaletova 15.
Rg-208206
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 97/01569 z dne 14. 7. 1998 pri subjektu vpisa ZDRUŽENO ZDRAVSTVO LEKARNA SLOVENSKA BISTRICA, p.o.,
POSLOVNA ENOTA: LEKARNIŠKA POSTAJA POLJČANE, sedež: Poljčane 11, 2319
Poljčane, pod vložno št. 1/00427/01 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
imena organizacijske enote, spremembo naslova, imena ustanovitelja, dejavnosti, zastopnika in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5054966001
Firma: LEKARNA SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska cesta 1, Slovenska Bistrica, Organizacijska enota Lekarna
Poljčane
Sedež: 2319 Poljčane, Bistriška cesta 60
Ustanovitelj: Lekarna Slovenska Bistrica,
Slovenska Bistrica, Partizanska 1, vstop
24. 4. 1997, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Laure-Zupančič Janja, Slovenska Bistrica, Tomšičeva 1/b, imenovana 19. 6. 1998, zastopa kot vodja lekarne brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1998:
5231 Dejavnost lekarn.
Rg-208207
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 97/01571 z dne 14. 7.
1998 pri subjektu vpisa ZDRUŽENO
ZDRAVSTVO LEKARNA SLOVENSKA BISTRICA, p.o., POSLOVNA ENOTA: LEKARNIŠKA POSTAJA OPLOTNICA, sedež: Oplotnica n.h., 2317 Oplotnica, pod vložno
št. 1/00427/02 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo imena organizacijske enote, spremembo naslova, imena ustanovitelja, dejavnosti, zastopnikov in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št. 5054966002
Firma: LEKARNA SLOVENSKA BISTRICA, Partizanska cesta 1, Slovenska Bistrica, Organizacijska enota LEKARNA
OPLOTNICA
Sedež: 2317 Oplotnica, Ulica pohorskega bataljona 11

Ustanovitelj: Lekarna Slovenska Bistrica,
Slovenska Bistrica, Partizanska cesta 1, vstop 24. 4. 1997, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bolko Ivan, razrešen 19. 6. 1998; Černigoj-Kropf Dragica, Oplotnica, Gorica 44,
imenovana 19. 6. 1998, zastopa kot vodja
lekarne brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1998:
5231 Dejavnost lekarn.
Rg-208208
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00904 z dne 14. 7.
1998 pod št. vložka 1/10456/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1316613
Firma: TVT NOVA, družba za proizvodnjo tirnih vozil, d.o.o.
Skrajšana firma: TVT NOVA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Preradovičeva
ulica 22
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: TVT, družba za proizvodnjo
in remont tirnih vozil, d.o.o., Maribor, Preradovičeva 22, vstop 30. 6. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Boštele Leon, Maribor, Gosposvetska cesta 19/a, imenovan 30. 6. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 14. 7. 1998:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 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; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 40301 Proizvodnja pare in tople vode; 40302 Distribucija
pare in tople vode; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7260 Druge računalniške dejavno-
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Ustanovitelja: Mulec Stanko, Zgornja Korena, Zimica 51, vstop 22. 6. 1998, vložek
1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Mulec Viktorija, Spodnji
Duplek, Krčevina pri Vurberku 175, vstop
22. 6. 1998, vložek 1.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Mulec Stanko, imenovan 22. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev; družbenica Mulec Viktorija, imenovana 22. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 7. 1998:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2852 Splošna mehanična dela; 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; 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; 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; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov.

sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št. 5450900
Člani nadzornega sveta: Ettl Siegfried,
izstop 2. 3. 1998; Kollaritsch Gerhard, vstop 19. 3. 1996 ter Grigg Siegfried, vstop
2. 3. 1998.
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sti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 9002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
odstranjevanja trdnih odpadkov; 9003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 9004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 9005 Druge storitve javne higiene.
Rg-208210
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 98/00712 z dne 14. 7. 1998 pri
subjektu vpisa HENKEL-ZLATOROG, podjetje za proizvodnjo pralnih sredstev, kozmetike in drugih kemičnih proizvodov in
za opravljanje trgovinske dejavnosti,
d.o.o., sedež: Industrijska ulica 23, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/02400/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, družbenikov, poslovnega deleža, imena ustanoviteljev, zastopnikov, tipa in omejitev zastopnika ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št. 5382475
Firma: HENKEL SLOVENIJA, podjetje
za proizvodnjo pralnih sredstev, kozmetike in drugih kemičnih proizvodov in za
izvajanje trgovinske dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: HENKEL SLOVENIJA,
d.o.o.
Ustanovitelj: ZLATOROG, podjetje za
ustanavljanje, financiranje, upravljanje ter
opravljanje trgovinske dejavnosti, d.d., izstop 10. 6. 1997; HENKEL CENTRAL &
EASTERN EUROPE G.M.B.H., Wien A
1031 Avstrija, Erdbergstrasse 29, vstop
18. 5. 1990, vložek 3.041,154.238,20
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurist Hackel Ernst, razrešen 12. 3. 1998;
direktor Mesarič Andrej, Maribor, Gospejna
10, razrešen 12. 3. 1998 in ponovno imenovan za direktorja, ki družbo zastopa le
skupaj z drugim direktorjem ali prokuristom;
prokurist Marinič Branislav, Maribor, Koroška cesta 105, razrešen 12. 3. 1998 in
ponovno imenovan za prokurista, družbo zastopa le skupaj z direktorjem; direktor Klackl
Reinhard, Wien 1030 Avstrija, Hofmannsthalgasse 5/3/8, družbo zastopa le skupaj
z drugim direktorjem ali prokuristom; prokurist Kralik Franjo, Maribor, Cafova ulica
6, razrešen 12. 3. 1998 in imenovan za
direktorja, ki družbo zastopa le skupaj z
drugim direktorjem ali prokuristom.
Rg-208212
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00914 z dne 13. 7.
1998 pod št. vložka 1/10454/00 vpisalo v
sodni register tega ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1316648
Firma: MULEC & CO., družba za storitve, proizvodnjo in trgovino, d.n.o.
Skrajšana firma: MULEC & CO., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 2242 Zgornja Korena, Zimica 51
Osnovni kapital: 2.000 SIT

Rg-208225
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00395 z dne 1. 7.
1998 pri subjektu vpisa IDEA DESIGN,
družba za ekonomsko propagiranje, oglaševanje, trgovino, posredništvo, gostinstvo in storitve, d.o.o., sedež: Sokolska ulica 44-46, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/10101/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnega deleža in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št. 1121103
Ustanovitelja: EURODUMA, tisk in ekonomska propaganda, d.o.o., izstop 12. 2.
1998; Ferš Marjan, Maribor, Prušnikova ulica 16, vstop 14. 1. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-208226
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00606 z dne 30. 6.
1998 pri subjektu vpisa PRIMA, zavarovalna družba, d.d., sedež: Gregorčičeva ulica 39, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/03385/00 vpisalo v sodni register tega

Rg-208229
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00754 z dne 3. 7.
1998 pod št. vložka 1/10447/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1306499
Firma: AIPING, IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA, proizvodnja, storitve
in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: AIPING, IZBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2352 Selnica ob Dravi, Spodnji Slemen 41/c
Osnovni kapital: 3,300.000 SIT
Ustanovitelji: Jamšek Damijan, Selnica
ob Dravi, Spodnji Slemen 41/c, vstop
19. 5. 1998, vložek 1,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bistrović Sonja, Selnica ob Dravi, Spodnji Slemen 41/c, vstop
19. 5. 1998, vložek 1,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bistrović Mladen,
Maribor, Na prehodu 21, vstop 19. 5.
1998, vložek 1,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Bistrović Sonja, imenovana 19. 5.
1998, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Jamšek Damijan, imenovan 19. 5.
1998.
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske 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; 1541 Proizvodnja surovega olja
in maščob; 1542 Proizvodnja rafiniranega
olja in maščob; 1552 Proizvodnja sladoleda; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega
peciva in slaščic; 1585 Proizvodnja testenin; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov; 1588 Proizvodnja
homogeniziranih živil in dietetične hrane;
1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591
Proizvodnja žganih pijač; 1592 Proizvodnja
etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega
sadja; 1595 Proizvodnja drugih nežganih
fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva;
1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih
materialov; 1771 Proizvodnja nogavic;
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1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1930 Proizvodnja obutve; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 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
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široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 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; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 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); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-

bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost
knjižnic; 9253 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se dopiše razen orožja in
streliva; pri dejavnosti pod šifro J 67.13
sme družba opravljati samo dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod
šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro
K 74.14 ne sme družba opravljati arbitraže
in posredovanja v pogajanjih med managerji
in delavci.
Rg-208231
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 98/00662 z dne 3. 7. 1998 pri subjektu vpisa AD ACTA, storitve in svetovanje, d.o.o., sedež: Jadranska cesta 28,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/04379/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št. 5531489
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1998:
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74831 Prevajanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.14 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-208232
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00742 z dne 3. 7.
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Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
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); 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-

grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9304
Pogrebne storitve.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro G 52.488 se dopiše razen orožja in
streliva; pri dejavnosti pod šifro J 67.13
sme družba opravljati samo dejavnosti menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod
šifro 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
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1998 pri subjektu vpisa HELP, podjetje za
komunalno, gradbeno in trgovinsko dejavnost, d.o.o., sedež: Štrihovec 6, 2212
Šentilj v Slovenskih goricah, pod vložno
št. 1/02992/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, osnovnega
kapitala, dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5422604
Firma: HELP, trgovina, proizvodnja in
storitve, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,107.008,60 SIT
Ustanovitelj: Javornik Darko, Pernica,
Pernica 5/a, vstop 15. 10. 1990, vložek
2,107.008,60 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1998:
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2670 Obdelava naravnega kamna; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124

Rg-208233
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00713 z dne 3. 7.
1998 pod št. vložka 1/10448/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1303686
Firma: L.SOLAR, podjetje za proizvodnjo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: L.SOLAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih goricah, Industrijska ulica 1
Osnovni kapital: 2,166.000 SIT
Ustanovitelj: Grivec Jožef, Lenart v Slovenskih goricah, Radehova 18, vstop 28. 5.
1998, vložek 2,166.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Grivec Jožef, imenovan 28. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 3. 7. 1998:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 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; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
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dinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih 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; 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; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-208234
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00296 z dne 6. 7.
1998 pri subjektu vpisa M.P.P. STP, podjetje za storitve, trgovino, usposabljanje
in zaposlovanje invalidnih oseb, d.o.o.,
sedež: Ptujska cesta 184, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/09869/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, družbenikov, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št. 5943477
Firma: PROSECURITY, storitve, trgovina, proizvodnja, usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb, d.o.o.
Skrajšana firma: PROSECURITY, d.o.o.
Ustanovitelji: ISS SERVISYSTEM, storitve in trgovina, d.o.o., izstop 22. 12. 1997;
Dragar Mirko, Maribor, Trčova 258, vstop
22. 12. 1997, vložek 765.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Arnuš Franc, Maribor, Ljubljanska 17/a, vstop 22. 12. 1997,
vložek 435.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Todorovič Dragomir, Maribor, Kardeljeva 79, vstop 22. 12. 1997, vložek
150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Radi Majda, Maribor, Kettejeva 18, vstop
22. 12. 1997, vložek 90.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Bornšek Vanda, Maribor, Borštnikova 100, vstop 22. 12. 1997,
vložek 60.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1998:
1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen
oblačil; 2030 Stavbno mizarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 4531 Električne inštalacije; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
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Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
92512 Dejavnost arhivov.
Dejavnost, izbrisana dne 6. 7. 1998:
01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
2751 Litje železa; 2752 Litje jekla; 2753
Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transpornih naprav;
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; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3330 Proizvodnja
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov
in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim

oljem, maščobami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 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;
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; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
Dne 6. 7. 1998 se izbriše omejitev pri
dejavnosti, vpisani pod G 51.18 zaradi izbrisa le-te.
Rg-208236
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00272 z dne 6. 7.
1998 pod št. vložka 1/10450/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št. 1277189
Firma: PHS, protihrupni sistemi, proizvodnja in trženje, d.o.o.
Skrajšana firma: PHS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Gregorečeva
28/a
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: GRYPS, podjetje za proizvodnjo, notranjo in zunanjo trgovino ter
storitve, d.o.o., Idrija, Kosovelova 31, vstop 12. 2. 1998, vložek 3,300.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; GRADIS NOVA,
podjetje za gradbeništvo in proizvodnjo,
d.o.o., Maribor, Gregorečeva 28/a, vstop
12. 2. 1998, vložek 3,300.000 SIT, odgo-
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Rg-208242
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00450 z dne 7. 7.
1998 pri subjektu vpisa EKOSYSTEM, ekološki in varstveni inženiring, sedež: Meljska cesta 56, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/07772/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št. 5733448
Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1998:
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

1998 pri subjektu vpisa ŠKOFIJSKO GOSPODARSTVO RAST, kmetijstvo, proizvodnja, trgovina, gostinstvo in storitve,
d.o.o., sedež: Slomškov trg 19, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/10162/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št. 1189964
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1998:
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
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vornost: ne odgovarja; VELOX WERK GESELLSCHAFT M.B.H., Maria Rojach 9422
Avstrija, Dachberg 10, vstop 12. 2. 1998,
vložek 3,400.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lazar Tomaž, Idrija, Pot sv. Antona
16, imenovan 12. 2. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1998:
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4532 Izolacijska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-208237
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00908 z dne 6. 7.
1998
pri
subjektu
vpisa
SAFE
INVEST-MREŽA, zavarovalniško posredovanje, d.o.o., sedež: Prešernova ulica
1/I, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10184/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št. 5841569
Sedež: 2000 Maribor, Gosposvetska
cesta 84.
Rg-208238
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00858 z dne 6. 7.
1998 pri subjektu vpisa INTERMEDIA, komercialne storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Limbuška cesta 42/a, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/01293/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št. 5316219
Dejavnost, vpisana dne 6. 7. 1998:
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki.
Rg-208239
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00553 z dne 3. 7.
1998 pri subjektu vpisa VELETRGOVINA
VEMA, export-import, d.d., sedež: Tržaška cesta 65, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/00408/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča predložitev zapisnika skupščine delniške družbe, spremembo osnovnega kapitala in statuta s temile podatki:
Matična št. 5005582
Osnovni kapital: 760,000.000 SIT.
Dne 3. 7. 1998 se vpiše predložitev zapisnika skupščine delniške družbe z dne
21. 1. 1998 in sprememba statuta.

Rg-208245
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00906 z dne 7. 7.
1998 pri subjektu vpisa ZDRUŽENJE ZAVAROVALNIH AGENCIJ, gospodarsko interesno združenje, sedež: Prešernova
ulica 1/I, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10338/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št. 1253883
Sedež: 2000 Maribor, Gosposvetska
cesta 84.
Rg-208248
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00853 z dne 8. 7.
1998 pri subjektu vpisa BRAVO, podjetje
za marketing, trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Preradovičeva 28, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/06617/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
ustanovitelja in zastopnika, spremembo dejavnosti, zastopnikov, akta o ustanovitvi in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št. 5690242
Ustanovitelj: Iršič Iztok, Maribor, Gosposvetska cesta 19, vstop 16. 6. 1994,
vložek 1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokuristka Iršič Milena, Maribor, Gosposvetska cesta 19, imenovana 10. 6. 1998; direktor Iršič Iztok, imenovan 16. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 8. 7. 1998:
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; 5170 Druga trgovina na debelo; 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; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-208249
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00847 z dne 8. 7.

Rg-208250
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00581 z dne 9. 7.
1998 pri subjektu vpisa INTER POZAVAROVALNA DRUŽBA, d.d., sedež: Gregorčičeva 39, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/04258/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št. 5518539
Člani nadzornega sveta: Ettl Siegfried,
izstop 2. 3. 1998 ter Grigg Siegfried, vstop
2. 3. 1998.

NOVO MESTO
Rg-206825
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00264 z dne 7. 7.
1998 pod vložno št. 1/04042/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1316702
Firma: FERTIL AGRO, proizvodnja in
trgovina z agromaterialom, d.o.o., Trebnje
Skrajšana firma: FERTIL AGRO, d.o.o.,
Trebnje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8210 Trebnje, Gubčeva cesta 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Povšič Jože, Trebnje, Gubčeva cesta 9, vstop 23. 6. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Povšič Jože, imenovan 23. 6. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 7. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0202
Gozdarske storitve; 1430 Pridobivanje mineralov za kmetijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2415
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
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lov iz plastičnih mas; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 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; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 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; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti.
Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo z dne 23. 6. 1998.
Rg-206163
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00194 z dne 28. 5.
1998 pri subjektu vpisa INTEGRAL, Promet, turizem in delavnice, d.d., Črnomelj, sedež: Belokranjska cesta 22,
8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/01581/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 545111
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Draginc Jože, razrešen 15. 5. 1998;
direktorica Jankovič Patricija, Novo mesto,
Dilančeva ulica 7, imenovana 15. 5. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-206164
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00176 z dne 27. 5.
1998 pri subjektu vpisa INTEGRAL, Pro-
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met, turizem in delavnice, d.d., Črnomelj, sedež: Belokranjska cesta 22,
8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/01581/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5455111
Člani nadzornega sveta: Žalec Anton, izstop 25. 8. 1997; Guštin Erika, izstop 4. 6.
1996 ter Mavrin Robert, vstop 4. 6. 1996.
Rg-208847
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00346 z dne 28. 8.
1998 pri subjektu vpisa INTEGRAL, Promet, turizem in delavnice, d.d., Črnomelj, sedež: Belokranjska cesta 22,
8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/01581/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5455111
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Jankovič Patricija, razrešena 4. 8.
1998; direktor Jurglič Ignac, Mokronog,
Puščava 29, imenovan 25. 8. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-209161
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00332 z dne 10. 9.
1998 pri subjektu vpisa GOSTINSTVO
“BELA KRAJINA” Črnomelj, d.o.o., sedež:
Kolodvorska 62, 8340 Črnomelj, pod
vložno št. 1/00830/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5494915
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Papež Valentin, razrešen 14. 7.
1998; direktor Štajdohar Janez, Dragatuš,
Dragatuš 8, imenovan 14. 7. 1998, zastopa družbo z naslednjimi omejitvami: sklepa
pogodbe o pridobitvi, odtujitvi in obremenitvi nepremičnin le ob predhodnem pismenem soglasju večinskega družbenika Tkalčič Janka; sklepa pogodbe o najetju posojila in kredita nad vrednostjo 3,000.000 SIT
ob predhodnem pismenem soglasju večinskega družbenika Tkalčič Janka; sprejema
sklepe o investicijah nad vrednostjo
1,500.000 SIT ob predhodnem pismenem
soglasju večinskega družbenika Tkalčič
Janka.
Rg-209162
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00358 z dne 8. 9.
1998 pri subjektu vpisa INTEGRAL, Promet, turizem in delavnice, d.d., Črnomelj, sedež: Belokranjska cesta 22,
8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/01581/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5455111
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Kunej Iztok, Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 40, imenovan 7. 9. 1998.
Rg-209647
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00343 z dne 16. 9.
1998 pri subjektu vpisa KOLPA-KER, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas,
d.o.o., Metlika, sedež: Rosalnice 5, 8330

Metlika, pod vložno št. 1/01408/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5422850
Ustanovitelja: Kolpa, Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d., Metlika, Rosalnice 5, vstop 15. 11. 1990, vložek
118,248.900 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstop 11. 3. 1997,
vložek 96,749.100 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-210099
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00369 z dne 6. 10.
1998 pri subjektu vpisa MIZARSTVO BOBIČ, proizvodnja in storitve Novo mesto,
d.o.o., sedež: Belokranjska cesta 15,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/02165/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5597846
Dejavnost, vpisana dne 6. 10. 1998:
6023 Drug kopenski potniški promet.
Rg-210101
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00381 z dne 6. 10.
1998 pri subjektu vpisa KROJAŠKO PODJETJE TREBNJE, d.o.o., sedež: Gubčeve
brigade 28, 8210 Trbnje, pod vložno št.
1/00006/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega vložka s temile podatki:
Matična št.: 5015758
Ustanoviteljici: Slovenska razvojna družba, izstop 19. 12. 1997; INFOND-ZLAT,
pooblaščena investicijska družba, d.d., Maribor, Trg svobode 6, vstop 19. 12. 1997,
vložek 17,518.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-210535
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00385 z dne 13. 10.
1998 pri subjektu vpisa KROJAŠKO PODJETJE TREBNJE, d.o.o., sedež: Gubčeve
brigade 28, 8210 Trebnje, pod vložno št.
1/00006/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5015758
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Klen Milan, razrešen 1. 4. 1998; direktor Erpe Marjan, Novo mesto, Podgrad
32, imenovan 1. 4. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-210536
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/003888 z dne 12. 10.
1998 pri subjektu vpisa POMADA, podjetje za trgovino, špedicijo in turizem,
d.o.o., sedež: Prešernov trg 8, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/01388/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega
deleža s temile podatki:
Matična št.: 5850649
Ustanovitelja: Zore Justina, izstop 29. 9.
1998; Gliha Janez, Kostanjevica na Krki,
vstop 23. 5. 1994, vložek 811.400 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost
frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

nimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v 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 pijača-
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Rg-210537
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00382 z dne 7. 10.
1998 pri subjektu vpisa Krojaško podjetje
Trebnje, d.o.o., sedež: Gubčeve brigade
28, 8210 Trebnje, pod vložno št.
1/00006/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega vložka s temile podatki:
Matična št.: 5015758
Ustanovitelj: INFOND-ZLAT, pooblaščena investicijska družba, d.d., izstop 24. 9.
1998; Gavrič Zvone, Novo mesto, Košenice 78, vstop 24. 7. 1997, vložek
17,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-210989
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00414 z dne 27. 10.
1998 pri subjektu vpisa SANITEC, Marketing, d.o.o., sedež: Novi trg, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/03965/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika in pooblastil zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 1189697
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Wolfgang Harold Molitor, razrešen
19. 10. 1998; zastopnik Bartelj Jadranka,
Novo mesto, Slančeva ulica 1, razrešena
19. 10. 1998 in imenovana za direktorico,
ki zastopa in predstavlja družbo samostojno
in neomejeno pri poslih, katerih vrednost
ne presega 15.000 DEM, nad to vrednostjo pa le skupaj z drugim direktorjem Michaelom Fuhrmannom; direktor Fuhrmann
Michael, Oberhausen, Nemčija, Teutoburger Str. 140, imenovan 19. 10. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-210993
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 96/00458 z dne 22. 10.
1998 pri subjektu vpisa ESTETIC, lepota,
zdravje, d.o.o., Semič, sedež: Semič 32d,
8333 Semič, pod vložno št. 1/01352/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, točnega sedeža, pogodbe o preoblikovanju z dne
13. 10. 1998, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in preoblikovanje iz d.o.o. v d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 5422752
Firma: ESTETIC-SOKOLIĆ & CO, lepota, zdravje, d.n.o., Semič
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 8333 Semič, Semič 32/d
Ustanovitelja: Sokolić Zdenka in Sokolić
Borivoj, oba Semič, Semič 32/d, izstopila
iz d.o.o. in vstopila v d.n.o. 13. 10. 1998,
vložila po 1.000 SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Sokolič Borivoj, razrešen 13. 10.
1998 in ponovno imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev; družbenica
Sokolič Zdenka, razrešena 13. 10. 1998
kot namestnica direktorja in ponovno imenovana za družbenico, ki zastopa družbo
kot namestnica direktorja, brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1998:
5118 Posredništvo, specializirano za pro-

Rg-210994
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00392 z dne 20. 10.
1998 pri subjektu vpisa BOBICOM, trgovina, gostinstvo in storitve, Novo mesto,
d.o.o., sedež: Marjana Kozine 51, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/02820/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, ustanovitelja, zastopnika
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo akta o
ustanovitvi z dne 30. 9. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5712386
Sedež: 8000 Novo mesto, Kandijska
cesta 14
Ustanovitelj: Bobič Ivan, izstop 30. 9.
1998; Bobič Robert, Novo mesto, Kandijska cesta 14, vstop 30. 9. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bobič Ivan, razrešen 30. 9. 1998,
direktor Bobič Robert, imenovan 30. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 10. 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 video zapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina s posamez-
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mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba ne
sme opravljati posredništva pri prodaji far-
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macevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba ne opravlja revizijske dejavnosti.
Rg-210995
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00380 z dne 19. 10.
1998 pri subjektu vpisa REMOS, trgovina,
gradbeništvo, svetovanje in inženiring,
Novo mesto, d.o.o., sedež: Vidmarjeva
50, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/03631/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, zastopnikov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta o
ustanovitvi d.o.o. z dne 4. 9. 1998 s temile
podatki:
Matična št.: 5830109
Ustanovitelj: Repše Marko, Novo mesto,
Vidmarjeva 50, vstop 21. 1. 1994, vložek
1,514.068 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Modronja Fadil, izstop 3. 9. 1998.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Modronja Fadil, razrešen 3. 9.
1998 kot namestnik direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 19. 10. 1998:
0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške
storitve; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
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; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 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; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,

d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila,
proizvodnja prikolic in polprikolic; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
4510 Pripravljalna dela na gradbiščih; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles, trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
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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; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540
Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6020
Drug kopenski promet; 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6310 Prekladanje,
skladiščenje; 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;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomska propaganda; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba ne
sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro 74.60 družba ne sme opravljati poizvedovalne dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro
74.12 družba ne sme opravljati revizijske
dejavnosti.

pod vložno št. 1/03178/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, dejavnosti, poslovnega deleža, osebnega imena družbenika in zastopnika, družbenika, zastopnika in družbene
pogodbe z dne 1. 10. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5754119
Firma: TRG COMMERCE, trgovina in
turizem, Mirna Peč, d.o.o.
Skrajšana firma: TRG COMMERCE,
d.o.o.
Ustanovitelji: Rafeq Atila, izstop 17. 3.
1998; Obrekar Marko, Mirna Peč, Trg 41,
vstop 23. 2. 1993, vložek 830.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Jakob Andrej,
Mežica, Stržovo 84, vstop 1. 10. 1998, vložek 830.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenik Al Shekerchi Hasim, razrešen 1. 10.
1998 kot namestnik direktorja; družbenik
Jakob Andrej, imenovan 1. 10. 1998, kot
namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev; direktor Rafeq Atila, razrešen
17. 3. 1998; direktor Obrekar Marko, imenovan 23. 2. 1993, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5143 Trgovi-
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z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki;
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na

Rg-210996
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00390 z dne 16. 10.
1998 pri subjektu vpisa TIRRA COMMERCE, trgovina in turizem, Mirna Peč,
d.o.o., sedež: Trg 41, 8216 Mirna Peč,
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na 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; 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; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 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; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Člani nadzornega sveta: Vesel Igor, izstop 22. 10. 1998 ter Golobič Helena, vstop 22. 10. 1998.

Rg-210997
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00401 z dne 16. 10.
1998 pri subjektu vpisa PEČI – KERAMIKA, Proizvodnja keramičnih pečic,
d.o.o., sedež: Klemenčičeva ulica 15,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/03783/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in spremembo
družbene pogodbe z dne 5. 10. 1998 s
temile podatki:
Matična št.: 5908078
Sedež: 8000 Novo mesto, Podbevškova ulica 18.

Rg-211437
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00420 z dne 29. 10.
1998 pri subjektu vpisa SLAP, trgovina na
debelo in drobno, uvoz, izvoz, Žužemberk, d.o.o., sedež: Baragova 38, 8360
Žužemberk, pod vložno št. 1/01565/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne skladifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5490898
Dejavnost, vpisana dne 29. 10. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5110 Posredništvo; 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;

Rg-211431
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00429 z dne 5. 11.
1998 pri subjektu vpisa INSTALACIJA, napeljava instalacij, Metlika, d.o.o., sedež:
Breg revolucije št. 14, 8330 Metlika, pod
vložno št. 1/02627/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo pooblastil
zastopnikoma s temile podatki:
Matična št.: 5656800
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Dolinar Ivan, Žakanje, Hrvaška, Bubnjarski brod 33, razrešen 26. 10. 1998 in
imenovan za direktorja; direktor Kočevar
Rudolf, Metlika, Breg revolucije 14, razrešen 26. 10. 1998 in imenovan za prokurista.
Rg-211433
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00417 z dne 4. 11.
1998 pri subjektu vpisa MARCOM, proizvodno trgovsko podjetje, d.o.o., Gor.
Suhor, sedež: Gor. Suhor št. 19, 8331
Suhor, pod vložno št. 1/00701/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5336546
Dejavnost, vpisana dne 4. 11. 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; 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; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Rg-211434
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00422 z dne 4. 11.
1998 pri subjektu vpisa VIZIJA, družba za
upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.,
Novo mesto, sedež: Novi trg 11, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/03640/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5858127

Št.
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agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomska propaganda;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba ne
sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro 74.12 družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.

bo Ludvik, Mirna Peč, Orkljevec, vstop
22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Bartelj
Borut, Novo mesto, Dol. Kamenje 17, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Bartelj Franc, Mirna Peč, Jablan 41, vstop
22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Bartolj
Franc, Novo mesto, Dol. Lakovnice 7, vstop 15. 6. 1992, vložek 42.898 SIT; Bartolj Stane, Straža, Podreber 18, vstop
19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Bartolj
Alojz, Novo mesto, G. Karteljevo 23, vstop
22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Bašelj
Slavko, Šentjernej, Dolenji Maharovec 18,
vstop 18. 6. 1992, vložek 42.851 SIT; Bašelj Mirko, Novo mesto, G. Kamenje 5, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Bele
Jože, Novo mesto, Dol. Težka voda 15,
vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Berkopec Anton, Novo mesto, G. Težka voda
7, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT;
Bevc Franc, Otočec ob Krki, Luterško selo
15, vstop 17. 11. 1992, vložek 45.229 SIT;
Bevc Silva, Mirna Peč, Dolenja vas 7, vstop
19. 4. 1993, vložek 52.075 SIT; Blatnik
Jožefa, Škocjan, Grmovlje 37, vstop 22. 6.
1992, vložek 42.843 SIT; Blatnik Sandi,
Šentjernej, Ledeča vas 3, vstop 19. 4.
1993, vložek 52.275 SIT; Blažič Franc,
Straža, Podgora 42, vstop 19. 6. 1992,
vložek 42.842 SIT; Bobič Vinko, Šmarješke
Toplice, Sela 3, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Bobič Martin, Šentjernej, Čadreže 15, vstop 19. 4. 1993, vložek
52.314 SIT; Bobnar Ludvik, Novo mesto,
Prečna 19, vstop 5. 10. 1992, vložek
45.173 SIT; Bojanc Franc, Novo mesto,
Hudo, vstop 8. 6. 1992, vložek 42.965 SIT;
Bradač Jože, Dolenjske Toplice, Selišče 4,
vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Bradač Jože, Dolenjske Toplice, Loška vas 2,
vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Bradač Andrej, Dolenjske Toplice, Loška vas
9, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT;
Bradač Matija, Dolenjske Toplice, Loška vas
8, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT;
Bradač Iztok, Dolenjske Toplice, Podhosta
12, vstop 19. 4. 1993, vložek 52.043,40
SIT; Brudar Darinko, Šentjernej, Cesta oktobrskih žrtev 51, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Brulc Jože, Mirna Peč,
Vrhovo 10, vstop 19. 6. 1992, vložek
42.842 SIT; Brulc Martin, Novo mesto, Dolnje Kamenje 10, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Brulc Marija, Mirna Peč,
Vrhovo 8, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Bučar Stane, Šentjernej, Trg
gorjanskega bataljona 7, vstop 22. 6. 1992,
vložek 42.843 SIT; Bukovec Franc, Novo
mesto, Gornje Mraševo 6, vstop 19. 6.
1992, vložek 42.842 SIT; Cesar Franc, Mirna Peč, Goriška vas 3, vstop 8. 6. 1992,
vložek 42.965 SIT; Cesar Janez, Mirna Peč,
Šentjurij 8, vstop 6. 10. 1992, vložek
45.208 SIT; Cimermančič Janez, Novo mesto, Jurna vas 6, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Cimermančič Jože, Otočec ob
Krki, Sevno na Trški gori 4, vstop 19. 4.
1993, vložek 52.308,40 SIT; Colnar Ivan,
Novo mesto, Lešnica 8, vstop 19. 6. 1992,
vložek 42.842 SIT; Cvelbar Lojze, Šmarješke Toplice, Gorenja vas 22, vstop 19. 6.
1992, vložek 42.842 SIT; Cvetan Gustel,
Novo mesto, Gor. Kamence 19, vstop
22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Črtalič
Jože, Šentjernej, Rakovnik 1, vstop 14. 9.
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5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
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; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 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

Rg-211440
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00416 z dne 28. 10.
1998 pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA
TILIA, d.d., Novo mesto, delniška zavarovalna družba s popolno odgovornostjo, sedež: Seidlova 5, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01587/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nazdornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5063426000
Člani nadzornega sveta: Bajuk Martin,
izstop 13. 6. 1998; Štimac Miroslav, izstop
9. 9. 1996; Stojanovska Radmila, izstop
13. 6. 1998; Manček Vinko, izstop 13. 6.
1998; Vardijan Karel, izstop 24. 10. 1998
ter Vidmar Alojz Slavko, Jaki Ladislav, Rebernik Karel, Škoda Marija in Novina Zvone, vsi vstopili 23. 10. 1998.
Rg-210992
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00230 z dne 22. 10.
1998 pri subjektu vpisa MERCATOR
KMETIJSKA ZADRUGA KRKA, kmetijstvo, trgovina, proizvodnja, storitve,
z.o.o., Novo mesto, sedež: Rozmanova
ulica 10, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 2/00005/00 vpisalo v sodni register tega sodišča člane zadruge in njihovih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5151350
Osnovni kapital: 15,527.502,90 SIT
Ustanovitelji: Abram Janez, Kostanjevica
na Krki, Dobrava 9, vstop 11. 4. 1994, vložek 57.137 SIT; Ajdnik Marko, Šmarješke
Toplice, Gradenje 10, vstop 22. 6. 1992,
vložek 42.843 SIT; Ambrožič Marija, Brusnice, Žerjavin 2, vstop 12. 6. 1992, vložek 42.913 SIT; Ambrožič Ivan, Novo mesto, Šentjošt 14, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.913 SIT; Anderlič Marjan, Šmarješke Toplice, Zbure 45, vstop 2. 8. 1995, vložek
57.381 SIT; Avbar Anton, Mirna Peč, Goriška vas 6, vstop 11. 6. 1992, vložek
42.921 SIT; Avbar Jože, Mirna Peč, G. Globodol 6, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843
SIT; Avsec Anton, Novo mesto, Mala Cikava
88, vstop 13. 5. 1993, vložek 52.043 SIT;
Barbo Jožica, Mirna Peč, Češence 34, vstop 15. 6. 1992, vložek 42. 898 SIT; Bar-
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1993, vložek 52.043,50 SIT; Debevc Alojz, Škocjan, Gabernik 7, vstop 22. 6. 1992,
vložek 42.843 SIT; Dežman Anton, Šmarješke Toplice, Strelac 8, vstop 4. 3. 1993,
vložek 50.291,50 SIT; Dragan Jože, Mirna
Peč, Šentjurij 7, vstop 19. 6. 1992, vložek
42.842 SIT; Drašler Metod, Straža, Podgora 5, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842
SIT; Drenik Jože, Mirna Peč, Malenska vas
10, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT;
Dular Ivan, Novo mesto, Cegelnica 40, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Dular
Jože, Straža, Jurka vas 11, vstop 19. 6.
1992, vložek 42.842 SIT; Dular Brane,
Straža, Vavta vas 12, vstop 19. 6. 1992,
vložek 42.842 SIT; Dular Janez, Mirna Peč,
G. Podboršt 2, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Dular Franc, Novo mesto,
Prečna 21, vstop 13. 10. 1992, vložek
45.229 SIT; Dvornik Jožica, Šentjernej, Veliko Mraševo 71a, vstop 19. 4. 1993, vložek 52.314,90 SIT; Fabjan Miha, Dolenjske Toplice, Veliki Rigelj 1, vstop 19. 6.
1992, vložek 42.842 SIT; Fabjan Rudi,
Šentjernej, Dol. Gradišče 9, vstop 24. 9.
1992, vložek 45.296 SIT; Ferkolj Rudi,
Šmarješke Toplice, Dol. Krmonovo 22,
vstop 2. 6. 1992, vložek 43.006 SIT; Fink
Jožica, Straža, Sela 24, vstop 22. 6. 1992,
vložek 42.843 SIT; Florjančič Janez, Šentjernej, Loka 14, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Frančič Franc, Šentjernej, Dol.
Stara vas 24, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Frančič Alojz, Šentjernej, Čadraže 14, vstop 1. 10. 1992, vložek
45.087 SIT; Franko Jože, Šentjernej, Hrastje 5, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842
SIT; Gašperšič Danijel, Straža, Sela 35, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Gazvoda Martin, Brusnice, Velike Brusnice 42,
vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Gazvoda Martin, Brusnice, Gaberje 15, vstop
19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Gerdenc
Peter, Novo mesto, Gor. Karteljevo 11, vstop 19. 4. 1993, vložek 52.053 SIT; Globevnik Jože, Škocjan, Škocjan 5, vstop
22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Golob Anton, Novo mesto, Črmošnjice 19a, vstop
19. 4. 1993, vložek 52.043,40 SIT; Gorenc Vinko, Šmarješke Toplice, Zbure 34,
vstop 19. 6. 1992, vložek 42. 842 SIT;
Gorenc Marjan, Šmarješke Toplice, Zbure
38, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT;
Gorenc Ivan, Šentjernej, Sela 8, vstop
22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Gornik
Martina, Šentjernej, Pristava 7, vstop 22. 6.
1992, vložek 42.843 SIT; Goršin Anton,
Novo mesto, Verdun 3, vstop 22. 6. 1992,
vložek 42.843 SIT; Goršin Cecilija, Mirna
Peč, Globočdol 3, vstop 6. 10. 1992, vložek 45.208 SIT; Grahut Stanko, Šmarješke
Toplice, Gorenja vas 8, vstop 22. 6. 1992,
vložek 42. 843 SIT; Granda Ivan, Škocjan,
Dobrava 26, vstop 19. 6. 1992, vložek
42.842 SIT; Gril Emil, Dolenjske Toplice,
vstop 10. 6. 1992, vložek 42.928 SIT; Gril
Franc, Dolenjske Toplice, Bušinec 3, vstop
12. 6. 1992, vložek 42.912 SIT; Grilca Metod, Mirna Peč, Biška vas 22, vstop 2. 11.
1992, vložek 45.241,70 SIT; Grlica Anica,
Mirna Peč, Biška vas 39, vstop 14. 9.
1993, vložek 52.623,40 SIT; Grubar Martin, Šentjernej, Gor. Vrhpolje 57, vstop
17. 6. 1992, vložek 42.858 SIT; Hočevar
Slavko, Škocjan, Grmovlje 21, vstop 22. 6.
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1992, vložek 42.842 SIT; Hočevar Anton,
Škocjan, Škocjan 44, vstop 22. 6. 1992,
vložek 42.843 SIT; Hočevar Ivan, Škocjan,
Dolenja Stara vas 5, vstop 9. 10. 1992,
vložek 45.229 SIT; Hosta Andrej, Šentjernej, Sela 6, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Hrastar Jože, Novo mesto,
Stranska vas 36, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Hrastnar Franc, Mirna Peč,
Sela pri Karteljevem 1, vstop 22. 6. 1992,
vložek 42.843 SIT; Hrastar Jože, Mirna
Peč, Poljane 1, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Hren Anton, Mirna Peč, Jablan
21, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT;
Hrovat Pavel, Šentjernej, Gor. Brezovica 21,
vstop 8. 6. 1992, vložek 42.865 SIT; Hrovat Jože, Šentjernej, Gor. Brezovica 21,
vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Hrovatič Vinko, Novo mesto, Koroška vas 17,
vstop 22. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Hude Alojzij, Mirna Peč, Malenska vas 1, vstop 18. 6. 1992, vložek 42.851 SIT; Hudoklin Janez, Šentjernej, Gorenje Vrhpolje 14,
vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Hudoklin Anton, Šentjernej, Loka 18, vstop
10. 10. 1992, vložek 45.242 SIT; Hudoklin Ignac, Šentjernej, Dobravica 25, vstop
8. 3. 1993, vložek 50.421 SIT; Hutevc
Franc, Novo mesto, Ranjušče 1, vstop
22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Hvalec
Stanislav, Novo mesto, Zalog 27, vstop
19.4. 1993, vložek 52.314,40 SIT; Ilar Anton, Novo mesto, Dol. Težka voda 90, vstop 21. 12. 1992, vložek 46.349 SIT; Irt
Ivan, Straža, Prapreče 2c, vstop 19. 6.
1992, vložek 42.842 SIT; Jakše Janez,
Šentjernej, Orehovica 7, vstop 22. 6. 1992,
vložek 42.843 SIT; Jakše Jože, Šentjernej,
Hrastje 4, vstop 19. 4. 1993, vložek
52.043 SIT; Jamberk Stjepan, Šentjernej,
Mihovica 31, vstop 19. 4. 1993, vložek
52.308,40 SIT; Janc Tomaž, Novo mesto,
Lešnica 9, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Jančar Franc, Novo mesto,
Češča vas 25, vstop 1. 10. 1992, vložek
45.149 SIT; Jarc Alojzij, Mirna Peč, Mali
vrh 2, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843
SIT; Jarc Slavko, Mirna Peč, D. Podboršt 7,
vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Jarc
Jolanda, Žužemberk, Grajski trg 30, vstop
19. 4. 1993, vložek 52.401,40 SIT; Jarc
Stane, Mirna Peč, Hrastje 3, vstop 7. 8.
1995, vložek 59.728,30 SIT; Jarkovič Stanislav, Šentjernej, Drama 18, vstop 4. 7.
1996, vložek 64.468,50 SIT; Jene Marjanca, Škocjan, Hrastulje 3, vstop 19. 4. 1993,
vložek 52.401,40 SIT; Jerele Anton, Šmarješke Toplice, Brezovica 8, vstop 7. 10.
1992, vložek 48.718 SIT; Jerič Anton, Mirna Peč, Mali vrh 7, vstop 12. 6. 1992, vložek 42.913 SIT; Jerman Ciril, Novo mesto,
Krka 3, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842
SIT; Jerman Vinko, Škocjan, Hrastulje 5,
vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Judež Franc, Novo mesto, Velika Cikava 10,
vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Judež Božo, Šentjernej, Prapreče 2, vstop
22. 6. 1992, vložek 42.848 SIT; Junc
Franc, Šentjernej, Pristava 9, vstop 19. 6.
1992, vložek 42.842 SIT; Juršič Jože, Novo mesto, Gor. Kamence 12, vstop 8. 6.
1992, vložek 42.865 SIT; Kastelic Alojz,
Mirna Peč, Mali vrh 8, vstop 8. 6. 1992,
vložek 42.865 SIT; Kastelic Franc, Novo
mesto, Potočna vas 13, vstop 18. 6. 1992,

vložek 42.851 SIT; Kastelic Anton, Mirna
Peč, Jablan 29, vstop 19. 6. 1992, vložek
42.842 SIT; Kastelic Ignac, Mirna Peč, G.
Globodol 9, vstop 19. 6. 1992, vložek
42.842 SIT; Kastelic Anton, Mirna Peč, G.
Podboršt 11, vstop 19. 6. 1992, vložek
42.842 SIT; Kastelic Martin, Novo mesto,
Žabja vas 39, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Kastelic Alojz, Novo mesto,
Vinja vas 12, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Kastelic Jože, Mirna Peč, Jablan 8, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843
SIT; Kastelic Alojz, Mirna Peč, Biška vas
40, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT;
Kastelic Jože, Mirna Peč, Poljane 6, vstop
22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Kastelic
Damjan, Šentjernej, Pristava 13, vstop
19. 4. 1993, vložek 52.314,90 SIT; Kastrevc Anton, Novo mesto, Bučna vas, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Kastrevc Jože, Brusnice, Ratež 31, vstop
22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Kegljevič
Franc, Šentjernej, Dol. Brezovica 4, vstop
22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Kelšin Milan, Žužemberk, Dolga vas 38, vstop 19. 4.
1993, vložek 52.314 SIT; Kern Franc, Mirna Peč, Gorenji Globodol 11, vstop 18. 6.
1992, vložek 42.851 SIT; Kestnar Bernarda, Novo mesto, Smolenja vas 22, vstop
19. 4. 1993, vložek 51.897,90 SIT; Kic
Anton, Novo mesto, Hudo 9, vstop 22. 6.
1992, vložek 42.843 SIT; Kipar Marjan,
Škocjan, Dobruška vas 20, vstop 19. 6.
1992, vložek 42.842 SIT; Kirn Anton, Škocjan, Goriška vas 8, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Klančar Franc, Šmarješke
Toplice, Šmarjetna 48, vstop 19. 4. 1993,
vložek 52.182 SIT; Klemenčič Anton, Mirna Peč, Goriška vas 15, vstop 30. 10.
1992, vložek 45.241,70 SIT; Klobučar
Alenka, Novo mesto, Šmihelska 6, vstop
19. 4. 1992, vložek 52.396,40 SIT; Kobe
Jože, Straža, Dule 9, vstop 19. 6. 1992,
vložek 42.842 SIT; Kolenc Janez, Škocjan,
Dol. Dule 7, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Koligar Marjan, Šentjernej,
Gor. Maharovec 2, vstop 19. 4. 1993, vložek 52.169,40 SIT; Komljanec Ivan, Škocjan, Zloganje 4, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Kos Alojz, Šentjernej, Orehovica 6, vstop 16. 6. 1992, vložek 42.884
SIT; Kos Jože, Mirna Peč, Jablan 10, vstop
19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Kos Jože,
Mirna Peč, Veli kal 18, vstop 22. 6. 1992,
vložek 42.843 SIT; Kostrevc Stanko, Šentjernej, Breška vas 5, vstop 22. 6. 1992,
vložek 42.843 SIT; Košak Jože, Šmarješke
Toplice, Družinska vas 3, vstop 19. 6.
1992, vložek 42.842 SIT; Košak Martina,
Škocjan, Zloganje 36, vstop 19. 4. 1993,
vložek 52.491,40 SIT; Kovačec Srečo,
Straža, Gradiška ulica 28, vstop 19. 4.
1993, vložek 52.401,40 SIT; Kovačič Ciril,
Novo mesto, Cegelnica 39, vstop 22. 6.
1992, vložek 42.843 SIT; Kovačič Franc,
Šmarješk Toplice, Zbure 33, vstop 22. 6.
1992, vložek 42.843 SIT; Koželj Ana, Šentjernej, Loka 3a, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Krajšek Jernej, Novo mesto,
Ločna 35, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Krajšek Elizabeta, Novo mesto, Ločna 35, vstop 19. 4. 1993, vložek
52.169,40 SIT; Kralj Franc, Novo mesto,
Gornja Težka voda 9, vstop 22. 6. 1992,
vložek 42.843 SIT; Kralj Marjan, Škocjan,
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Anica, Otočec ob Krki, Sela pri Ratežu 10,
vstop 19. 4. 1993, vložek 52.075 SIT;
Mencin Aleš, Šentjernej, Drama 7, vstop
12. 3. 1996, vložek 64.683 SIT; Mesojedec Marko, Novo mesto, Češča vas 6, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Mesojedec Marjan, Šentjernej, Dol. Mokro polje 26, vstop 19. 4. 1993, vložek
52.169,40 SIT; Metelko Stane, Novo mesto, Kuzarjev kal 8, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Mikec Jože, Novo mesto,
Mali Slatnik 22, vstop 9. 10. 1992, vložek
45.229 SIT; Miklavčič Anton, Dolenjske Toplice, Bušinec 7, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Miklič Jože, Straža, Prapreče
2B, vstop 9. 6. 1992, vložek 42.943 SIT;
Miklič Janez, Novo mesto, Gor. Kamence
9, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT;
Može Štefan, Novo mesto, Srebrniče 4A,
vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Muhič Vincencij, Mirna Peč, Češence 24, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Muhič
Anton, Mirna Peč, Globočdol 1, vstop
22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Muhič
Franc, Mirna Peč, Veliki kal 3, vstop 22. 6.
1992, vložek 42.843 SIT; Muhič Jožica,
Novo mesto, K Roku 21, vstop 19. 4.
1993, vložek 52.169,40 SIT; Murgelj Anton, Novo mesto, Daljni vrh 20, vstop 22. 6.
1992, vložek 42.843 SIT; Murgelj Peter,
Mirna Peč, Jablan 30, vstop 7. 8. 1995,
vložek 59.697 SIT; Novak Jože, Mirna Peč,
Jablan 33, vstop 19. 6. 1992, vložek
42.842 SIT; Novak Alojz, Mirna Peč, Dolenja vas 7, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843
SIT; Opara Janez, Mirna Peč, Biška vas 5,
vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Papež Anton, Novo mesto, Daljni vrh 24, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Papež
Cvetko, Mirna Peč, Jablan 17, vstop 22. 2.
1998, vložek 66.102 SIT; Pavček Alojz,
Straža, Drča 8, vstop 19. 6. 1992, vložek
42.842 SIT; Pavček Branko, Straža, Podgora 16, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842
SIT; Pavlovič Fanika, Kostanjevica na Krki,
Hmeljska ulica 5, vstop 19. 4. 1993, vložek 52.182,40 SIT; Pečarič Branko, Raka,
Gmajna 8, vstop 19. 4. 1993, vložek
52.075,40 SIT; Pečavar Marjan, Dolenjske
Toplice, Podhosta 2, vstop 16. 6. 1992,
vložek 42.884 SIT; Pečjak Bogomir, Straža, Vavta vas 8, vstop 11. 6. 1992, vložek
42.893 SIT; Pirh Ivan, Straža, Podgora 43,
vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Pirh
Ana, Straža, Loke 1, vstop 19. 4. 1993,
vložek 52.027,40 SIT; Pirnar Anton, Mirna
Peč, Šentjurij 5, vstop 19. 6. 1992, vložek
42.842 SIT; Plavec Barbara, Mirna Peč,
Češence 30, vstop 19. 4. 1993, vložek
52.075 SIT; Pleskovič Marjan, Šentjernej,
Gomila 4, vstop 16. 6. 1992, vložek
42.884 SIT; Pleško Janez, Otočec ob Krki,
Prapreška pot 11, vstop 11. 11. 1992, vložek 45.229 SIT; Podkrižnik Milan, Otočec
ob Krki, Ždinja vas 15, vstop 8. 6. 1993,
vložek 52.102 SIT; Popovič Gabrijel, Novo
mesto, Dol. Težka voda 10, vstop 19. 4.
1993, vložek 52. 053 SIT; Poreber Anton,
Dolenjske Toplice, Selišče 2, vstop 19. 6.
1992, vložek 42.842 SIT; Potočar Anton,
Novo mesto, Vel. Bučna vas 14, vstop
19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Potočar
Jernej, Šentjernej, Gor. Vrhpolje 23, vstop
22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Povše Rudi, Mirna Peč, D. Podboršt 8, vstop 22. 6.

1992, vložek 42.843 SIT; Povše Rudolf,
Mirna Peč, Goriška vas 1, vstop 1. 10.
1992, vložek 45.152 SIT; Povše Janez,
Škocjan, Zagrad 14, vstop 5. 10. 1992,
vložek 45.173 SIT; Povšič Ivan, Škocjan,
Čučja mlaka 6, vstop 19. 6. 1992, vložek
42.842 SIT; Progar Franc, Mirna Peč,
Hmeljčič 18, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Pršina Jože, Dolenjske Toplice, Gregorčičeva 5, vstop 9. 2. 1992, vložek 42.943 SIT; Radovan Jože, Šentjernej,
Gorenja Stara vas 19, vstop 8. 6. 1992,
vložek 42.965 SIT; Radovan Anton, Šentjernej, Prapreče 7, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Rajer Franc, Novo mesto,
Dol. Kamence 12, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Rapuš Marija, Mirna Peč,
Češence 38, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Ravbar Alenka, Novo mesto,
Dol. Kamenje 18, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Ravbar Igor, Novo mesto,
Dol. Kamenje 18, vstop 19. 4. 1993, vložek 52.169,40 SIT; Rebselj Jože, Šentjernej, Drama 9, vstop 19. 4. 1993, vložek
52.314,90 SIT; Recelj Miha, Šentjernej,
Šmalčja vas 15, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Režek Franc, Mirna Peč, Dolenja vas 20, vstop 10. 6. 1992, vložek
42.928 SIT; Rifelj Emil, Novo mesto, Lešnica 12, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843
SIT; Rozman Ivan, Mirna Peč, Gorenji Globodol 22, vstop 18. 6. 1992, vložek
42.851 SIT; Rozman Stane, Mirna Peč, Mali
vrh 9, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842
SIT; Rozman Martina, Mirna Peč, Mali vrh
4, vstop 24. 5. 1993, vložek 51.729 SIT;
Rožanc Anica, Škocjan, Grmovlje 23, vstop
22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Ruperčič
Jože, Šentjernej, Dol. Maharovec 5, vstop
16. 6. 1992, vložek 42.884 SIT; Saje Jože, Novo mesto, Daljni vrh 22, vstop 8. 6.
1992, vložek 42.965 SIT; Saje Martin, Mirna Peč, Goriška vas 2, vstop 19. 6. 1992,
vložek 42.842 SIT; Saje Leopold, Mirna
Peč, Veliki kal 5, vstop 19. 6. 1992, vložek
42.842 SIT; Saje Anton, Mirna Peč, Poljane 7, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842
SIT; Saje Marija, Novo mesto, G. Kamenje
14, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT;
Saje Alojzij, Novo mesto, Hudo 2, vstop
22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Selak Ignac, Otočec ob Krki, Luterško selo 13, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Seničar Marjan, Novo mesto, Prapreče 10, vstop 12. 6. 1992, vložek 42.912 SIT; Skupek Božo, Novo mesto, Kristanova 26,
vstop 19. 4. 1992, vložek 52.375,40 SIT;
Slak Martin, Mirna Peč, Jordankal 3, vstop
19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Slak Ana,
Mirna Peč, Dol. Podboršt 5, vstop 20. 2.
1998, vložek 66.102 SIT; Smolič Tomaž,
Novo mesto, Vrhovčeva 8, vstop 19. 4.
1993, vložek 52.141,40 SIT; Smrekar Marija, Škocjan, Stara Bučka 3, vstop 22. 6.
1992, vložek 42.843 SIT; Smrke Amalija,
Mirna Peč, Ivanja vas 2, vstop 22. 6. 1992,
vložek 42.843 SIT; Somrak Karel, Mirna
Peč, Goriška vas 7, vstop 10. 6. 1992,
vložek 42.928 SIT; Somrak MIlan, Mirna
Peč, Veliki kal 12, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Starič Alojz, Mirna Peč,
Malenska vas 4, vstop 12. 6. 1992, vložek
42.913 SIT; Strajnar Anton, Mirna Peč, G.
Globodol 35, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Strašek Jaroslav, Straža, Pod-
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Dobruška vas 4, vstop 9. 10. 1992, vložek
45.229 SIT; Kramar Stanko, Otočec ob Krki, Gornje Kamenje 3, vstop 19. 6. 1992,
vložek 42.842 SIT; Kramar Janez, Mirna
Peč, Veliki kal 4, vstop 18. 6. 1992, vložek
42.851 SIT; Kramar Jože, Otočec pri Krki,
Luterško selo 1, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Kramar Janez, Mirna Peč, Trg
5, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT;
Krevs Jože, Mirna Peč, Češence 32a, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Krevs
Alojz, Mirna Peč, Biška vas 7, vstop 19. 6.
1992, vložek 42.842 SIT; Krevs Jože, Mirna Peč, Veliki kal 15, vstop 22. 6. 1992,
vložek 42.843 SIT; Krevs Jože, Mirna Peč,
Biška vas 6, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Krevs Jože, Mirna Peč, Globočdol 5, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Krevs Jože, Mirna Peč, Veliki
kal 10, vstop 30. 10. 1992, vložek
45.241,70 SIT; Kristan Franc, Novo mesto, Češča vas 24, vstop 8. 10. 1992, vložek 45.222 SIT; Krivec Ciril, Mirna Peč,
Šentjurij 4, vstop 2. 10. 1992, vložek
45.152 SIT; Krivec Leopold, Mirna Peč,
Mali kal 8, vstop 6. 10. 1992, vložek
45.208 SIT; Križman Tatjana, Novo mesto,
Križe 38, vstop 19. 4. 1993, vložek
52.141,40 SIT; Krštinc Vida, Straža, prapreče 21, vstop 19. 6. 1992, vložek
42.842 SIT; Kržič Mateja, Trebnje, Stari trg
59, vstop 14. 9.1993, vložek 52.169,40
SIT; Kukman Alojz, Mirna Peč, Orkljevec 9,
vstop 12. 6. 1992, vložek 42.913 SIT; Kukman Franc, Mirna Peč, Jablan 23, vstop
19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Kum Silvo, Novo mesto, Mali Slatnik 30, vstop
22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Kump Robert, Uršna Sela, Laze 7, vstop 19. 4.
1993, vložek 52.375 SIT; Lešnjak Jože,
Šentjernej, Volčkova vas 9, vstop 19. 4.
1993, vložek 52.278,40 SIT; Ljubi Alojz,
Novo mesto, Vrh pri Ljubnu 14, vstop 22. 6.
1992, vložek 42.843 SIT; Lokar Martin,
Novo mesto, Dol. Karteljevo 21, vstop 8. 6.
1992, vložek 42.965 SIT; Luštek Franc,
Novo mesto, Kuzarjev kal 4, vstop 19. 6.
1992, vložek 42.842 SIT; Luštek Martina,
Otočec ob Krki, Ždinja vas 34, vstop 22. 6.
1992, vložek 42.843 SIT; Luštek Jože,
Šentjernej, Ledeča vas 15, vstop 19. 5.
1995, vložek 61.408,50 SIT; Luzar Franc,
Šentjernej, Dol. Maharovec 1, vstop 22. 6.
1992, vložek 42.843 SIT; Mahnič Alojz,
Mirna Peč, Selo pri Zagorici 5, vstop 16. 5.
1997, vložek 57.000 SIT; Malus Marjan,
Novo mesto, Ilke Vaštetove 16, vstop 19. 4.
1993, vložek 52.364,40 SIT; Marinčič Anton, Škocjan, Grmovlje 30, vstop 19. 4.
1993, vložek 5.321,40 SIT; Markelj Jože,
Mirna Peč, Šentjurij 2, vstop 22. 6. 1992,
vložek 42.843 SIT; Matoh Ludvik, Mirna
Peč, Vrhpeč 6, vstop 19. 6. 1992, vložek
42.842 SIT; Matoh Ignac, Mirna Peč, Vrhpeč 1, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843
SIT; Medic Ludvik, Novo mesto, Birčna vas
42, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT;
Medle Franci, Otočec ob Krki, Sela pri Ratežu 10, vstop 15. 6. 1992, vložek 42.898
SIT; Medle Mirko, Novo mesto, Potov vrh
16, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.842 SIT;
Medle Martin, Brusnice, Jugorje 12, vstop
22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Medle Janez, Brusnice, Velike Brusnice 100, vstop
13. 5. 1993, vložek 52.278,40 SIT; Medle
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gora 10, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842
SIT; Struna Franc, Novo mesto, Potov vrh
23, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT;
Struna Miro, Novo mesto, Velika Cikava 12,
vstop 19. 4. 1993, vložek 52. 308,40 SIT;
Šali Janez, Novo mesto, Češča vas 5, vstop
18. 6. 1992, vložek 42.851 SIT; Šenica
Ivan, Straža, Gor. Polje 10, vstop 19. 6.
1992, vložek 42.842 SIT; Šenica Viktor,
Dolenjske Toplice, Obrh 18, vstop 22. 6.
1992, vložek 42.843 SIT; Šiler Klemen,
Novo mesto, Prečna 20, vstop 22. 6. 1992,
vložek 42.843 SIT; Šimc Rezka, Novo mesto, Dol. Težka voda 17, vstop 18. 6. 1992,
vložek 42.851 SIT; Šimc Jožefa, Novo mesto, Rajnovšče 5, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Šimc Franc, Novo mesto,
Dol. Težka voda 17, vstop 30. 9. 1993,
vložek 52.687,40 SIT; Šinkovec Franc,
Škocjan, Zalog 12, vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Šinkovec Danica, Škocjan, Dolenje Dole 12, vstop 19. 4. 1993,
vložek 52.401,40 SIT; Škedelj Marija, Šentjernej, Dol. Brezovica 13, vstop 19. 4.
1993, vložek 52.314,90 SIT; Škrbec Slavko, Novo mesto, Češča vas 22, vstop 22. 6.
1992, vložek 42.843 SIT; Škrbina Alojz,
Šmarješke Toplice, Vinica 6, vstop 22. 6.
1992, vložek 42.843 SIT; Špendal Alojzij,
Mirna Peč, Biška vas 19, vstop 22. 6.
1992, vložek 42.843 SIT; Šporar Janez,
Dolenjske Toplice, Podhosta 6, vstop 19. 6.
1992, vložek 42,842 SIT; Špringer Jože,
Straža, Podgora 21, vstop 19. 6. 1992,
vložek 42.842 SIT; Šurla Alojz, Novo mesto, Gor. Lakovnice 1, vstop 22. 6. 1992,
vložek 42.843 SIT; Šušteršič Zvonka, Novo
mesto, Gor. Lakovnice 16, vstop 14. 9.
1993, vložek 52.308,40 SIT; Švalj Jože,
Šentjernej, Dol. Brezovica 5, vstop 8. 10.
1992, vložek 45.225 SIT; Švirt Jože, Otočec ob Krki, Jelše 5, vstop 22. 6. 1992,
vložek 42.843 SIT; Tisovec Anton, Straža,
G. Polje 2, vstop 19. 6. 1992, vložek
42.842 SIT; Tomažin Roman, Šentjernej,
Zameško 7, vstop 18. 6. 1992, vložek
42.851 SIT; Tramte Anton, Škocjan, Dobruška vas 3, vstop 19. 6. 1992, vložek
42.842 SIT; Tramte Franc, Škocjan, Zloganje 27, vstop 22. 9. 1992, vložek 45.188
SIT; Tratar Gregor, Šentjernej, Novomeška
26, vstop 14. 9. 1993, vložek 52.314 SIT;
Tratar Martina, Šentjernej, Novomeška 26,
vstop 14. 9. 1993, vložek 52.308,40 SIT;
Trbanc Franc, Škocjan, Dol. Stara vas 14,
vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Ucman Anton, Otočec ob Krki, Dobova 5, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Urbančič Ludvik, Mirna Peč, G. Podboršt 8,
vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Velkavrh Jana, Novo mesto, Prečna 79, vstop
19. 4. 1993, vložek 52.075,40 SIT; Vene
Franc, Otočec ob Krki, Dolenja vas 5, vstop
22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Verbič
Ivan, Šentjernej, Ostrog 19, vstop 21. 5.
1995, vložek 61.544 SIT; Verbič Marija,
Šentjernej, Ledeča vas 10, vstop 21. 5.
1995, vložek 61.544 SIT; Veselič Jože,
Črnomelj, Trubarjeva 10, vstop 19. 4.
1993, vložek 52.314,40 SIT; Vidic Pavel,
Straža, Hruševec 14, vstop 19. 6. 1992,
vložek 42.842 SIT; Vidmar Anton, Novo mesto, Škrljanče 7, vstop 19.6. 1992, vložek
42.842 SIT; Vidmar Jože, Otočec ob Krki,
Sela pri Ratežu 13, vstop 22. 6. 1992, vlo-
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žek 42.843 SIT; Vinder Tone, Šentjernej,
Novomeška 24, vstop 19. 4. 1993, vložek
52.314,90 SIT; Virc Polde, Novo mesto,
Hudo 5, vstop 15. 6. 1992, vložek 42.898
SIT; Virc Janez, Novo mesto, Gor. Kamenje
6, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT;
Vodopivec Anton, Mirna Peč, Biška vas 23,
vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Vovk
Jože, Straža, Rumanja vas 22, vstop 19. 6.
1992, vložek 42.842 SIT; Vovko Jože, Novo mesto, Mačkovec 4, vstop 18. 6. 1992,
vložek 42.851 SIT; Vovko Ivan, Brusnice,
Brezje 1, vstop 24. 5. 1993, vložek 50.529
SIT; Zalokar Marija, Šmarješke Toplice, Brezovica 17, vstop 19. 6. 1992, vložek
42.842 SIT; Zalokar Jože, Šmarješke Toplice, Vinica 22, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Zalokar Franc, Šmarješke Toplice, Vinica 3, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Zupančič Jože, Mirna Peč, Goriška vas 4, vstop 11. 6. 1992, vložek
42.921 SIT; Zupančič Jože, Žužemberk,
Trške njive 39, vstop 12. 6. 1992, vložek
42.913 SIT; Zupančič Anton, Novo mesto,
Kurirska pot 14, vstop 22. 6. 1992, vložek
42.843 SIT; Zupančič Jože, Straža, Selišče
5, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT;
Zupančič Janez, Mirna Peč, Biška vas 14,
vstop 22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Zupančič Alojz, Straža, Vavta vas 14, vstop
19. 4. 1993, vložek 52.043,40 SIT; Zupančič Fanika, Dolenjske Toplice, Meniška
vas 69, vstop 19. 4. 1993, vložek
52.183,40 SIT; Zupančič Brane, Dolenjske Toplice, Meniška vas 46, vstop 19. 4.
1993, vložek 52.401,40 SIT; Zupančč Danijel, Novo mesto, Daljni vrh 15, vstop
22. 6. 1992, vložek 42.843 SIT; Žagar
Franc, Novo mesto, Dol. Karteljevo 22, vstop 19. 6. 1992, vložek 42.842 SIT; Žagar
Jože, Mirna Peč, Jablan 35, vstop 19. 6.
1992, vložek 42.842 SIT; Železnik Marija,
Brusnice, Male Brusnice 10, vstop 22. 6.
1992, vložek 42.843 SIT; Železnik Jože,
Brusnice, Male Brusnice 10, vstop 19. 4.
1993, vložek 52.308,40 SIT; Žura Anton,
Novo mesto, Mačkovec 5, vstop 22. 6.
1992, vložek 42.843 SIT.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

LJUBLJANA
Srg 16238/94
Rg-44
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
PROLES, p.o., Proizvodnja in prodaja
lesa, Omerzova 32, Kočevje, Dolga vas,
reg. št. vl. 1/7423/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
12. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Anton Piškur, Omerzova 32, Dolga vas, Kočevje, z ustanovitve-

nim 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
Antona Piškurja.
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 13. 6. 1996
Srg 16446/94
Rg-45
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
ARH – COMMERCE, podjetje za notranjo opremo, uvoz in izvoz, Pot na Fužine 37, Ljubljana, reg. št. vl. 1/6078/
00, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 30. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Djuro Ivanović, Pot na
Fužine 37 in Martin Tobolka Čupič, Glinškova ploščad 22, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata 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, vsakemu do ene polovice osnovnega
kapitala.
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 14. 6. 1996
Srg 13719/94
Rg-46
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba AGMEN, inženiring in zastopanje, d.o.o., Ziherlova 41, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 26. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Peter Šalej, Ziherlova
41, Ljubljana, Silvester Kladnik, Dolsko 72,
Ljubljana, Valentin Fidler, Ziherlova 41,
Ljubljana in Milan Prepadnik, Trebinjska 7,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzememajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelje,
in sicer vsakemu do ene četrtine.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smi-
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po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Primož Tonkli, Mačkovci 44, Domžale, 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
Tonkli Primoža.
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. 7. 1996

lovanju Osnovne organizacije, ki ga je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom: Osnovna organizacija ZSSS Zavarovalnice Triglav, d.d., OE Ljubljana, matično številko: 1159739 in sedežem: Miklošičeva cesta 10, Ljubljana.
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slu 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 23. 9. 1996
Srg 17159/94
Rg-47
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
ALVA, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana, Hrenova ul. 8, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Vončina Alojz, Hrenova ulica 8, Ljubljana, 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
Vončina Alojza.
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 29. 2. 1996
Srg 14774/94
Rg-48
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba Podjetje za ekonomsko
propagando, B.C., d.o.o., Laze 29, Dol
pri Ljubljani, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 2. 6.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Boštančič Ciril, Laze 29,
Dol pri Ljubljani, 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
Boštančič Cirila.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 1996
Srg 17298/94
Rg-49
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba CEGRAD, Prometni inženiring,
d.o.o., Mačkovci 44, Domžale, preneha

Srg 14961/94
Rg-50
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba EM-KAS, podjetje za organiziranje, upravljanje, vzdrževanje stanovanjskih in poslovnih objektov, d.o.o.,
Ljubljana, Eipprova 19, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 4. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Kadunc Marjan, Eipprova 19, 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
Kadunc Marjana.
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 8. 7. 1996

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 3/99-8
R-156
Eleonora Vogler, rojena Vajdič, rojena
7. februarja 1901 na Ptuju, nazadnje stanujoča v Petanjcih, je pogrešana od meseca
maja 1945 (na predlog pranečaka Toplak
Jožeta, Slovenska ulica 37, Murska Sobota).
Skrbnik za posebni primer pa je Rakuša
Jože, Radenci, Cvetlična ulica 8.
Vsi, ki bi karkoli vedeli o pogrešani naj
se v roku 15 dni od dneva izdaje tega oklica
oglasijo na Okrajnem sodišču v Murski Soboti v sobi št. 202.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 11. 3. 1999

Oklici dedičem

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-2/99
Ob-2369
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, izpostava Center, Oddelek za občo
upravo, družbene dejavnosti in skupne zadeve z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov, dne 26. 3. 1999, pod zap. št.
247, z nazivom pravila organiziranosti in de-

D 218/98
R-93
Ana Drganec, po poklicu prevžitkarica,
iz Hriba pri Rožnem dolu 2, je dne 7. 3.
1971 umrla in ni zapustila oporoke.
Do dedičine imajo pravico vsi neznani oziroma neznanokje bivajoči dediči zapustnice.
Ker sodišču ni znano njihovo prebivališče, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Dedičem je postavljen za skrbnika Dichlberger Peter, Črnomelj, Pod gozdom 18.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 17. 2. 1999

Stran
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Stečajni postopki
in likvidacije

St 1/95-230
S-143
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Gales, Žagarska industrija Radenci, d.o.o., Boračeva št. 40/a – v stečaju, se zakljkuči.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 3. 1999
St 505/93
S-144
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 505/93 z dne 18. 3. 1999 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Rikostroj,
d.o.o., Ribnica, Lepovče 23.
Po pravnomočnosti navedenega sklepa
se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 1999
St 3/93
S-145
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Gostol – L.E.O., livarska in ekološka oprema, d.o.o., Prvomajska 37, Nova Gorica – v stečaju, izven naroka dne 18. 3. 1999 sklenilo:
Stečajni postopek zoper dolžnika Gostol
L.E.O., livarska in ekološka oprema, d.o.o.,
Nova Gorica, v stečaju, se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v
zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 3. 1999
St 13/98
S-146
To sodišče je v stečajni zadevi opr. št.
St 13/98, nad dolžnikom Sava Gumarna
proizvodnja gumeno tehničnih izdelkov,
d.o.o., Ormoška c. 33, Ptuj – v stečaju
razpisalo narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev za dne 5. 5. 1999 ob
9. uri, v sobi 26/II.
Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno razdelitev v sobi 20/I tega sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 23. 3. 1999
St 5/99-3
S-147
To sodišče je na seji senata dne 22. 3.
1999 pod opr. št. St 5/99 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Mikada, trgovina Novo mesto, d.o.o., Jedinščica 34, Novo mesto, se začne in
zaključi, ker premoženje dolžnika ne zadošča niti za poplačilo stroškov stečajnega
postopka.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Mikada, trgovina Novo mesto, d.o.o., Jedinščica 34, Novo mesto, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 3. 1999
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St 12/99
S-148
To sodišče je s sklepom z dne 22. 3.
1999 pod opr. št. St 12/99 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Geaprodukt, d.o.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 244.
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 Igor Bončina iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Adena, d.o.o., Ljubljana, Martinčeva 5,
– Italsad, d.o.o., Šempeter pri Gorici,
Pod Lazami 30,
– Longo Walter, Via XX Settembre 109,
Solesino Padova Cap 35047, Italija,
– Makarovic Giuseppe & C., s.n.c., Via
S. Pellico 16, Gorizia, Italija,
– Mateja Grum, Ul. Pariške komune 2,
Ljubljana – delavska zaupnica.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 22. 3. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 1999
St 5/97
S-149
To sodišče je dne 23. 3. 1999 pod opr.
št. St 5/97 izdalo naslednji sklep: v stečajnem postopku nad dolžnikom LIPA, podjetje v zasebni lasti za trgovino na debelo in drobno in proizvodnjo izdelkov iz
kovine, tekstila, usnja, plastike in papirja, d.o.o., Ul. heroja Lacka 5, Ptuj, se v
smislu prvega odstavka 170. člena zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ustavi nadaljnje vnovčenje razdelitvene mase in
se postopek zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika LIPA, podjetje v zasebni lasti
za trgovino na debleo in drobno in proizvodnjo izdelkov iz kovine, tekstila, usnja, plastike in papirja, d.o.o., Ul. Heroja Lacka 5,
Ptuj – v stečaju iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 24. 3. 1999
St 17/99-20
S-150
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 17/99 z dne 24. 3. 1999 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom KVIK
Trgovsko podjetje, d.d., Maribor, Gosposka 8-10, Maribor ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Mura, Proizvodnja oblačil, d.d., Plese
2, Murska Sobota,
2. Labod, Konfekcija Novo mesto, d.d.,
Seidlova c. 35, Novo mesto,
3. Tkanina, d.d., Celje, Lava 8, Celje,
4. Mestna občina Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor,
5. Majda Cimerman, predsednica sveta
delavcev, Pliberškova 9, Maribor.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi Gorazd Zemljarič, dipl. ek., zaposlen
FISK, d.o.o., Gosposvetska 84, Maribor.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka oklica o
pozivu za sklenitev prisilne poravnave v
Uradnem listu RS.
Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30 dnevnega roka za prijavo terjatev z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 24. 3. 1999.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 3. 1999
St 9/98
S-151
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi Micom – Trgovina, uvoz-izvoz in zastopanje, d.o.o.,
Koper – v stečaju, ki bo dne 20. 4. 1999
ob 8.30 v razpravni dvorani št. 134/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 3. 1999
St 83/98-11
S-152
To sodišče je s sklepom St 83/98 dne
25. 3. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom K.S.M. Izdelovanje navtičnih
izdelkov in plovil, d.o.o., Cankarjevo nabrežje 15, Ljubljana.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Rok
Koren, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 6. 1999 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 3. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 3. 1999
St 20/98
S-153
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 20/98 z dne 19. 3. 1999 v zvezi s predlogom za začetek postopka likvidacije ali
stečaja nad dolžnikom Gradnje – Zidarstvo
in fasaderstvo, d.o.o., Lucija, Portorož,
Liminjanska 96, Lucija, sklenilo:
likvidacijski postopek nad dolžnikom
Gradnje – Zidarstvo in fasaderstvo, d.o.o.,
Lucija, Portorož, Liminjanska 96, Lucija, se
ne izvede.
Stečajni postopek nad dolžnikom Gradnje – Zidarstvo in fasaderstvo, d.o.o., Lucija, Portorož, Liminjanska 96, Lucija, se začne in se takoj zaključi.
Upniki lahko zoper navedeni sklep vložijo pritožbo v 15 dneh po objavi sklepa v
Uradnem listu RS.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 3. 1999
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II R 25/99-7
I-115
Na podlagi sklepa tega sodišča II R
25/99 z dne 11. 1. 1999 je bilo štirisobno
stanovanje št. 1 v izmeri 100,41 m 2 pri
vhodu v pritličju levo z atrijem 145 m2 na
naslovu C. Ceneta Štuparja 160 v Ljubljani
in dva parkirna prostora, označena s št. 5
in 6, ki je last dolžnice z dnem 13. 1. 1999
zarubljeno v korist upnika Volksbank –
Ljudska banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 130.000 DEM v tolarski protivrednosti.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 1999

sklenjene med Gradis – Gradbenim podjetjem Ljubljana, p.o., Ljubljana, Gradnikove
brigade 11 in dolžnikom z dnem 18. 12.
1998 zarubljeni v korist upnika Gorenjska
banka, d.d., Bleiweisova 1, Kranj, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13,500.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 1999
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Izvršbe in zavarovanja

II R 30/99
I-96
Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarke Nevenke Kovačič iz Kopra, opr. št. SV
100/99 z dne 15. 2. 1999 in sklepa tega
sodišča opr. št. II. R 30/99, zaradi zavarovanja upnikove denarne terjatve z zastavno
pravico na nepremičnini, zarubi poslovni
prostor, ki se nahaja v pritličju stanovanjsko-poslovne hiše v Izoli, Ob starem zidovju 7 in bo v načrtu etažne lastnine označen
z rdečo barvo, na parc. št. 383/1, k.o.
Izola, in obsega sprejemno pisarno, glavno pisarno in sanitarij, ki ga je zastaviteljica
pridobila na podlagi kupne pogodbe z dne
30. 12. 1998, overjene pri notarki Mojci
Tavčar Pasar iz Pirana, dne 12. 1. 1999,
ov. št. 54/99.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 18. 2. 1999
In 98/00086
I-111
Na podlagi pravnomočnih sklepov o zavarovanju denarne terjatve izdanih po Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu, pod opr. št.
R 243/96 z dne 13. 9. 1996, v zvezi s
pogodbo o kratkoročnem revolving kreditom št. 271/II z dne 4. 9. 1996 se opravi v
korist upnika Volksbank-Ljudska banka,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 30, Ljubljana,
proti dolžniku Plan export, d.o.o., Mariborska 3, Dravograd, rubež s popisom nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiško knjigo, in
sicer:
a) poslovni prostor v PTC Katica, Ronkova 4, Slovenj Gradec, v rastru A/B, os
7-8, etaža mansarda v velikosti 39,46 m2,
last dolžnika Plan export, d.o.o., Mariborska 3, Dravograd, po kupoprodajni
pogodbi št. 080/008, sklenjeni dne
30. 11. 1995 in
b) bife, ki se nahaja v TPC Ojstrica, Dravograd, lega lokala med osmi D-F/7-8,
etaža 7,15, oznaka L6N, površina 27,65
m2, last dolžnika Plan export, d.o.o., Mariborska 3, Dravograd, po sklenjeni kupoprodajni pogodbi št. 329/95-2/4, sklenjeni
dne 17. 11. 1995.
Ta zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe v zemljiški knjigi.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 2. 1999
II R 42/99-8
I-114
Na podlagi sklepa tega sodišča II R
42/99 z dne 20. 1. 1999 je bilo stanovanje št. 12 v 3. nadstropju v večstanovanjski hiši, Štihova 24, Ljubljana v izmeri
64,15 m2 ki je last dolžnika na podlagi
pogodbe o prodaji stanovanja z dne
27. 11. 1998 sklenjene s Pavlič Dragico
in Borisom, oba Štihova 24, Ljubljana, z
dnem 22. 1. 1999, zarubljeno v korist upnika Probanka, d.d., Gosposka ul. 23, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 1999

II R 1361/98-8
I-116
Na podlagi sklepa tega sodišča II R
1361/98 z dne 14. 12. 1998 je bilo trisobno stanovanje št. 16, v III. nadstropju stanovanjskega objekta A2 + P2, v velikosti 80,38
m2, stoječem na parc. št. 123, 124, 125,
126 k.o. Bežigrad, na naslovu Dunajska
103 v Ljubljani, s pripadajočim kletnim prostorom in pravico souporabe skupnih prostorov in naprav, ki je last zastviteljev Darija
Stražarja in Edit Venczel, prej Pojbič iz Ljubljane, na podlagi soinvesticijske pogodbe
št. 192/84 z dne 22. 10. 1984, aneksa št.
1/85 z dne 3. 7. 1985 in aneksa št. 1/86 z
dne 20. 2. 1986, sklenjene z ZIGP IMOS,
o.sol.o., Ljubljana, Linhartova 11a, zanj po
sporazumu IMOS – Inženiring, Ljubljana, Trg
VII. kongresa ZKJ, št. 1, z dnem 28. 12.
1998 zarubljeno v korist upnika HKS Vigred, p.o., Slovenska 24, Mengeš, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 1999
II R 1301/98-9
I-117
Na podlagi sklepa tega sodišča II R
1301/98 z dne 26. 11. 1998 sta bila lokal
L-1, v površini 56,94 m2 v skladišču in parkirno mesto št. 345, ki se nahaja v poslovno-stanovanjskem objektu BO 2/3, objekt
10 v Ljubljani na parc. št. 970/1, vl. št.
1529 k.o. Bežigrad, ki je last dolžnika na
podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 9.
1998, sklenjene z Esadom Mujakičem z
dne 25. 1. 1999 zarubljen v korist upnika A
Banka, d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
21,800.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 1999
II R 1368/98-8
I-118
Na podlagi sklepa tega sodišča II R
1368/98 z dne 16. 12. 1998 je bil poslovni prostor – trgovski lokal, ki se nahaja v
trgovsko poslovnem objektu C1 na zemlj.
parc. št. 1788 (del) in 1789 (del) k.o. Bežigrad na ureditvenem območju BS 2/1 Zupančičeva jama in del ureditvenega območja BR 2/1 Navje in v naravi obsega:
– poslovni prostor – lokal št. 4, ki se
nahaja delno v pritličju in delno v prvem
nadstropju objekta C1 v skupni velikosti
89,20 m2,
– parkirni prostor št. 19 v kleti objekta v
velikosti 12,46 m2,
ki sta last dolžnika na podlagi kupne pogodbe št. 17/93-DJ-C1 z dne 5. 3. 1993,

II R 1300/98-8
I-123
Na podlagi sklepa tega sodišča II R
1300/98 z dne 26. 11. 1998 so bila stanovanja v stanovanjskih hišah na Kamnikarjevi ulici na Lavrici:
1. stanovanje št. 1-1 v izmeri 102,20 m2
v pritličju stanovanjske stavbe št. 22 na parc.
št. 1858/30 k.o. Rudnik,
2. stanovanje št. 1-2 v izmeri 102,20 m2
v pritličju stanovanjske stavbe št. 24 na parc.
št. 1858/31 k.o. Rudnik,
3. stanovanje št. 1-1 v izmeri 100,50 m2
v pritličju stanovanjske stavbe št. 25 na parc.
št. 1858/32 k.o. Rudnik,
4. stanovanje št. 1-2 v izmeri 102,20 m2
v pritličju stanovanjske stavbe št. 26 na parc.
št. 1858/32 k.o. Rudnik,
5. stanovanje št. 1-1 v izmeri 100,50 m2
v pritličju stanovanjske stavbe št. 23 na parc.
št. 1858/31 k.o. Rudnik,
6. stanovanje št. 1-2 v izmeri 102,20 m2
v pritličju stanovanjske stavbe št. 21 na parc.
št. 1858/28 k.o. Rudnik,
7. stanovanje št. 1-1 v izmeri 100,50 m2
v pritličju stanovanjske stavbe št. 20 na parc.
št. 1858/28 k.o. Rudnik,
8. stanovanje št. 1-2 v izmeri 102,50 m2
v pritličju stanovanjske stavbe št. 19 na parc.
št. 1858/27 k.o. Rudnik,
9. stanovanje št. 1-1 v izmeri 100,50 m2
v pritličju stanovanjske stavbe št. 18 na parc.
št. 1858/27 k.o. Rudnik,
10. stanovanje št. 1-2 v izmeri 102,20
m2 v pritličju stanovanjske stavbe št. 13 na
parc. št. 1858/24 k.o. Rudnik,
11. stanovanje št. 1-1 v izmeri 100,50
m2 v pritličju stanovanjske stavbe št. 14 na
parc. št. 1858/25 k.o. Rudnik,
12. stanovanje št. 1-2 v izmeri 102,20
m2 v pritličju stanovanjske stavbe št. 15 na
parc. št. 1858/25 k.o. Rudnik,
13. stanovanje št. 1-1 v izmeri 100,50
m2 v pritličju stanovanjske stavbe št. 16 na
parc. št. 1858/26 k.o. Rudnik,
14. stanovanje št. 1-1 v izmeri 102,20
m2 v pritličju stanovanjske stavbe št. 17 na
parc. št. 1858/26 k.o. Rudnik,
ki so last dolžnika, z dnem 16. 12. 1998,
zarubljena v korist upnika SKB Nepremičnine & Leasing, d.o.o., Slovenska 54, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 142,687.031 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 1999
II R 1339/98-7
I-124
Na podlagi sklepa tega sodišča II R
1339/98 z dne 7. 12. 1998 je bil poslovni
prostor, ki se nahajajo v poslovni stavbi
S-2 na Tivolski 50 v Ljubljani, ki stoji na
parc. št. 2271/1, 2271/2, 2272, 2273 in
2280, vpisanih v vl. št. 553 k.o. Ajdovščina, kot funkcionalno zemljišče pa je k poslovni stavbi določena še parcela št.
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2276/1 v isti k.o., in sicer celotno XI. nadstropje, ki je v etažnem načrtu označeno
kot pisarniški poslovni prostor (105) v XI.
nadstropju z vhodom iz skupnega stopnišča (106) v izmeri 325,98 m2, celotno
XII. nadstropje, ki je v etažnem načrtu označeno kot pisarniški poslovni prostor
(107) v XII. nadstropju z vhodom iz skupnega stopnišča (108) v izmeri 325,98 m 2
in na 2 parkirnih mestih št. 62 v izmeri
11,64 m2 in št. 63 v izmeri 11,64 m2, obe
v II. kleti navedenega objekta, ki je last
zastavitelja na podlagi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim,
sklenjene dne 3. 11. 1998 med Splošno
gradbenim podjetjem Slovenija ceste obnova, d.d., Ljubljana, Slovenska c. 56,
med Intertrans, d.d., Ljubljana, Tivolska c.
50 in med Lesnino Veletrgovina, notranja
in zunanja trgovina na debelo in drobno,
d.o.o., Ljubljana, Parmova 53 z dnem
11. 12. 1998 zarubljen v korist upnika Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg republike
2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 62,612.550 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 1999
II R 1302/98-8
I-126
Na podlagi sklepa tega sodišča II R
1302/98 z dne 26. 11. 1998 je bilo dvosobnem stanovanju v Ljubljani, Jadranska
ul. 2, drugo stopnišče, IV. nadstropje, št.
stanovanja 29 v izmeri 43,75 m2, ki je last
dolžnikov na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 3. 1969, sklenjene s prodajalcem Hočevar Marijo in Marijanom, Šentjakob ob Savi 24, Ljubljana in kupcema –
dolžnikoma, z dnem 9. 12. 1998 zarubljeno v korist upnika Vrbec Andrej, Pot čez
Gmajno 83, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 49.500 DEM v tolarski protivrednosti.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 1999
II R 1304/98-10
I-127
Na podlagi sklepa tega sodišča II R
1304/98 z dne 26. 11. 1998 je bilo dvosobno stanovanje v IV. nadstropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Topniška 30, ki
je last dolžnikov, vsakega do 1/2 na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 15. 4.
1995, sklenjene z Dinos Ljubljana, Titova
118, Ljubljana z dnem 26. 1. 1999 zarubljeno v korist upnika Ahlin Fran, Za gasilskim domom 11, Grosuplje, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 19.800 DEM v tolarski protivrednosti.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 1999
II R 1308/98-11
I-128
Na podlagi sklepa tega sodišča II R
1308/98 z dne 14. 12. 1998 je bil del
poslovnega prostora, označenega kot enota A in označenega kot enota B1, B2 in
B3, ki se nahaja v II. nadstropju hiše na
Miklošičevi 14 v Ljubljani, s služnostno
uporabo hodnika in WC (podrobno opisanega v izvedeniškem mnenju Staneta Markoviča, gr. inž., sodnega izvedenca za
gradbeno stroko z dne 16. 11. 1998), ležečega na ZK vl. št. 615, parc. št. 462
k.o. Tabor, last zastavitelja PACO, d.o.o.,
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Ljubljana, na podlagi pogodbe o kupoprodaji dela poslovnega prostora z dne
28. 12. 1996 in dodatka št. 1 k tej pogodbi z dne 20. 3. 1997, obeh sklenjenih med
BIROREKLAM, d.o.o., Ljubljana kot prodajalcem in zastaviteljem kot kupcem, z
dnem 30. 12. 1998 zarubljen v korist upnika Slovenska investicijska banka, d.d.,
Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000 DEM s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 1999
II R 1348/98-9
I-130
Na podlagi sklepa tega sodišča II R
1348/98 z dne 16. 12. 1998 je bilo triinpolsobno stanovanje št. 18 v mansardi objekta 13 v stanovanjski soseski BS 2/1,
Zupančičeva jama, KARE II, v izmeri
114,88 m2 ter parkirno mesto št. 34 v
etaži H-II, kleti in shramba v kleti, vse na
naslovu Štihova ul. 20, Ljubljana na parc.
št. 1794/1, 1791, 1792 in 1796 k.o. Bežigrad, ki je last zastavitelja na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 23. 12. 1996,
sklenjene z Marinič Francem in Vladislavo,
Štihova ul. 20, Ljubljana z dnem 28. 1.
1999 zarubljeno v korist upnika Factor
Banka, d.d., Železna c. 16, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
15,000.000 SIT s p.p.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 1999
II R 1344/98-11
I-131
Na podlagi sklepa tega sodišča II R
1344/98 z dne 8. 12. 1998 je bilo celotno
tretje in četrto nadstropje objekta B-C Stara
Cerkev, soseska SŠ 4/1 na naslovu Celovška cesta 73 v Ljubljani, vključno s tej
lastninski pravici ustrezni solastninski pravici na skupnih prostorih, delih, objektih in
napravah tega objekta ter funkcionalnem
zemljišču oziroma zemljišču na katerem
stavba stoji. – Tretje nadstropje obsega skupaj bruto površino 356,18 m2 neto površino 318,35 m2 od tega: skupni prostori:
skupaj 37,83 m2, pisarne in predsobe:
skupaj 318,35 m2, četrto nadstropje pa
oseba skupaj bruto površine 386,61 m2,
neto površino 348,78 m2, od česar so skupni prostori 37,83 m2, pisarne in predsobe
pa 348,78 m2 last dolžnika na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 6. 5. 1994
med Hermes trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., kot prodajalcem in dolžnikom
kot kupcem z dnem 29. 12. 1998 zarubljeno v korist upnika A banka, d.d., Slovenska
c. 58, Ljubljana, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 145,000.000 SIT s p.p.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 1999
Riz 11/98
I-138
Okrajno sodišče v Lenartu je v izvršilni
zadevi upnika Nova Kreditna banka Maribor, d.d., Podružnica Ptuj, proti dolžniku
Vitomar, d.o.o., trgovsko podjetje, ki ga
zastopa direktor Milan Kuri, Drbetinci 34,
p. Vitomarci, zaradi zavarovanja denarne
terjatve upnika v znesku 7,000.000 SIT s
pripadki, na nepremičnini dolžnika, ki ni
vknjižena v zemljiško knjigo, na podlagi
sklepa z opr. št. Riz 11/98 z dne 10. 12.
1998 in na podlagi četrtega odstavka

254. člena zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ razglaša zapisnik o rubežu nepremičnine dolžnika, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo tukajšnjega sodišča, in sicer:
proizvodni prostor, pisarniški prostor, razstavni prostor – prodajalna, pripisano pri
vl. št. 296 k.o. Lenart na Kraigherjevi 19/a
v Lenartu v skupni izmeri 90 m2, pri čemer
je bil rubež opravljen dne 10. 12. 1998 po
sodnem izvršitelju tukajšnjega sodišča v prisotnosti upnika in dolžnika.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 24. 2. 1999
R 56/99
I-146
Na podlagi sporazuma strank, v notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra pod
opr. št. SV 99/99, z dne 12. 2. 1999, zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika do dolžnika na podlagi pogodbe o dolgoročnem kreditu št. 527300 1822/21 in dodatka št. 1,
oboje z dne 4. 2. 1999, v višini 6,000.000
SIT, ki se obrestuje po letni obrestni meri
TOM + 6,5% in se ne spreminja 24 mesecev
in dospe v plačilo v 180 mesečnih obrokih,
pri čemer dospe v plačilo posamezni obrok
mesečno, in sicer vsakega zadnjega dne v
mesecu za tekoči mesec s tem, da prvi obrok
dospe v plačilu 31. 3. 1999, zadnji pa 28. 2.
2014, skladno s pogoji in načinom kot je
dogovorjeno v prej omejeni pogodbi in njenemu dodatku, ki se lahko spreminjajo skladno
s soglasno voljo strank s pisnim aneksom k
osnovni pogodbi, skupaj z vsemi stroški, ki
izvirajo iz tega pravnega posla,
se opravi rubež nepremičnin dolžnika, ki
niso vknjižene v zemljišknji knjigi, in sicer
vrstne hiše v Kopru, Partizanska 13c, ki
obsega trisobno stanovanje v izmeri 67,40
m2 na parc. št. 6409/6 k.o. Semedela, ki
je last dolžnika na podlagi menjalne pogodbe, sklenjene dne 11. 4. 1996, z Marjanom Cerarjem, ki je overjena pri notarki Nevenki Kovačič, dne 28. 7. 1998, št. Ov-NroOV 2545/98.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 3. 3. 1999
In 99/00004
I-179
In 99/00005
To sodišče je v izvršilnih zadevah upnika Osmirja Ružniča, Miklošičeva 13, Domžale in upnika Borisa Ružniča, isti naslov,
oba zastopa odv. Lucija Šikovec Ušaj iz
Ljubljane, zoper dolžnika Osmana Ružniča, Miklošičeva 13, Domžale, zaradi izterjave 1,487.537,70 SIT spp in 980.354
SIT spp, s prodajo nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, dne 4. 3. 1999
opravilo rubež:
1. Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča opr. št. In 99/00004 z dne 4. 2.
1999 se opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer ene desetine dvosobnega stanovanja v izmeri
61,44 m2 št. 2 v pritličju stanovanjske hiše
v Domžalah, Miklošičeva 13, ki je last dolžnika v navedenem deležu na podlagi sodbe Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št.
II P 2/96 z dne 9. 4. 1998. Rubež se
opravi v korist upnika Osmirja Ružniča zaradi izterjave preživninske terjatve v višini
1,487.537,70 SIT spp.
2. V 1. točki navedena nepremičnina se
na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
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opr. št. In 99/00005 z dne 4. 2. 1999
zarubi v korist upnika Borisa Ružniča zaradi
izterjave preživninske terjatve v višini
980.354 SIT spp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 4. 3. 1999

Kolektivni delovni spori
I Kd 61/99
K-5
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem svetom delavcev SŽ – CD Ljubljana, d.o.o., Zaloška 217, Ljubljana, ki ga
zastopajo odvetniki Martin Bregant, Peter
Volgemut in Zoran Hajtnik iz Mengša in udeležencem SŽ – Centralne delavnice Ljubljana, d.o.o., Zaloška cesta 217, Ljubljana,
zaradi kršitve zakona o soupravljanju.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 3 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni rok je razpisan za dan 23. 4.
1999 ob 8.30, v sobi št. 3/III Delovnega in
socialnega sodišča v Ljubljani, Resljeva 14.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 23. 3.
1999.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 1999
I Kd 277/98
K-6
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem TP Potrošnja, d.d., Kidričeva 1,
Zagorje, Potočnik Breda, Miklavčič Margareta, Marija Polc in Majdič Ana in udeležencem Konfederacija sindikatov 90 Slovenije,
Obrtna zbornica Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije, Združenje delodajalcev Ogista,
Neodvisni sindikati Slovenije in Sindikat delavcev bank in hranilnic Slovenije, zaradi
odprave drugega odstavka 17. člena splošne KP za gospodarstvo.
Vse osebe, organi in organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 3 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poravnalni narok je razpisan za dan
21. 4. 1999 ob 9.30, v sobi št. 8/III. nad.,
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Resljeva 14, Ljubljana.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 17. 3.
1999.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 17. 3. 1999

Št.

Razpisi
delovnih mest
Št. 221/99
Ob-2225
Komisija za volitve in imenovanja Socialne zbornice Slovenije na podlagi sklepa,
sprejetega na 3. seji 23. februarja 1999 ter
skladno z 31. in 34. členom statuta Socialne zbornice Slovenije, razpisuje delovno
mesto
sekretarja/sekretarke Socialne zbornice Slovenije,
ki ga na predlog komisije imenuje
skupščina zbornice za 4 leta, z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Sekretar zbornice je profesionalni organ
zbornice s poebnimi pooblastili in odgovornostmi, ki vodi in organizira tudi strokovno
službo zbornice.
Kandidat za razpisano delovno mesto
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima visoko šolo, ki izobražuje za
socialno delo, visoko šolo psihološke ali
pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin oziroma visoko šolo pravne ali sociološke smeri,
– da ima vsaj 5 let delovnih izkušenj na
področju dela in vodenja socialnovarstvene
dejavnosti,
– da aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik in delo z osebnim računalnikom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh po
objavi v Uradnem listu RS na Socialno zbornico Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana.
Komisija za volitve in imenovanja Socialne zbornice Slovenije bo prijavljene kandidate o izidu razpisa obvestila v 30 dneh po
preteku roka za prijavo na razpis.
Komisija za volitve in imenovanja
Socialne zbornice Slovenije
Št. 07-2/45
Ob-2340
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 16. 4. 1999, razpisuje
delovno mesto
vodje območne izpostave Škofja
Loka.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da so državljani RS,
– da imajo najmanj višješolsko izobrazbo družboslovne, humanistične ali ekonomske smeri,
– da imajo najmanj 3 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 5 let.
Pisne prijave z oznako “Za razpisno komisijo Upravnega odbora Sklada” in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev sprejema
Upravni odbor Sklada RS za ljubiteljske kul-
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turne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8
dni po tej objavi.
Komisija bo upoštevala le prijave z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami (potrdilo o
izobrazbi, potrdilo o državljanstvu). 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. 130-3/99
Ob-2392
Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet, razpisna komisija za imenovanje namestnika generalnega direktorja, pomočnikov generalnega direktorja in direktorjev podružnic, razpisuje skladno z 32. in 34. členom statuta Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet delovno mesto
direktorja podružnice Kranj
Pogoja: univerzitetna izobrazba ekonomske ali druge družboslovne smeri in 5 let
delovnih izkušenj.
Mandat za razpisano delovno mesto traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev, življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj sprejema razpisna komisija za imenovanje namestnika generalnega direktorja, pomočnikov generalnega direktorja in direktorjev podružnic Agencije Republike Slovenije za plačilni promet,
Ljubljana, Tržaška c. 16. Rok za prijavo je 8
dni in začne teči z dnem objave razpisa.
Kandidate, ki se bodo prijavili, bomo o
izbiri obvestili v 30 dneh po objavi razpisa.
Agencija RS za plačilni promet

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

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

Št. 8174/1999/636
Ob-2349
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-25-62.
2. Vrsta del, blaga oziroma storitev, ocenjena vrednost: nabava OPGW in obešalnega ter spojnega materiala.
Ocenjena vrednost: 325,000.000 SIT.
3. Kraj dobave oziroma kraj izvedbe del:
DV 400 kV Maribor–Krško.
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4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila, če je znan: začetek naročila: 2. 7.
1999.
5. Morebitne druge informacije: vrsta javnega razpisa: brez omejitev.
Količina blaga in drugi podatki bodo detajlno opredeljeni v razpisni dokumentaciji
pri objavi javnega razpisa.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

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. 108/99
Ob-2218
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana,
Zaloška
29,
Ljubljana,
tel.
061/186-39-00, faks 061/140-31-90.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava zastrupljenih vab (rodenticidov) za deratizacijo;
I. skupina – da spadajo v III. skupino
strupov, zastrupljene vabe – pelete, količina 2.500 kg,
II. skupina – da spadajo v II. skupino
strupov, zastrupljene vabe – pelete, količina 700 kg,
III. skupina – da spadajo v III. skupino
strupov, zastrupljene vabe – parafinski bloki, količina 1.000 kg,
IV. skupina – da spadajo v II. skupino
strupov, zastrupljene vabe – parafinski bloki, količina 1.000 kg.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo za
vsako od razpisanih skupin ali za vse razpisane skupine skupaj.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
I. skupina – 3,250.000 SIT/letno,
II. skupina – 1.050.000 SIT/letno,
III. skupina – 2,100.000 SIT/letno,
IV. skupina – 2,100.000 SIT/letno.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava je sukcesivna, celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba se zaključi predvidoma 30. 4.
2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška
29, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 4, kont.
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oseba Zdenka Zaletel od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 13. 4. 1999 na
podlagi dokazila o vplačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom na
račun št. 50102-603-48480, s sklicem na
št. 2/99.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 4. 1999 do 13.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29, sob 14/I, pri
Zdenki Zaletel.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 4. 1999 ob
14. uri v sejni sobi št. 8/1, na naslovu naročnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od ponudbene vrednosti.
Rok veljavnosti bančne garancije za resnost
ponudbe mora biti do vključno 11. 5. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila se izvajajo v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna RS in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki bo sklenjena enoletna pogodba, z
možnostjo podaljšanja.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe do 11. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila, ponudbena cena ponder 0,5, ostali faktorji ocene ponder 0,5 (rok plačila - ponder
0,4, dobavni rok - ponder 0,3, druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku - ponder 0,3). Podrobnejša razlaga uporabe meril je v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kont. oseba naročnika je Andrej Perko,
dipl. ek. tel. 061/186-39-00.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 5. 3.1999 pod št.
Ob-1419.
Zavod za zdravstveno varstvo
Ljubljana
Št. 20/99
Ob-2219
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
Velenje, faks 063/854-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Mestna občina Velenje, Velenje Titov trg 1.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 3850 m2 kovinskih ali plastificiranih zunanjih žaluzij, z vodili, gib-

ljivih, z možnostjo nastavljanja lamel
pod kotom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: blago, vso količino, je potrebno dobaviti in
zmontirati na objektu.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
4,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: datum oziroma rok dobave in montaže blaga
je od 1. 6. 1999 do 1. 7. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
predvideni datum zaključka dobave je 1. 7.
1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zahtevate na
Uradu za gospodarske javne službe Mestne
občine Velenje, Titov trg 1, Velenje (IV.
nadst. soba št. 54).
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dobite do 19. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumnetacijo lahko plačate na ŽR št. 52800-630-10152,
Mestna občina Velenje. Pri plačilu se sklicujte na št. 474-Ž.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe:ponudbo je potrebno
predložiti do ponedeljka, 26. 4. 1999 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mestna občina Velenje, Urad
za gospodarske javne službe, Titov trg 1,
Velenje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 26. 4.
1999 ob 12. uri, v prostorih Urada za gospodarske javne službe Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje (IV. nadstropje, soba št. 54).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: za resnost ponudbe je
potrebno predložiti bančno garancijo v višini 10% od vrednosti ponujenega blaga z
montažo, z veljavnostjo 30 dni po roku za
sprejem sklepa o izbiri izvajalca, to je do
5. 6. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo dela plačal
na podlagi končne situacije, in sicer v roku
90 dni od izstavitve računa. Avansi plačil
niso možni.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom bo kupna pogodba sklenjena do
20. 5. 1999.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudbo lahko oddajo vsi subjekti, ki so
registrirani za izvajanje ponujenih del.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo ponudbe umakniti do dneva odpiranja
ponudb, to je do 26. 4. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): meri-

Št.

20-22 / 2. 4. 1999 / Stran 1699

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 4. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Vuzenica, Mladinska ul. 3, Vuzenica – tajništvo šole.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 4. 1999 ob 10. uri v prostorih Osnovne
šole Vuzenica, Mladinska ul. 3, Vuzenica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
viini 1% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo
do 30 dni po datumu izdaje sklepa o izbiri.
Bančna garancija mora biti veljavna do 7. 6.
1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobaivtelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 4. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu:morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki pri naročniku
Osnovna šola Vuzenica, Mladinska ul. 3,
Vuzenica, pri Marijani Herman, tel.
0602/64-206, faks 0602/64-258.
16., 17.
Osnovna šola Vuzenica

(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:
zaključek 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 16. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu 5.000 SIT in pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije. Plačilo se
izvrši na ŽR ZGS, št. 50106-603-54908, z
označbo (sklic) 01-999.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: torek 20. 4. 1999 do
9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: v zaprti kuverti v tajništvo
Zavoda za gozdove Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1001 Ljubljana, s pripisom “Ne odpiraj, javni razpis –
koruza”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek 20. 4. 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 5. 5. 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 naročnika.
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: 5. 5. 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
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la, ki bodo uporabljena za izbiro najugodnejšega ponudnika in način njihove uporabe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Mestna občina Velenje
Ob-2273
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Vuzenica, Mladinska
ul. 3, Vuzenica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Vuzenica, Mladinska ul. 3, Vuzenica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi,
11. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
14,600.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki – 1,750.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 4,500.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 261.000
SIT,
4. jajca – 136.000 SIT,
5. olja in izdelki – 365.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 1,262.000
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 177.000 SIT,
8. sadni sokovi – 250.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
1,500.000 SIT,
10. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi – 3,900.000 SIT,
11. ostalo prehrambeno blago –
570.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Vuzenica, Mladinska ul. 3, Vuzenica – v tajništvu šole.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 21. 4. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 51860-603-32538.

Št. 025-9/99
Ob-2227
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 z samorazkladalno napravo na lastni pogon.
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Ob-2280
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Zelena jama, Zvezna ul. 24,
1110 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Vrtec Zelena jama,
Zvezna ul. 24, 1110 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
48,600.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki: 6,369.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki: 16,590.000
SIT,
3. ribe
in
konzervirane
ribe:
1,080.000 SIT,
4. jajca: 822.000 SIT,
5. olja in izdelki: 1,682.000 SIT,
6. sveža
zelenjava
in
sadje:
8,206.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: 2,672.000 SIT,
8. sadni sokovi: 1,329.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine:
1,776.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa:
400.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi: 6,049.000 SIT,
12. ostalo
prehrambeno
blago:
1,662.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava blaga do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vrtec Zelena jama, Zvezna ul. 24, 1110 Ljubljana – v tajništvu vrtca od 8. do 14. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 3. 5. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 50103-603-45559.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 5. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Zelena jama, Zvezna
ul. 24, 1110 Ljubljana – tajništvo vrtca.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999 ob 10. uri v prostorih Vrtca Zelena jama, Zvezna ul. 24, 1110 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 18. 6. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodilo o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. 5. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dobijo potencialni ponudniki pri naročniku: Vrtec Zelena jama, Zvezna ul. 24,
1110 Ljubljana, pri Dragici Bulc, tel.
061/140-36-36 in 130-91-45 ter faks
140-36-36.
16., 17.
Vrtec Zelena jama Ljubljana
Št. 712/99
Ob-2292
1. Naročnik: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, telefaks: 061/132-40-74.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: ponudnik bo izbran na podlagi javnega
razpisa brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: skladišče javnega
podjetja Elektro Ljubljana, d.d. ob RTP Črnuče, razloženo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 110 kV stikalna oprema
po specifikaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: upo-

števane bodo le popolne ponudbe, delnih
ponudb ne bomo upoštevali.
(d) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost razpisa je 57,000.000 SIT.
(e) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: delne
ponudbe ne bomo upoštevali.
4. Datum dobave, če je predvideno:
predvideni rok dobave za DV odklopnika,
TR odklopnika, 4 kom ZB ločilk in DV
ločilko je 15. 10. 1999, za ostalo pa
1. 2. 2000.
5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je
1. 2. 2000.
6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataša Škerjanec,
tel. 31-52-55 v sobi štev. 6 na naslovu Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VI,
Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 9. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun
Elektro
Ljubljana
št.
50102-601-90004.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 3. 5. 1999 do 14. ure,
ponudbe oddane po tem roku ne bodo upoštevane.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana,
d.d., Služba za javna naročila, Slovenska
cesta 56, 1516 Ljubljana.
Prijava ponudnika mora biti oddana v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega
naslova naročnika. Prijava naj ima obvezno
pripisano “Javni razpis – Ponudba za dobavo 110 kV stikalne opreme – Ne odpiraj! “.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 5. 1999, ob
11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 56/VII v
Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
vrednosti ponudbe, ne starejša od 30 dni, z
veljavnostjo 80 dni od objave v Uradnem
listu RS.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo ali
kompenzacija neplačane porabljene električne energije brez stroškov kompenzacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ne.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
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11. Žita, mlevski izdelki in testenine 3.970 kg
12. Zmrznjeni izdelki iz testa 2.470 kg
13. Kruh in pekovsko pecivo 20.623 kg
14. Slaščičarski izdelki in keksi 990 kg
15. Ostalo prehrambeno blago 2.788 kg in 100 l
Količine posameznih živil so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico do sprememb količine nabav posameznih živil, glede na spremembe obsega dela in dejanske
potrebe.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki lahko predložijo ponudbo za celotno
javno naročilo ali samo na del razpisanega
javnega naročila (skupine živil ali posamezna živila). Naročnik si pridržuje pravico, da
za posamezno skupino izbere več dobaviteljev.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
28,600.000 SIT letno.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. Mleko in mlečni izdelki 3,060.000 SIT
2. Meso in mesni izdelki - 9,000.000
SIT
3. Ribe in konzervirane ribe 800.000 SIT
4. Jajca - 170.000 SIT
5. Olja - 400.000 SIT
6. Zelenjava in suhe stročnice 1,300.000 SIT
7. Konzervirana zelenjava - 670.000
SIT
8. Sveže sadje - 3,000.000 SIT
9. Konzervirano sadje - 500.000 SIT
10. Sadni sokovi in sirupi - 1,700.000
SIT
11. Žita, mlevski izdelki in testenine 1,000.000 SIT
12. Zmrznjeni izdelki iz testa 1,000.000 SIT
13. Kruh in pekovsko pecivo 4,000.000 SIT
14. Slaščičarski izdelki in keksi 740.000 SIT
15. Ostalo prehrambeno blago 1,260.000 SIT
4. Datum dobave: sukcesivna dobava,
začetek 1. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
sukcesivna dobava do vključno 31. 5.
2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika OŠ n.h. Maksa Pečarja,
Črnuška cesta 9, 1000 Ljubljana, tajništvo
šole, tel. 061/189-63-12.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 8. in 11. uro,
do vključno 16. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, Prometni davek je vštet
v ceno. Plačilo z virmanom na ŽR

50102-603-48155. Dvig dokumentacije je
možen ob predložitvi dokazila o plačilu.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo predložene najkasneje do 22. 4. 1999 do 11.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov naročnika OŠ n.h. Maksa
Pečarja, Črnuška cesta 9, Ljubljana, tajništvo šole. Prevzemnik tajnica, Mojca Popit,
vsak delovni dan od ponedeljka do petka
med 8. in 11. uro.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 1999. ob
15. uri na naslovu naročnika OŠ n.h. Maksa
Pečarja, Črnuška cesta 9, Ljubljana, v predavalnici. Odpiranje vodi Radmila Bosnić,
dipl. org. dela.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe, plačljivo na prvi poziv v višini 1% ponudbene
vrednosti z veljavnostjo 30 dni po datumu
izdaje sklepa o izbiri.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finansira v skladu z zakonom o javnih zavodih.
Plačilni rok je najmanj 30 dni od datuma
izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
dobo 24 mesecev. Vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije. Izbrani
ponudnik mora najkasneje v desetih dneh
od sklenitve pogodbe predložiti naročniku
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1% pogodbene
vrednosti. Bančna garancija mora biti veljavna do 1. 6. 2001.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki so lahko pravne ali fizične osebe,
ki predložijo popolno ponudbo. Ponudbena
dokumentacija mora vsebovati:
– povabilo k oddaji ponudbe (osnovni
podatki o ponudniku),
– izpolnjen obrazec ponudbe - predračuna,
– overjeno dokazilo pristojnega organa
o registraciji za dejavnost, v katero sodi izvajanje javnega naročila,
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila,
– odločbo o registraciji objekta pri Veterinarski upravi RS (ponudniki živil živalskega
izvora),
– izjava ponudnika, da ni pod prisilno
upravo, stečaju ali likvidaciji (pravne
osebe),
– izjava, da vodstveni delavci ponudnika
v preteklih treh letih niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– izjava, da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
nestrokovnost v dejavnosti,
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– Izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– BON 1, BON 2, ne starejši od 30 dni
od objave v Uradnem listu RS,
– Dokazilo, da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku, ne starejše od 30 dni od
objave v Uradnem listu RS,
– Dokazilo o poravnanih svojih obveznosti iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od objave v Uradnem listu RS,
– Dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je veljavna 80 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.
14. Merila za dodelitev naročila:
– Skupna ponudbena vrednost (70% delež).
– Plačilni pogoji (10% delež).
– Potrjene reference ponudnika za dobavo 110 kV stikalne opreme Elektro Ljubljani (10% delež).
– Potrjene reference ponudnika za dobavo 110 kV stikalne opreme drugim elektrogospodarskim družbam v Sloveniji (5%
delež).
– Potrjene reference proizvajalca opreme, ki se že uporablja v Elektro Ljubljani ali
drugih elektrogospodarskih družbah v Sloveniji (5% delež)
15. Morebitne druge informacije o
naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna
pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno posredovane do
23. 4. 1999.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.
17.
Elektro Ljubljana, d. d.
Javno podjetje
Št. 163/99
Ob-2294
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola n.h. Maksa Pečarja,
Črnuška cesta 9, 1000 Ljubljana, št. telefaksa 061/189-63-17.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za sukcesivno dobavo
prehrambenega blaga - živil.
3. (a) Kraj dobave: sukcesivna dobava
na dva dostavna mesta: OŠ n.h. Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9 in OŠ n.h. Maksa
Pečarja, Dunajska 390.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago - živila, po naslednji specifikaciji:
1. Mleko in mlečni izdelki - 17.630 l
in 1.603,5 kg
2. Meso in mesni izdelki - 10.260 kg
3. Ribe in konzervirane ribe - 962 kg
4. Jajca - 10.000 kom
5. Olja - 1.065 l
6. Zelenjava in suhe stročnice 12.705 kg
7. Konzervirana zelenjava - 2.772 kg
8. Sveže sadje - 12.490 kg
9. Konzervirano sadje - 1.265 kg
10. Sadni sokovi in sirupi - 5.680 l
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– bilanco stanja in uspeha v zadnjem letu (pravne osebe),
– originalni obrazci BON1 in BON2 skupaj ali BON3 (pravne osebe),
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, orginalno
potrjena s strani pristojne davčne uprave
RS, vključno z bilanco stanja za preteklo
leto (samostojni podjetniki),
– katastrski dohodek (fizične osebe),
– dokazila pristojnih organov, da ima ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane
davke in prispevke določene z zakonom,
– izjava ponudnika, da se strinja z vsebino razpisnih pogojev oziroma razpisne dokumentacije ter s splošnimi pogodbenimi
pogoji,
– izjava o poreklu blaga,
– izpolnjen vprašalnik o referencah,
– izjave o kakovosti blaga,
– izjava o posebnih ugodnostih,
– podpisan in potrjen vzorec pogodbe,
– druge izjave in zahtevane dokumente
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Zahtevana dokazila je mogoče predložiti
kot orginale ali overjene fotokopije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba skupaj
s ponudbeno dokumentacijo mora veljati 45
dni od dneva javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): ob
zahtevani kakovosti, najnižja cena, celovitost ponudbe, plačilni rok, reference ponudnika in posebne ugodnosti. Merila so
navedena po vrstnem redu, tako da ima
prvo merilo največjo težo in naprej po padajočem vrstnem redu.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki dobijo telefonsko na naslovu naročnika OŠ n.h. Maksa Pečarja, Črnuška
cesta 9, Ljubljana, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 10. in 11. uro, do
pet dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba: vodja prehrane, Petra Simčič, dipl. inž. živ. tehnologije, tel.
1896-326.
Ponudbe morajo biti predložene v zapečatenih kuvertah, morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba - javni
razpis brez omejitev za dobavitelje živil“ in
številko objave v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 14. 5. 1999.
16.,
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 68-69 z
dne 9. 10. 1998, št. 347, Ob-7035.
Osnovna šola n.h. Maksa Pečarja,
Ljubljana
Ob-2295
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
5, Celje, tel. 063/441-133, faks
063/481-219.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Celje, Oblakova 5.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža kardiološkega ultrazvočnega aparata.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se ne more potegovati za del zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
27,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: deli
naročila se ne bodo oddajali posamično.
4. Datum dobave, če je predvideno: blago bo potrebno dobaviti in montirati najkasneje 30. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v
skaldu s 4. točko.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dobite v tajništvu pomočnika direktorja za finance Splošne bolnišnice Celje, Gregorčičeva 3, Celje
med 8. in 13. uro, tel. 063/441-133, faks
063/481-219 po enodnevni predhodni najavi po faksu in predložitvi dokazila o plačilu
razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati do 20. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT na žiro račun
št. 50700-603-31871.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 23. 4. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov, ki je naveden pod 6.(a) točko.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi kirurgije Splošne bolnišnice Celje dne 23. 4.
1999 ob 10. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT z veljavnostjo do 15. 6.
1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: razvidno iz razpisne dokumentacije.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudb ni mogoče umakniti po izteku roka za predložitev
ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
so tehnične lastnosti aparata, cena, garancija in odkup starega ultrazvoka. Izbrana bo
ponudba, ki bo dosegla najvišje število točk.

15. Morebitne druge informacije o naročilu: kont. oseba je Matjaž Štinek, dipl. ek.
Vprašanja sprejema samo pisno.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: gre za prvo objavo.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-2296
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
Gosposvetska 1, Slovenj Gradec, faks
0602/42-393.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca bez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, Slovenj
Gradec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. videokoloskop,
2. fibergastroskop.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo samo
blaga pod 1. točko ali samo pod 2. točko.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
11,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. videokoloskop v ocenjeni vrednosti 9,000.000 SIT,
2. fibergastroskop v ocenjeni vrednosti 2,000.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
najkasneje do 24. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, komercialni sektor, Gosposvetska 1, Slovenj Gradec, kont. oseba: Suzana Dolar, univ. dipl.
ek., tel. 0602/503-409.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 6. 4. 1999 dalje,
ob predložitvi dokazila o plačilu razpisne
dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko,
na račun št. 51840-603-34212.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 23. 4. 1999 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, nabavna služba, Gosposvetska 1,
Slovenj Gradec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 4. 1999 ob 11. uri v sejni sobi Splošne
bolnišnice Slovenj Gradec, Gosposvetska
1, Slovenj Gradec.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti naročila (podrobnosti v razpisni dokumentaciji).
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: RTH, d.o.o., Trbovlje, Oddelek za investicije (kont. oseba Marjana
Žagar), Trg revolucije 12, Trbvolje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 1999 ob 10. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
ponudbene vrednosti v skladu z opcijo ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila v roku opredeljenem v pogodbi po izdobavi posamezne
opreme in izdaje računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: posamezni ponudnik izdela ponudbo v skladu z razpisno
dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. 5. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena ponujene opreme – do 35 točk,
– rok plačila – do 10 točk,
– dobavni rok – do 15 točk,
– možnost kompenzacij – do 10 točk,
– fiksnost cen – do 10 točk.
Način vrednotenja posameznih meril je
naveden v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije o naročilu je možno dobiti
pri Božjak Ivanu v času razpisa vsak dan od
10. do 12. ure po tel. 0601/43-704 int.
400.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.
17.
RTH, d.o.o., Trbovlje

1. splošno prehrambeno blago –
8,800.000 SIT,
2. kruh – 2.300 SIT,
3. meso in mesni izdelki –
9,500.000 SIT,
4. ribe – 320.000 SIT,
5. sadje in zelenajva – 6,400.000
SIT,
6. mleko in mlečni izdelki –
4,600.000 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: Dom
upokojencev Postojna, Rožna ulica 10, Postojna – tajništvo zavoda.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 21. 4. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
voljo proti plačilu 7.000 SIT na žiro račun št.
52200-603-30533 pri APP Postojna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev Postojna, Rožna ulica 10, Postojna – tajništvo
zavoda.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999 ob 9. uri v upravi zavoda Doma
upokojencev Postojna, Rožna ulica 10, Postojna.
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 20. 6. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o zavodih.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jh navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti vložene ponudbe po 26. 4.
1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): določena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Dom upokojencev Postojna, Rožna ulica 10, Postojna – kont. oseba Magda Ris,
tel. 067/27-011 od 8. do 12. ure, faks
067/27-01-16.
16., 17.
Dom upokojencev Postojna
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11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: en nosilec posla.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
a) proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
b) ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti,
c) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo,
d) poravnani davki in prispevki,
e) finančna boniteta ponudnika,
f) reference z dokazili,
g) plačilni pogoji in fiksnost cen,
h) certifikati – spričevala,
i) garancijski rok, rezervni deli in servis,
j) garancija za resnost ponudbe,
k) izjava banke za izdajo garancije za dobro izvedbo posla,
l) izjava banke za izdajo garancije za garancijsko obdobje.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od dneva
javnega odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, kakovost, dobavni in garancijski rok, zagotovljen servis, reference ter
dodatne ugodnosti ponudnika – podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 5. 5. 1999.
16., 17.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-2297
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RTH, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje-Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rudarski kabli in spojni
pribor.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
22,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ne.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno do 31. 10. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 10. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RTH, d.o.o., Oddelek za investicije, Trg revolucije 12, Trbovlje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 23. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo: 20.000 SIT na žiro račun: RTH, d.o.o., Trbovlje št.
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 5. 1999 do 8. ure.

Št. 49/99
Ob-2298
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Postojna, Rožna
ulica 10, Postojna, telefaks 067/27-01-16.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Postojna, Rožna ulica 10, Postojna.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah.
1. splošno prehrambeno blago,
2. kruh,
3. meso in mesni izdelki,
4. ribe,
5. sadje in zelenjava,
6. mleko in mlečni izdelki.
(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:
31,920.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
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Št. 49/99
Ob-2299
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Postojna, Rožna
ulica 10, Postojna, telefaks 067/27-01-16.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Postojna, Rožna ulica 10, Postojna.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava goriva.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
5,500.000 SIT.
(d)
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: Dom
upokojencev Postojna, Rožna ulica 10, Postojna – tajništvo zavoda.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 21. 4. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 7.000 SIT na žiro
račun št. 52200-603-30533 pri APP Postojna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev Postojna, Rožna ulica 10, Postojna – tajništvo
zavoda.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 1999 ob 9. uri v upravi zavoda Doma
upokojencev Postojna, Rožna ulica 10, Postojna.
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 20. 6. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o zavodih.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti vložene ponudbe po 26. 4.
1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): določeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Dom upokojencev Postojna, Rožna ulica 10, Postojna – kont. oseba je Magda
Ris, tel. 067/27-011 od 8. do 12. ure, faks
067/27-01-16.
16., 17.
Dom upokojencev Postojna
Ob-2302
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom starejših občanov Trebnje, Stari
trg 63, Trebnje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za blago.
3. (a) Kraj dobave: Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, Trebnje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pohištvena oprema. Ocenjena vrednost je 75,000.000 SIT.
(c), (č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
1. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
29. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših občanov Trebnje, Stari trg 63,
Trebnje, kont. oseba. Majda Ivanov, v.d.,
direktorica, tel. GSM 041-637-623, vsak
dan od 8. do 12. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 16. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na ŽR Doma
starejših
občanov
Trebnje,
št.
52120-603-32286.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje: do
3. 5. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, Trebnje. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene: z napisom: “Poudba Dom starejših
občanov Trebnje – ne odpiraj” in številko
objave v Uradnem listu ter oznako ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 5. 1999 ob
13. uri v DSO Trebnje, Stari trg 63.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti naročniku bančno garancijo v višini 10% razpisane vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji glede financiranja so detajlno opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika,
ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev: naročnik bo vsa razpisana dela oddal
enemu izvajalcu.

12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb do 3. 5. 1999 do 13. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena cena,
rok dobave, reference in ostale ugodnosti.
15., 16., 17.
Dom starejših občanov Trebnje
Št. 744/99
Ob-2303
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom Petra Uzarja, Ročevnica 58,
Tržič, tel. in faks 064/526-030.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dom Petra Uzarja Tržič.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje extra lahko.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje le za celotno naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
5,100.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: junij 1999, večkrat v 12 mesečnem obdobju.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
maj 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
Petra Uzarja Tržič, Ročevnica 58 – uprava.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 6. 4. 1999 do
15. 4. 1999 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51520-603-32148 sklic na št. 30.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do 19. 4. 1999
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom Petra Uzarja Tržič, Ročevnica 58, 4290 Tržič.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 4. 1999 ob 15. uri, skupni prostor Doma Petra Uzarja Tržič.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 250.000 SIT, veljavnost 30
dni po izteku opcije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 45 dni po dobavi in
opravljeni kontroli.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
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12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– zagotavljanje servisnih storitev,
– zagotavljanje rezervnih delov,
– finančna usposobljenost ponudnika,
– reference ponudnika.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 15. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena po ponudbenem predračunu
50%,
– tehnična ocena in stroški v življenjski
dobi 50%,
– vsa merila so izražena v točkah.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri naročniku.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: predhodne
objave ni bilo.
17.
Dom Petra Uzarja, Tržič

ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od razpisane vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 60 dnevni plačilni rok.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za pravne osebe (gospodarske družbe) sodno overjeno dokazilo o registraciji; potrdilo,
da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije; lastna izjava, da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost; za
pravne osebe obrazec BON 1 in BON 2
oziroma BON 3 ter za samostojne podjetnike davčna napoved in potrdilo o poravnanih
davkih in prispevkih, določenih z zakonom
ter potrdilo o povprečnem mesečnem stanju
na žiro računu v zadnjih treh mesecih; potrdilo, da v preteklih treh letih pred pričetkom
oddaje javnega naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem; izjava ponudnika, da
lahko zagotovi 100% dobavo razpisanih vrst
blaga; izjava ponudnika, da so vse ponujene
delovne obleke narejene po JUS-u; bilanca
stanja in uspeha za pretekla 3 leta; izpolnjen
obrazec o referencah ponudnika; izjava ponudnika o plačilnih pogojih; izjava ponudnika
o odzivnem času; izjava, v kateri ponudnik
navede, s katerimi certifikati o kakovosti poslovanja in kakovosti blaga razpolaga; bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10%
od vrednosti pogodbe; izjava banke, da bo
ponudnik pridobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od vrednosti pogodbe; izjava ponudnika o
morebitnih dodatnih ugodnostih v obliki blagovnih rabatov ali finančnih popustov, izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe, ki je priloga razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 13. 4. 1999
po 12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 40%,
– kvaliteta – 40%,
– reference ponudnika – 10%,
– boniteta ponudnika – 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba mag. Marjana Sever
Bračun, dipl. ek.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 5. 2. 1999 pod št.
760, objava o izidu pa dne 2. 4. 1999.
Zdravstveni dom Ljubljana
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 45 dni po odpiranju ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, dobavni roki in dostava do
naročnika, reference.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri naročniku.
16., 17.
Dom Petra Uzarja, Tržič
Št. 743/99
Ob-2304
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom Petra Uzarja, Ročevnica 58,
Tržič, tel. in faks 064/526-030.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dom Petra Uzarja Tržič.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– pralni stroji – 3 kom,
– likalni mizi – 2 kom,
– sušilni stroji – 2 kom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: izbrani ponudnik mora dobaviti in vgraditi celotno količino blaga ter zagotavljati ustrezen
servis.
(č) Ocenjena vrednost naročila: 12 mio
SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročila delno ni možno izpolniti.
4. Datum dobave, če je predvideno: najkasneje 15. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
20. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
Petra Uzarja Tržič, Ročevnica 58 – uprava.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 6. 4. 1999 do
15. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na ŽR št.
51520-603-32148 sklic na št. 20.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 19. 4. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom Petra Uzarja Tržič, Ročevnica 58, 4290 Tržič.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 4. 1999 ob 15. uri, skupni prostor Doma Petra Uzarja Tržič.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 800.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 30% vrednosti naročila
plača naročnik ob podpisu pogodbe, 70%
zagotovi izvajalec 12-mesečni brezobrestni
kredit s 60-dnevnim moratorijem.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: obveznost
izpolnitve naročila mora prevzeti en ponudnik.

Št. 200-6/99
Ob-2305
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, 061/13-12-082,
061/13-12-237.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: naročnik (ordinacija).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tekstil in delovne (zaščitne) obleke, po specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: samo za celotno naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
5,200.000 SIT letno.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava od 10. 5. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 5. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, nabavna služba
(soba št. 33), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 8. 4. 1998 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na bančni račun
številka: 50101-603-48587, sklicna številka 02 18-280-86.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 4. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba”, za JR-1/3/5-99.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 4. 1999 ob 13.30, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v kleti.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost

Št. 117/2-99
Ob-2306
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, 6230
Postojna, telefaks 067/21-333.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Postojna,
Prečna ulica 4, 6230 Postojna.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava sanitetnega obvezilnega materiala in šivalnega materiala po naslednjih skupinah:
1. sanitetni obvezilni material,
2. šivalni material.
(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 20,900.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. sanitetni
obvezilni
material
15,950.000 SIT,
2. šivalni material 4,950.000 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: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, 6230 Postojna –
tajništvo zavoda.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 4. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 7.000 SIT na žiro račun številka 52200-603-30442 pri APP Postojna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4,
6230 Postojna – tajništvo zavoda.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 5. 1999 ob 9. uri v upravi zavoda Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, 6230 Postojna.
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 30. 6. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o zavodih.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 30. 4. 1999.
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14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): določena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, 6230 Postojna – kontaktna oseba Mojca Kraševec,
tel. 067/21-333 od 8. do 12. ure, faks
067/21-333.
16., 17.
Bolnišnica za ženske bolezni
in porodništvo Postojna
Št. 117/2-99
Ob-2307
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, 6230
Postojna, telefaks 067/21-333.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Postojna,
Prečna ulica 4, 6230 Postojna.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava goriva, tehničnih in medicinskih plinov po
naslednjih skupinah:
1. gorivo,
2. tehnični in medicinski plini.
(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 9,600.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. gorivo 7,800.000 SIT,
2. tehnični in medicinski plini
1,800.000 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: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, 6230 Postojna –
tajništvo zavoda.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 22. 4. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo proti plačilu 7.000 SIT na žiro račun številka 52200-603-30442 pri APP Postojna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4,
6230 Postojna – tajništvo zavoda.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 5. 1999 ob 9. uri v upravi zavoda Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, 6230 Postojna.
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 30. 6. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v

drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o zavodih.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti vložene ponudbe po 30. 4.
1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): določena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, 6230 Postojna – kontaktna oseba Bogdan Bergoč,
tel. 067/21-333 od 8. do 12. ure, faks
067/21-333.
16., 17.
Bolnišnica za ženske bolezni
in porodništvo Postojna
Št. 117/2-99
Ob-2308
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4,6230
Postojna, telefaks 067/21-333.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Bolnišnica Postojna,
Prečna ulica 4, 6230 Postojna.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:
1. splošno prehrambeno blago,
2. kruh,
3. meso in mesni izdelki,
4. ribe,
5. sadje in zelenjava,
6. mleko in mlečni izdelki.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
17,424.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. splošno
prehrambeno
blago
3,960.000 SIT,
2. kruh 990.000 SIT,
3. meso in mesni izdelki 7,370.000
SIT,
4. ribe 264.000 SIT,
5. sadje in zelenjava 2,530.000 SIT,
6. mleko in mlečni izdelki 2,310.000
SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v letu 1999.
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3. a) Kraj dobave: Državni zbor Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
b) Vrsta in količina blaga ki ga je potrebno dobaviti: predmet naročila je dobava in
namestitev opreme za potrebe avdio
studia Državnega zbora Republike Slovenije po zahtevah, ki so določene v razpisni dokumentaciji v dokumentu “Tehnične
zahteve za dobavo in namestitev opreme za
avdio studio Državnega zbora Republike
Slovenije“.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: predmet naročila se lahko ponudi samo v celoti.
č) Ocenjena vrednost naročila je
16,000.000 SIT.
4. Datum začetka dobave: po pogodbi.
5. Datum zaključka dobave: po pogodbi.
6. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko razpisno dokumentacijo po
vnaprejšnjem dogovoru prevzamejo v Državnem zboru, pri Martini Janškovec, tel.
17-61-330.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumetnacijo: razpisna dokumentacija se lahko prevzame do vključno 15. 4.
1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ob predložitvi pooblastila za dvig
dokumentacije in potrdila o plačilu stroškov
razmnoževanja v višini 10.000 SIT na ŽR št.
50100-637-55237,
sklic
28-12114-7141990 (položnica ali virman).
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti, ki mora biti pravilno
opremljena - imeti mora oznako “Ne odpiraj
ponudba“
in
“Zbiranje
ponudb
DZ-044-07/99-2/1“ ter navedbo točnega
naslova ponudnika.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe morajo prispeti najkasneje do ponedeljka, 3. 5. 1999, do 10.
ure v Državni zbor Republike Slovenije, Šubičeva 4, v roke Martini Janškovec, soba 50.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
3. 5. 1999, ob 11. uri v sobi 209 Državnega zbora Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni, morajo imeti s seboj pooblastila za
zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo v svojih ponudbah predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti z datumom veljavnosti do 17. 6. 1999
in izjavo banke o predložitvi bančne garancije ob podpisu pogodbe v višini 10% od
pogodbene vrednosti za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo še vsaj
en dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: ponudbena cena mora
biti oblikovana na dan oddaje ponudbe in
mora biti fiksna za čas trajanja izvedbe posla. Spremeni se lahko samo v primeru spremembe davčne zakonodaje. Rok za plačilo
ne sme biti krajši od 30 dni po uspešno

opravljenem tehničnem prevzemu in prejemu računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudbniki morajo za priznanje sposobnosti priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteto,
bilančno stanje, reference ponudnika, kadrovsko sestavo in usposobljenost osebja,
izjavo ponudnika, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije ter izjavo ponudnika o
strinjanju s pogoji pogodbe, katere vzorec
je priložen v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
odstopijo od ponudbe najkasneje do 14. 5.
1999.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): merila
pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugodnejšega ponudnika naročnik vrednoti v naslednjem zaporedju:
– skladnost tehničnih in funkcionalnih
lastnosti ponujene opreme z zahtevami določenimi v razpisni dokumentaciji,
– celovitost ponudbe,
– cena in plačilni pogoji
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– odzivni časi odprave napak v garancijskem roku,
– dodatne ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije v ponedeljek, 19. 4. 1999, ob
11. uri, v sobi 209, v prostorih Državnega
zbora Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.
16., 17.
Državni zbor RS
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5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, 6230 Postojna –
tajništvo zavoda.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 4. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo proti plačilu 7.000 SIT na žiro račun številka 52200-603-30442 pri APP Postojna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4,
6230 Postojna – tajništvo zavoda.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 5. 1999 ob 9. uri v upravi zavoda Bolnišnice za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, 6230 Postojna.
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 30. 6. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o zavodih.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti vložene ponudbe po 30. 4.
1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): določena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, 6230 Postojna – kontaktna oseba Bogdan Bergoč,
tel. 067/21-333 od 8. do 12. ure, faks
067/21-333.
16., 17.
Bolnišnica za ženske bolezni
in porodništvo Postojna
Št. 044-07/99-2/1
Ob-2330
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Državni zbor,
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, št. telefaksa:
061/12-58-160.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

Št. 252/99
Ob-2339
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2,
1525 Ljubljana, faks 061/315-583.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: SPS Kirurška klinika,
KO za kirurgijo srca in ožilja, Zaloška 7.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: aparat za ultrazvočno
diagnostiko.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora nuditi kompletno ponudbo.
(č) Ocenjena vrednost naročila: 28 mio
SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
mogoča.
4. Datum dobave, če je predvideno: do
15. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
do 15. 6. 1999.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 14. april 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na blagajni Kliničnega centra, Bohoričeva
28, vsak delovni dan med 9. in 12. uro.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. april 1999 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstropje, soba 13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. april 1999 ob 12. uri, glavna stavba
Kliničnega centra Ljubljana – predavalnica
IV., Zaloška 7, 1525 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
Trajanje bančne garancije za resnost ponudbe je 30 dni po preteku veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
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:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. april 1999
po 9. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merilo

1. kvaliteta izdelka
2. reference ponudnika
3. ponudbena cena
Skupaj

Vrednost

20%
20%
60%
100%

15.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
17.
Klinični center Ljubljana
Št. 64000-0006/99
Ob-2357
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
1295 Ivančna Gorica, faks 061/777-697.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: nova osnovna šola v
Višnji Gori.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema nove osnovne šole in telovadnice.
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(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
30,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od
25. 5. 1999 do 30. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Županstvo Občine Ivančna Gorica, Sokolska
8, Ivančna Gorica, tel. 778-385, vsak delovnik med 8. in 12. uro, referat za družbene dejavnosti.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 15. 4. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 8.000 SIT, z virmanom
na žiro račun št. 50130-630-810293.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: najkasneje do 26. 4.
1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, referat za
družbene dejavnosti.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
26. 4. 1999 ob 12. uri, v prostorih Občine
Ivančna Gorica, Sokolska 8, Ivančna Gorica – sejna soba županstva.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od
vrednosti ponudbe, z veljavnostjo 30 dni po
datumu izdaje sklepa o izbiri.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili in izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– so ponudbi priložene vse zahtevane
izjave in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 26. 4. 1999
do 12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena v soodvisnosti od kvalitete,
– reference pri opremljanju šolskih objektov,
– način plačila (s fiksnostjo cen),
– kompleksnost ponudbe,
– garancijski roki,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na na-

slovu: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
1295 Ivančna Gorica, kontaktna oseba Bogomir Sušič – referat za družbene dejavnosti, tel. 061/778-385.
16., 17.
Občina Ivančna Gorica
Ob-2358
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
dobave opreme brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Varstveno delovni
center Murska Sobota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža opreme.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: pričetek del: junij 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
dokončanje del: september 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba
Dunja
Bubanj,
tel.
061/13-11-061.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 12. 4. 1999.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
23. 4. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, vložišče.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”,
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila, in
sicer: “Javni razpis – oprema VDC Murska
Sobota”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 4. 1999 ob
12. uri, v prostorih MDDSZ, Kotnikova 28,
sejna soba, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti naročniku bančno garancijo v višini 10% razpisane vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji glede financiranja so nadrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo
vsa razpisana dela oddal enemu izvajalcu.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (22. 4. 1999 do 12. ure).
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: cena ponujenega tipa vozila, opremljenost vozil, garancijski rok, razširjenost mreže servisov, druge ponujene ugodnosti, ki bi vplivale za uspešnost izvedbe.
15., 16., 17.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi – 4,859.692 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
2,043.451 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga do 30. 6. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vrtec Mojca, Levičnikova 11, 1000 Ljubljana
– v tajništvu vrtca.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 4. 5. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na žiro
račun št. 50104-603-52630.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 5. 5. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Mojca, Levičnikova 11,
1000 Ljubljana – tajništvo vrtca.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 1999 ob 10. uri, v prostorih Vrtca
Mojca, Levičnikova 11, 1000 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1% od vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. Bančna garancija mora biti veljavna
do 19. 6. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 5. 1999 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dobijo potencialni ponudniki pri naroč-
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (23. 4. 1999 do 12. ure).
14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
merila so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena cena, rok izgradnje, reference in
garancije.
15., 16., 17.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-2359
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
dobave avtomobilov.
3. (a) Kraj dobave: centri za socialno delo v Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava avtomobilov.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
11,600.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava najkasneje do 28. 5. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba
Dunja
Bubanj,
tel.
061/13-11-061.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 12. 4. 1999.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
22. 4. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, vložišče.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”, s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS in z navedbo predmeta
naročila, in sicer: “Javni razpis – avtomobili CSD”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 1999 ob
12. uri, v prostorih MDDSZ, Kotnikova 28,
sejna soba, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti naročniku bančno garancijo v višini 10% razpisane vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji glede financiranja so nadrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo
vsa razpisana dela oddal enemu izvajalcu.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in teh-

Št. 198/99
Ob-2360
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Mojca, Levičnikova 11, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Vrtec Mojca, Levičnikova 11, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
39,008.991 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
6,281.680 SIT,
2. meso in mesni izdelki –
10,948.380 SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
407.641 SIT,
4. jajca – 446.040 SIT,
5. olja in izdelki – 835.436 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje –
8,292.604 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – 1,761.848 SIT,
8. sadni sokovi – 699.514 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
1,483.041 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –
949.665 SIT,
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niku Vrtec Mojca, Levičnikova 11, 1000
Ljubljana – tajništvo, tel. 061/576-780 in
tel./faks 061/676-189.
16., 17.
Vrtec Mojca
Ob-2361
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Ljubljana Center, Ljubljana, Poljanska c. 12, p. p. 2037, tel. 322-391,
faks 132-60-90.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN – razpis
brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: enote Vrtca Ljubljana
Center, Poljanska c. 12, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema igralnic in garderob v enotah po specifikaciji artiklov za
posamezno enoto. Specifikacije so v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki lahko pošljejo ponudbo, ki vsebuje celotno razpisano opremo ali pa po posameznih sklopih opreme – vendar za sklop v celoti:
I. omare, stenske obloge, oblazinjeno
pohištvo,...
II. kotički,
III. igralne hišice v nadstropju,
IV. mize, stoli,
V. garderobe.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost celote je 29,5 mio SIT skupaj.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
I. omare, stenske obloge,... – orientacijska vrednost 16,300.000 SIT,
II. kotički – orientacijska vrednost:
3,800.000 SIT,
III. igralne hišice v nadstropju – orientacijska vrednost: 3,500.000 SIT,
IV. mize, stoli – orientacijska vrednost:
1,900.000 SIT,
V. garderobe – orientacijska vrednost:
4,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
30. 6. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vrtca Ljubljana Center, Poljanska c. 12, Ljubljana – tajništvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 9. 4. 1999, vsak
delovnik od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na
račun 50100-603-40568, sklic na št.
29725.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtca Ljubljana Center, Poljanska c. 12, Ljubljana, tajništvo.
Ponudba mora biti predložena v zapečateni kuverti in označena z napisom: “Ne odpiraj; ponudba za opremo igralnic in garderob”.
Na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 4. 1999 ob 12.15, na naslovu: Vrtec
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Ljubljana Center, Poljanska c. 12 (uprava),
Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe na prvi poziv v višini 10%.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): določeno v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Vesna Zemljarič, tel.
323-088, faks 132-60-90.
16., 17.
Vrtec Ljubljana Center
Št. 8120/1999/628
Ob-2351
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaxa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2,
1000
Ljubljana,
telefax
št.
061/174-24-42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: RTP Maribor.
(b) Količina blaga, obseg gradbenih del
in vrsta storitev: izvajanje elektromontažnih del za zamenjavo VN opreme, naprav zaščite in vodenja v RTP 400/110
kV Maribor (vse ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije).
(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo
upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek del: junij 1999.
5. Predviden zaključek del: december
1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje,
soba 22/IV, Mojca Ferleš.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati): 46.860 SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 4. 1999 do 12.30.
(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. 4. 1999 ob 13. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1,000.000 SIT, bančna garanci-

ja 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
upravnega 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 del in
kadrov,
– potrdilo okrožnega sodišča, da ponudnik 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 obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– potrdilo Ministrstva za finance, Davčne
uprave, da ima ponudnik poravnane davčne
in druge obveznosti določene z zakonom v
obdobju zadnjih šest mesecev,
– izjavo ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 7. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način
uporabe
meril
(21. člen
ZJN): ponudbena cena (61% delež), plačilni pogoji (3% delež), ISO standard (4% delež), potrjene pozitivne reference ponudnika za tovrstna dela na objektih ELES-a (22%
delež), potrjene pozitivne reference ponudnika in podizvajalca za tovrstna dela drugim
naročnikom v elektroenergetskem sistemu
(10% delež). Merila so podrobno prikazana
v razpisni dokumentaciji.
15. Druge informacije o naročilu: podaja
jih kontaktna oseba naročnika Marko Hrast.
16., 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 8120/1999/628
Ob-2350
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaxa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2,
1000
Ljubljana,
telefax:
št.
061/174-24-42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
v preteklih treh letih pred pričetkom naročila
ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– potrdilo Ministrstva za finance, Davčne
uprave, da ima ponudnik poravnane davčne
in druge obveznosti določene z zakonom v
obdobju zadnjih šest mesecev,
– izjavo ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji,
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 7. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način
uporabe
meril
(21. člen
ZJN): ponudbena cena (61% delež), plačilni pogoji (3% delež), ISO standard (4% delež), potrjene pozitivne reference ponudnika za tovrstna dela na objektih ELES-a (22%
delež), potrjene pozitivne reference ponudnika in podizvajalca za tovrstna dela drugim
naročnikom v elektroenergetskem sistemu
(10% delež). Merila so podrobno prikazana
v razpisni dokumentaciji.
15. Druge informacije o naročilu: podaja
jih kontaktna oseba naročnika Marko Hrast.
16., 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 1999 ob 10. uri, pri naročniku, sejna
soba 40/IV.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1,450.000 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
upravnega 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 del in kadrov,
– potrdilo okrožnega sodišča, da ponudnik 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 obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– potrdilo Ministrstva za finance, Davčne
uprave, da ima ponudnik poravnane davčne
in druge obveznosti določene z zakonom v
obdobju zadnjih šest mesecev,
– izjavo ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 17. 6. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena (53% delež), plačilni pogoji
(3% delež), ISO standard (4% delež), potrjene pozitivne reference ponudnika in podizvajalca za tovrstna dela na objektih
ELES-a (30% delež), potrjene pozitivne reference ponudnika in podizvajalca za tovrstna dela drugim naročnikom v elektroenergetskem sistemu (10% delež). Merila
so podrobno prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Druge informacije o naročilu: podaja
jih kontaktna oseba naročnika Marjan Kavčič.
16., 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
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3. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: RTP Maribor.
(b) Količina blaga, obseg gradbenih del
in vrsta storitev: izvajanje gradbenih del
za zamenjavo VN opreme, naprav zaščite in vodenja v RTP 400/110 kV Maribor (vse ostale podrobnosti so razvidne iz
razpisne dokumentacije).
(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo
upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
16,000.000 SIT
(d)
4. Predvideni začetek del: avgust 1999.
5. Predviden zaključek del: december
1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje,
soba 22/IV, Mojca Ferleš.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati): 46.860 SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 4. 1999 do 11.30.
(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. 4. 1999 ob 12. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 800.000 SIT, bančna garancija
za resnost ponudbe, trajanje veljavnosti 45
dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni,
gotovinsko plačilo, obračun po situacijah,
ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika, finančno poslovne in tehnične sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost: naročnik
bo moral predložiti naslednje dokumente:
– registracijo podjetja pri pristojnem organu oziroma priglasitveni list (datum potrdila pristojnega organa in overovitve ne sme
biti starejši od 90 dni),
– pravnomočno odločbo – dovoljenje
upravnega 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 del in kadrov,
– potrdilo okrožnega sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,

Št. 8120/1999/628
Ob-2352
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaxa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2,
1000
Ljubljana,
telefax
št.
061/174-24-42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: RTP Podlog, RTP Laško.
(b) Količina blaga, obseg gradbenih del
in vrsta storitev: izvajanje gradbenih del
in elektromontažnih del pri zamenjavi
VN opreme v 220 kV stikališču v RTP
400/220/110 kV Podlog (vse ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije).
(c) Celovitost ponudbe: naročnik bo
upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila
29,000.000 SIT.
(d)
4. Predvideni začetek del: junij 1999.
5. Predviden zaključek del: september
1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje,
soba 22/IV, Mojca Ferleš.
(b). Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati): 46.860 SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 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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Št. 020-51/99
Ob-2355
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, telefon: (061) 178-74-00; telefaks:
(061) 178-74-23.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dunajska 48 v Ljubljani.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material (obsežnejši opis kot priloga 1,2,3 in 4 te objave ter sestavni del razpisne dokumentacije),
glej prilogo na koncu razpisa.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: predmet javnega naročila je razdeljen v štiri skupine. Dobavitelj se lahko poteguje za vse
oziroma za posamezne skupine.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
19,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– skupina I
= 8,000.000 SIT
– skupina II = 5,000.000 SIT
– skupina III = 5,000.000 SIT
– skupina IV = 1,000.000 SIT
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave na naslov naročnika.
5. Predviden datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
II. nadstropje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 15. 4. 1999, do 10.
ure.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 4. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
1000 Ljubljana, v vložišče v II. nadstropju.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 4. 1999, ob 10. uri v prostorih Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, v Veliki
sejni sobi v II. nadstropju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti
ponudbe /za posamezne skupine/, z veljavnostjo 45 dni od datuma odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo se
financira iz sredstev proračuna RS v skladu
z zakonom o izvrševanju proračuna RS in
sklenjeno pogodbo.
Ponudbena cena je fiksna, predplačil ni.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v register samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma registra samostojnih podjetnikov)
in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je registriran;
– da z njegove strani ni zakonskih ovir
oziroma prepovedi za sklenitev pogodbe;
– da je plačilno sposoben, da število blokad žiro računa iz obrazca BON 2 ni večje
od 3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma
izdaje obrazca ali potrdilo poslovne banke,
ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preizkave in da njegovo poslovanje ni
ustavljeno s sodno ali drugo odločbo;

– da ima poravnane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih treh letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima proste tehnične in blagovne
zmogljivosti za izvedbo ponudbe.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 15. 4.
1999.
14. Merila za dodelitev naročila (teže in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
bodo otočkovana in s tem ovrednoteno s
točkami, pri čemer je za posamezno merilo
določen maksimum:
– ponudbena cena
90 točk,
– odzivni čas
7 točk,
– kompletnost ponudbe
3 točke.
Izbran/i bo/do ponudnik/i z najvišjim
številom zbranih točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika je Andrej
Loboda, telefaks številka 178-74-23.
16., 17.

SKUPINA I:
Zap. št.

1.
2.
3.

Naziv materiala

fotokopirni papir A4-(White PPC,
Euro copy) 80 g
fotokopirni papir A3-(White PPC,
Euro copy) 80 g
papir za laserske tiskalnike A4

Količina

10.000 zav.
……....…….
1000 zav.
……....…….
500 zav.
……....…….

SKUPINA II:
Zap. št.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Naziv materiala

KUVERTE
format A4/rjave
format A5/rjave
amerikanke/bele
kuverte s povratnico, obr. 0,44 S
MAPE
herbarij mapa s trakom/brez klape
prešpan mapa/s klapo
ovoj za spise/rjav - obr. 0,14
ovoj za spise/upr. post/ - obr. 0,111
popis spisa, obr. 8,154
REGISTRATORJI
A4 - široki/samostoječi-centra
A4 - ozki/samostoječi-centra
OSTALO
samolepilne nalepke zweckform
(70x42,3)
pregradni kartoni centra 1/12
pregradni kartoni centra 1/6
vročilnice, obr. 0,13
naročilnice
knjižica motornega vozila, obr. 4,22
kolegij blok A4

Količina

10.000 kom.
25.000 kom.
25.000 kom.
10.000 kom.
2.500 kom.
1.000 kom.
5.000 kom.
1.000 kom.
500 kom.
3.000 kom.
2.000 kom.
300 škatelj
……....…….
400 kom.
400 kom.
200 kom.
5.000 kom.
20 kom.
50 kom.

SKUPINA III
Zap. št.

1.
2.
3.

Naziv materiala

TONERJI
Laser jet 4 M
Laser jet 8000
Laser jet 5

Količina

60 kom.
40 kom.
30 kom.
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Zap. št.

Naziv materiala

4.

kartuše Stylus 800

5.

Color Laser jet

6.
7.

trak LQ 570
DISKETE
diskete 3,5 HD Verbatim, Sony (1/10)

8.

PVC PROIZVODI
folije za laser printerje A4

9.
10.
11.

PVC mapa s sponko
PVC mapa-srajčke/A4
PVC mapa-srajčke za registrator
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Količina

30.000 kilometrov letno 46,800.000 SIT.
Ocenjena mesečna najemnina za 15 vozil
je 1,300.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: 15
dni po podpisu pogodbe na naslov naročnika.
5. Predviden datum zaključka dobave:
17. 5. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, III.
nadstropje pisarna 1 - splošna služba, Andrej Loboda.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 4. 1999, do
10. ure.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48,
1000 Ljubljana, v vložišče v II. nadstropju.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 4. 1999, ob 14. uri v prostorih Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, v Veliki
sejni sobi v II. nadstropju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti
ponudbe z veljavnostjo 45 dni od datuma
odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo se
financira iz sredstev proračuna RS v skladu
z zakonom o izvrševanju proračuna RS in
sklenjeno pogodbo.
Ponudbena cena je fiksna, predplačil ni.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: najemna 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 pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v register samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma registra samostojnih podjetnikov)
in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je registriran;
– de z njegove strani ni zakonskih ovir
oziroma prepovedi za sklenitev pogodbe;
– da je plačilno sposoben, da število blokad žiro računa iz obrazca BON 2 ni večje
od 3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma
izdaje obrazca ali potrdilo poslovne banke,
ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preizkave in da njegovo poslovanje ni
ustavljeno s sodno ali drugo odločbo;
– da ima poravnane vse davke in prispevke;

60 kompletov
……....…….
10 kompletov
……....…….
10 kom.
150 škatel
……....…….
100 škatel
……....…….
3.000 kom.
5.000 kom.
5.000 kom.

SKUPINA IV
Zap. št.

1.
2.
3.
4.

Naziv materiala

Količina

5.
6.

kemični svinčniki/Pilot
tehnični svinčniki 0,5
vložki za kemične svinčnike/Pilot
vložki za tehnične svinčnike,
0,5 (1/12)
spenjalec Primula 12
sponke za papir/št. 13/

7.

sponke za papir/št. 12/

8.

sponke za spenjač

9.
10.
11.
12.
13.
14.

razpenjalec sponk/Leitz 5590
luknjač/Leitz 5038
radirka
lepilo UHU
korekturno sredstvo EDIGS
flomastri/signir, 1/4
STAEDTLER TOPSTAR
post-it lističi/srednji, kocka/,
76x76 mm
post-it lističi/mali/, 38x51 mm
škarje za papir
ravnilo PVC/30 cm
blazinice za žige/Trodat 4480
selotejp scotch mali beli
komplet flomastri staedtler
– za pisanje na folije 1/4
PVC kocka z lističi
zvezki s trdimi platnicami, A5

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Št. 020-39/99-04
Ob-2356
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, tel. 061/178-73-85, telefaks
061/178-74-23.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dunajska 48 v Ljubljani.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 15 terenskih vozil z naslednjimi tehničnimi zahtevami:
a) stalni štirikolesni pogon,

1000 kom.
50 kom.
200 kom.
50 kompletov
……....…….
40 kom.
200 škatelj
……....…….
200 škatelj
……....…….
400 škatelj
……....…….
20 kom.
40 kom.
200 kom.
250 kom.
300 kom.
300 kompletov
……....…….
500 kom.
500 kom.
30 kom.
50 kom.
30 kom.
400 kom.
200 kompletov
……....…….
120 kom.
80 kom.
Ministrstvo za okolje in prostor

b) reduktor,
c) zapora centralnega diferenciala,
d) gume M+S,
e) servo volan,
f) kubatura do 1800 ccm,
g) najnižja oddaljenost od tal 20 cm,
h) jeklena platišča, najmanj 15’.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje le za izvedbo celotnega naročila.
(č) Ocenjena vrednost najema: ocenjena vrednost celotnega najema za 15 terenskih vozil za 36 mesecev je ob eksplotaciji
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– da njegovi vodstveni delavci v preteklih treh letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima proste tehnične in blagovne
zmogljivosti za izvedbo ponudbe.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 15. 4. 1999
do 12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teže in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): merila
bodo otočkovana in s tem ovrednoteno s
točkami, pri čemer je za posamezno merilo
določen maksimum:
– ponudbena najemna cena - 50 točk,
– izpolnitev zahtevanih tehničnih specifikacij - 40 točk,
– celovitost ponudbe - 7 točk,
– dodatne ugodnosti iz razpisnih pogojev - 3 točke.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
zbranih točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika je Andrej
Loboda, telefon 061/17-87-385.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 11/2-774/6-89
Ob-2383
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-73-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava vozil IV.
A) 5 vozil – vozilo z dvojno kabino – brez
kesona,
B) 6 vozil – vozilo z dvojno kabino 4×4 II
– brez kesona.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo:
1. pod A,
2. pod B,
3. pod A + B.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
pod A – 21,000.000 SIT,
pod B – 28,800.000 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: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., pri Andreji Dolinar,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306, tel.
061/304-549.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo od 6. 4.
1999 do 6. 5. 1999 med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plačilu 10.000 SIT na žiro račun št.
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
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nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 6. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v pisarni Sektorja za nabavo in logistiko poslovne stavbe
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 5. 1999 v sobi št.
801, poslovne stavbe Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, s pričetkom ob 14. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– 1% od ocenjene vrednosti naročila na
katerega se nanaša ponudba,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih:
a) avansov ni, ponudbene cene so fiksne, plačilni rok je 30 dni od datuma izstavitve računa,
b) dobavitelj lahko ponudi tudi varianto
odloženega plačila ali drugo obliko financiranja.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
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 zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– pri vrednotenju ponudb bo komisija
upoštevala skladnost predložene dokumentacije z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
– vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno,
– komisija bo upoštevala naslednja merila:
· cena – 50%,
· skladnost z obstoječim voznim parkom in strokovno mnenje strokovnjakov –
40%,
· rok dobave vozil – 10%.
Pri pregledu in ocenjevanju ponudbe
sme naročnik zahtevati od ponudnikov dodatna pojasnila, ki pripomorejo k pregledu,
ovrednotenju in primerjavi ponudb.
Naročnik lahko zavrne vse ponudbe, če
meni, da nobena v celoti ne ustreza pogojem dokumentacije.
15., 16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-774/6-89
Ob-2384
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-73-00.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava vozil III.
A) 19 vozil – kombi furgon,
B) 10 vozil – vozilo z dvojno kabino 4×4
I – brez kesona.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo:
1. pod A,
2. pod B,
3. pod A + B.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
pod A – 91,200.000 SIT,
pod B – 50,000.000 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: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., pri Andreji Dolinar,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306, tel.
061/304-549.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo od 6. 4.
1999 do 6. 5. 1999 med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo proti potrdila o plačilu 10.000 SIT na žiro račun št.
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 6. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v pisarni Sektorja za nabavo in logistiko poslovne stavbe
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 5. 1999 v sobi
št. 801, poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, s pričetkom ob
13. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– 1% od ocenjene vrednosti naročila na
katerega se nanaša ponudba,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih:
a) avansov ni, ponudbene cene so fiksne, plačilni rok je 30 dni od datuma izstavitve računa,
b) dobavitelj lahko ponudi tudi varianto
odloženega plačila ali drugo obliko financiranja.
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cijo lahko ponudniki prevzamejo od 6. 4.
1999 do 6. 5. 1999 med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo proti potrdilo o plačilu 10.000 SIT na žiro račun št.
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 6. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v pisarni Sektorja za nabavo in logistiko poslovne stavbe
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 5. 1999 v sobi
št. 801, poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, s pričetkom ob
12. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– 1% od ocenjene vrednosti naročila na
katerega se nanaša ponudba,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih:
a) avansov ni, ponudbene cene so fiksne, plačilni rok je 30 dni od datuma izstavitve računa,
b) dobavitelj lahko ponudi tudi varianto
odloženega plačila ali drugo obliko financiranja.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
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 zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– pri vrednotenju ponudb bo komisija
upoštevala skladnost predložene dokumentacije z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
– vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno,
– komisija bo upoštevala naslednja
merila:
· cena – 50%,
· skladnost z obstoječim voznim parkom in strokovno mnenje strokovnjakov –
40%,
· rok dobave vozil – 10%.
Pri pregledu in ocenjevanju ponudbe
sme naročnik zahtevati od ponudnikov dodatna pojasnila, ki pripomorejo k pregledu,
ovrednotenju in primerjavi ponudb.

Naročnik lahko zavrne vse ponudbe, če
meni, da nobena v celoti ne ustreza pogojem dokumentacije.
15., 16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
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 zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– pri vrednotenju ponudb bo komisija
upoštevala skladnost predložene dokumentacije z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
– vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno,
– komisija bo upoštevala naslednja merila:
· cena – 50%,
· skladnost z obstoječim voznim
parkom in strokovno mnenje strokovnjakov – 40%,
· rok dobave vozil – 10%.
Pri pregledu in ocenjevanju ponudbe
sme naročnik zahtevati od ponudnikov dodatna pojasnila, ki pripomorejo k pregledu,
ovrednotenju in primerjavi ponudb.
Naročnik lahko zavrne vse ponudbe, če
meni, da nobena v celoti ne ustreza pogojem dokumentacije.
15., 16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-774/6-89
Ob-2385
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-73-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava vozil II.
A) 30 vozil – osebni 4×4,,
B) 11 vozil – terensko vozilo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo:
1. pod A,
2. pod B,
3. pod A + B.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
pod A – 48,000.000 SIT,
pod B – 39,600.000 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: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., pri Andreji Dolinar,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306, tel.
061/304-549.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-

Št. 11/2-774/6-89
Ob-2386
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-73-00.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava vozil I.
A) 20 vozil – limuzinski kombi I od 44 kw
dalje,
B) 68 vozil – limuzinski kombi II od 55
kw dalje.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo:
1. pod A,
2. pod B,
3. pod A + B.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
pod A – 32,000.000 SIT,
pod B – 108,800.000 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: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v Sektorju za nabavo in logistiko
Telekom Slovenije, d.d., pri Andreji Dolinar,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306, tel.
061/304-549.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo od 6. 4.
1999 do 6. 5. 1999 med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo proti potrdilo o plačilu 10.000 SIT na žiro račun št.
50100-601-35407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 6. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana ali oddajte osebno v pisarni Sektorja za nabavo in logistiko poslovne stavbe
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 5. 1999 v sobi
št. 801, poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, s pričetkom ob
11. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– 1% od ocenjene vrednosti naročila na
katerega se nanaša ponudba,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
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– trajanje v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih:
a) avansov ni, ponudbene cene so fiksne, plačilni rok je 30 dni od datuma izstavitve računa,
b) dobavitelj lahko ponudi tudi varianto
odloženega plačila ali drugo obliko financiranja.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
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 zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– pri vrednotenju ponudb bo komisija
upoštevala skladnost predložene dokumentacije z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
– vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno,
– komisija bo upoštevala naslednja merila:
· cena – 50%,
· skladnost z obstoječim voznim parkom in strokovno mnenje strokovnjakov –
40%,
· rok dobave vozil – 10%.
Pri pregledu in ocenjevanju ponudbe
sme naročnik zahtevati od ponudnikov dodatna pojasnila, ki pripomorejo k pregledu,
ovrednotenju in primerjavi ponudb.
Naročnik lahko zavrne vse ponudbe, če
meni, da nobena v celoti ne ustreza pogojem dokumentacije.
15., 16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 408/99
Ob-2387
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, faks 175-21-86.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: radijski reportažni avto:
I. blagovna skupina: vozilo,
II. blagovna skupina: audio mešalna
miza.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo vsake
posamezne blagovne skupine.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
95,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
I. blagovna skupina: ca. 50,000.000
SIT,
II. blagovna skupina: ca. 45,000.000
SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: 9
mesecev po podpisu pogodbe.
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5. Predvideni datum zaključka dobave:
9,5 mesecev po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, radijska produkcija, Tavčarjeva 17, Ljubljana, soba 4D38, pri Matevžu
Plevniku, tel. 175-26-58, faks 175-26-80.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 13. 4. 1999 do
23. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi na telefaks 061/175-26-80
in na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na račun pri Novi ljubljanski banki, št. 50101-603-45036, sklic na št.
00-789100-51 z oznako predmeta plačila
(številko razpisa). Dodatne informacije so na
razpolago samo v pisni obliki, in sicer: za
tehnični del – pri Matevžu Plevniku, faks
175-26-80; za komercialni del – pri Alenki
Rome, faks 175-21-86.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 10. 5.
1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe
morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z
napisom: Ne odpiraj – za razpis – ponudba
za razpis št. 048/98 – radijski reportažni
avto. Na kuverti mora biti napisan polni naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 1999 ob 9. uri v prostorih JZ RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, v veliki
sejni sobi v 5. nadstropju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe,
brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer:
– za celotno razpisano opremo v znesku
3,500.000 SIT,
– za delne ponudbe, za vsako posamezno blagovno skupino – 4% od razpisane
vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa pogodbe.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): ekonomska cena, plačilni pogoji, tehnična
ustreznost, združljivost z obstoječo opremo, reference in ostala merila po razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.
16., 17.
RTV Slovenija, Javni zavod

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. 660-3/99
Ob-2220
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Župnijski urad Škocjan pri Novem
mestu, Škocjan 30, Škocjan, in Ministrstvo
za kulturo Republike Slovenije.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): naročnik bo naročilo oddal po predhodno izvedenem javnim razpisom za izbiro izvajalca.
3. Kraj izvedbe del: kraj gradbenih del je
cerkev sv. Jurija v Močvirju.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbena in obrtniška dela, ki jih določa projekt sanacije.
Orientacijska vrednost razpisanih del je
14,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek razpisanih del je predviden v maju 1999, dokončanje pa do konca oktobra 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: izvedbeni projekt je na ogled na Zavodu za
varstvo naravne in kulturne dediščine Novo
mesto, Skalickega ulica 1, Grad Grm (kont.
osebi sta Bojan Zaletelj in Robert Peskar),
in v Župnijskem uradu Škocjan pri Novem
mestu. Ponudniki bodo svoje ponudbe izdelali na podlagi podrobnejšega popisa del,
ki ga lahko odkupijo v roku do 7 dni po
objavi po ceni 5.000 SIT, ki jih nakaže na
žiro račun Zavoda št. 52100-603-30757
(Agencija za plačilni promet) ali na žiro račun Župnijskega urada Škocjan št.
51800-620-336-11
800-0000037-51
(Krekova banka) in dokaže s kopijo prenosnega naloga.
(b), (c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudba mora biti napisana v slovenščini, oddana v zapečateni
ovojnici z oznako “Ne odpiraj” – javni razpis
– sv. Jurij v Močvirju.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: za pravočasno prispele ponudbe štejejo tiste, ki bodo prispele s priporočeno poštno pošiljko ali bodo oddane
osebno v Župnijski urad Škocjan v roku 20
dni po objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje in ugotavljanje popolnosti ponudb
bo istega dne ob 12.30. Ponudniki bodo o
izidu javnega razpisa obveščeni v roku 10
dni.
10., 11., 12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
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Zapečatene kuverte morajo biti vidno označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
– odstranitev objekta” in številko objave v
Uradnem listu RS.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo en dan po roku
oddaje ponudb ob 10. uri v prostorih Inšpektorata RS za okolje in prostor, Območna enota Maribor. Predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s seboj pooblastilo za zastopanje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora ponudnik priložiti bančno garancijo v višini 10%
orientacijske vrednosti. Bančna garancija
mora biti brezpogojna, plačljiva na prvi poziv in glasiti na naročnika. Bančna garancija
se neizbranim ponudnikom vrne v 2 dneh
po izboru ponudnika, izbranim ponudnikom
pa 2 dni po veljavnosti pogodbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo na podlagi izstavljenega računa na
naslov Inšpektorat RS za okolje in prostor,
Vilharjeva 33, Ljubljana, v zakonskem roku
30 dni.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudba mora vsebovati po vrstnem redu:
– dokazilo o vpisu v sodni register,
– odločba o opravljanju dejavnosti,
– bon 1, 2, 3,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije,
– dokazilo, da ima poravnane obveznosti iz naslova, davkov, taks, in drugih dajatev, določenih z zakonom,
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– ponudbeno ceno del, s prikazano
strukturo cene.
Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe najkasneje v 10 dneh po
prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Naročnik bo pogodbo z izbranim izvajalcem podpisal po pridobitvi potrebnih soglasij Ministrstva za finance.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila in izbiro najugodnejšega ponudnika:
– ponudbena cena,
– usposobljenost ponudnika.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o rezultatu javnega razpisa obveščeni v roku 10 dni po odpiranju
ponudb.
17., 18.
Ministrstvo za okolje in prostor
Inšpektorat RS za okolje in prostor

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: na objektu Mestne
občine Velenje v Velenju, Titov trg 1.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrževalna dela na objektu:
I. sejna dvorana: (ocenjena vrednost
del: 8,500.000 SIT),
a) krovsko-kleparska dela,
b) obnova fasade,
c) odvodnjavanje in ozemlitev.
II. osrednja stavba: (ocenjena vrednost
del: 3,500.000 SIT),
d) gradbena in zaključna dela v sanitarijah I. nadstropja,
e) gradbena in zaključna dela v sanitarijah pritličja.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki lahko ponudijo
izvajanje del za vsak sklop del posebej ali za
oba skupaj.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projekta: izdelava projektov v izvajanje del ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: popisi del ne zajemajo variant.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden začetek del je 1. 6. 1999 za končanje pa
31. 8. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dobite v Uradu
za gospodarske javne službe Mestne občine Velenje, Velenje Titov trg 1 (IV. nadstropje, soba št. 54).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zahtevate do 19. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko plačate na ŽR št. 52800-630-10152,
Mestna občina Velenje. Pri plačilu se sklicujte na št. 474-241.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do petka, 23. 4. 1999 do
11. ure.
(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v petek, 23. 4. 1999
ob 12. uri v prostorih Urada za gospodarske javne službe Mestne občine Velenje,
Titov trg 1, Velenje (IV. nadstropje, soba
št. 54).
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je potrebno predložiti
bančno garancijo v višini 10% od vrednosti
ponujenih del, z veljavnostjo 30 dni po roku
za sprejem sklepa o izbiri izvajalca, to je do
5. 6. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik bo delo plačeval na podlagi mesečnih in končne situacije, in sicer v roku
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– usposobljenost ponudnika za opravljanje razpisanih del,
– sposobnost ponudnika za izvedbo del
v navedenem roku,
– reference,
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– daljši garancijski rok za izvedena dela,
– opcija ponude,
– morebitne druge ugodnosti,
– finančno zavarovanje za izvedbo del,
– izkaz finančnega stanja ponudnika
(BON 1, 2 ali 3).
Ni nujno, da je najcenejši ponudnik tudi
najugodnejši za izbiro.
Nepravilno opremljene, nepopolne, nejasne in nepravočasne ponudbe bodo v postopku odpiranja ponudb izločene.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: investitor si pridržuje pravico, da v
primeru pomanjkanja finančnih sredstev z
izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe,
oziroma jo sklene za sporazumno dogovorjeno fazo del glede na finančno sposobnost.
17., 18.
Župnijski urad Škocjan pri
Novem mestu
Št. 13/99
Ob-2221
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Inšpektorat RS za okolje in prostor,
Vilharjeva 33, Ljubljana, tel. 061/317-268,
faks 061/1329-271.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: v Občini Rače-Fram
na zemljišču s parc. št. 752 k.o. Gorica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: odstranitev
objekta – zasip izkopane gramozne jame volumna ca. 10.000 m3 in povrnitev
zemljišča v prvotno stanje. Orientacijska
vrednost del znaša 15,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok začetka in
dokončanja del je mesec maj 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna
enota Maribor, Ul. heroja Tomšiča 2, Maribor, pri vodji izvedbe javnega naročila, Slavku Pišku, tel. 062/22-01-692.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na gornjem naslovu do najkasneje 10 dni po objavi v Uradnem listu RS.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisno gradivo je brezplačno.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje 20.
dan po objavi v Uradnem listu RS do 9. ure
zjutraj.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Inšpektorat RS za okolje in
prostor, Območna enota Maribor, Ul. heroja Tomšiča 2, Maribor, tajništvo.

Št. 20/99
Ob-2222
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Velenje, Titov trg 1,
Velenje, faks 063/854-642.
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90 dni od izstavitve računa. Avansi plačil
niso možni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom
bo gradbena pogodba sklenjena do 20. 5.
1999.
13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudbo lahko oddajo vsi subjekti, ki so registrirani za izvajanje ponujenih del.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe do dneva odpiranja
ponudb, to je do 23. 4. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
ki bodo uporabljena za izbiro najugodnejšega ponudnika in način njihove uporabe so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Mestna občina Velenje
Št. 40310/0033/99 07
Ob-2228
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Maribor, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-293.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
– OŠ Angela Besednjaka, Celjska ul. 11,
Maribor;
dobava in montaža PVC oken – ocenjena vrednost je 3,240.000 SIT.
– OŠ Borisa Kidriča, Žolgarjeva 4, Maribor, dobava in montaža PVC oken –
ocenjena vrednost je 2,200.000 SIT,
– Vrtec Ivana Glinška enota Gregorčičeva, Gregorčičeva 32, Maribor, dobava in
montaža PVC oken – ocenjena vrednost
je 3,500.000 SIT,
– Vrtec Jadvige Golež enota Cesta
Zmage, Cesta Zmage 28, Maribor, dobava
in montaža PVC oken – ocenjena vrednost je 2,700.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
28. 6. 1999, zaključek do 25. 7. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, kont. oseba je Adela Erker, tel.
062/22-01-315.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do roka za oddajo
ponudb (vsak dan od 8. do 12. ure, razen v
sobotah, nedeljah in praznikih).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu pristojbine v višini 5.000
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SIT na ŽR št. 51800-630-25505 z namenom nakazila “Pristojbina za javni razpis –
okna na objektih vrtcev in osnovnih šol”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 22. 4. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ul. heroja
Staneta 1, Maribor, soba 343.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 4. 1999 ob 12.30, kletna sejna soba
Mestne občine Maribor.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od ocenjene vrednosti del.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po začasnih mesečnih situacijah v
roku 60 dni od dneva izstavitve situacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po 22. 4. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skladu z razpisnimi pogoji.
16., 17., 18.
Mestna občina Maribor
Št. 40300-0008/98
Ob-2234
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, faks 0608/41-444.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Sevnica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: vzdrževanje gozdnih cest na področju Občine
Sevnica v letu 1999.
Ocenjena skupna vrednost del:
10,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: leto 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Oddelek za okolje in prostor, Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, Sevnica, tel. 0608/41-221,
faks 0608/41-444.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virman na ŽR
51610-630-13058, Občina Sevnica s pripisom “Raz. dok. gozdne ceste”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 1999, 11.45.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Oddelek za okolje in prostor, Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, tel. 0608/41-221, faks 0608/41-444,
pisarna 201 – Robert Kaše.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 4. 1999, 12. ura, Občina Sevnica (sejna soba), Glavni trg 19a, Sevnica.
10., 11., 12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oseba z registrirano dejavnostjo za
izvajanje razpisanih del.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena in kalkulantske osnove,
– reference.
Najcenejši ni nujno najugodnejši.
16., 17., 18.
Občina Sevnica
Št. 323-1/99
Ob-2274
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kobilarna Lipica, Lipica 5, Sežana,
p.p., 47, faks 067/72-818.
2.
3. Kraj izvedbe del: Kobilarna Lipica–
Velbanca (hlev za konje).
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: prenova strehe in fasade na objektu Velbanca.
Ocenjena vrednost del je 16,400.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del je v maju 1999, zaključek pa konec julija 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago na
upravi Kobilarne Lipica (tajništvo - Klub hotel), kjer lahko dobite tudi potrebne informacije. Ponudniki si lahko ob dvigu dokumentacije ogledajo objekt, ki je predmet
prenove.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti ves čas trajanja razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pri dvigu dokumentacije je
potrebno plačati 10.000 SIT na ŽR
51420-603-32751.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudbe
je 3. 5. 1999 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: dokumentacijo je potrebno
predložiti v tajništvu Kobilarne Lipica oziroma po pošti na naslov: Kobilarna Lipica,
Lipica 5, p.p. 47, 6210 Sežana.
Ponudbe morajo biti zapečatene z oznako “Ne odpiraj – ponudba – Velbanca”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 4. 5. 1999 ob 13. uri
v klubski sobi hotela Klub.
10., 11., 12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– naslov ponudnika z dokazilom o registraciji in z odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti,
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10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% ponujene vrednosti. Trajanje garancije je do 10. 6. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačevanja z roki je določen v pogodbi in je obvezni sestavni del razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi sanacijskih gradbenih del v skladu z razpisno
dokumentacijo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki in samostojni obrtniki.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 5. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 50%,
– reference ponudnika za tovrstna dela
zadnjih 3 let – 20%,
– rok dokončanja del – 10%,
– najugodnejši plačilni pogoji – 10%,
– garancijski rok – 5%,
– ostale ugodnosti – 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.
17., 18.
Občina Žužemberk

nudbo samo za točko 1. ali samo za točki
2.1. in 2.2. (skupaj) razpisanih del.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik 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: predviden čas
izvedbe razpisanih del za vsak del:
1.: 40 dni,
2.1., 2.2.: 40 dni.
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 Zoran Jelovčan, tel.
061/29-14-593.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 10.000
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 20. 4. 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 ponudb bo 20. 4. 1999 ob
11. 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 po-
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– referenčna lista z navedbo opravljenih
tovrstnih del,
– cenenost ponudbe na žigosanih popisih del,
– opcija ponudbe,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancijski rok,
– kompletnost ponudbe,
– priložena pogodba za izvedbo del,
– kakovost ponujenih obrtniških del v
skladu z obstoječimi in zahtevanimi detajli in
zahtevanimi vzorci materialov iz ponudbe,
– ponujene strokovne rešitve.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: najcenejši ponudnik ni nujno, da je tudi
najugodnejši. Investitor si pridržuje pravico
spremeniti obseg del glede na načrtovana
sredstva.
Navedena dela se bodo izvajala po sklenjeni in podpisani pogodbi.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v treh dneh po odpiranju ponudb.
17., 18.
Kobilarna Lipica
Št. 78/99
Ob-2291
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Žužemberk, Grajski trg 33,
8360 Žužemberk, faks 068-87-018.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3 člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Žužemberk.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija zahodnega stolpa z ostankom zidu na
gradu Žužemberk.
Ocenjena vrednost del je 11,000.000
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 je predvidena v
enem sklopu.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
25. 5. 1999 in dokončanje 31. 7. 1999,
čas izvedbe del 2 meseca in 5 dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk,
tel.
068-87-018,
faks:
068-87-018, kontaktna oseba Jože Ban.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 4. 1999, do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim nalogom na ŽR Občine Žužemberk, št.
52100-630-40141.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 1999 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Žužemberk, Grajski
trg 33, 8360 Žužemberk s pripisom “Ne
odpiraj, javni razpis za sanacijo zahodnega
stolpa z ostankom zidu na gradu Žužemberk”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 5. 1999 ob 13. uri, Občina Žužemberk,
Grajski trg 33, Žužemberk, sejna soba.

Ob-2300
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:
1. odsek železniške proge v km
570+807 proge Ljubljana–Sežana (Ljubljana/Dolgi most),
2. odsek železniške proge v km 9+963
proge Divača (Prešnica)–Koper (Podpeč).
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
1. izvedba antikorozijske zaščite jeklenega železniškega mostu v km
570+807 proge Ljubljana–Sežana,
Ocenjena vrednost del za točko 1.:
9 mio SIT.
2.1. izvedba antikorozijske zaščite jeklenega železniškega mostu v km
9+963 proge Divača (Prešnica)–Koper,
2.2. izdelava novih hodnikov jeklenega železniškega mostu v km 9+963 proge Divača (Prešnica)–Koper.
Ocenjena vrednost del za točki 2.1. in
2.2.: 11,5 mio SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudnik lahko odda po-
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nudb 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 Zoranju
Jelovčanu.
17., 18.
Slovenske železnice, d.d.
Infrastruktura
Ob-2301
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 Pivka–Divača.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba čiščenja in fugiranja poškodb predorov Križiški, Jurgovski in Ležeški.
Ocenjena vrednost del: 10 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: predviden
čas izvedbe razpisanih del je 2 meseca –
junij–julij 1999.
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 Zvezdana Dolenec,
tel. 061/29-14-586.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 6. 4. 1999 do
30. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 10.000
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 4. 5. 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 ponudb bo 4. 5. 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.
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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 ponudb 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 Zvezdani Dolenec.
17., 18.
Slovenske železnice, d.d.
Infrastruktura
Št. 2/99-375
Ob-2309
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, faks 063/821-498.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Šmarje pri Jelšah,
Celjska cesta 16.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnova fasade in zamenjava oken v objektu
ZP Šmarje pri Jelšah in kritine na prizidku ZP Šmarje pri Jelšah.
Ocenjena vrednost adaptacije je
15,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ni predvidena.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
29. 4. 1999 oziroma takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del 15. 7. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Skup-

nost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Celje, Gregorčičeva 3.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave v
Uradnem listu RS do 14. 4. 1999, vsak
delovni dan od 7. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na žiro račun
št. 50700-603-31892.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 19. 4. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, v zaprti ovojnici, z
označbo “Ne odpiraj – javni razpis za obnovitev fasade in zamenjavo oken v objektu ZP
Šmarje pri Jelšah in kritine na prizidku ZP
Šmarje pri Jelšah”, z navedbo številke objave v Uradnem listu RS.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 4. 1999 ob 8.30, v prostorih Skupnosti
zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti
celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v višini 10%
od ponujene vrednosti, ter izjavo banke, da
bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo posla.
11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: na razpis se lahko prijavi vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa
in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zagotovitev zahtev 7. in 10. člena
navodil ponudnikom razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 4. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
fiksnost cen, rok izvedbe del, reference in
plačilni pogoji ter druga merila v skladu z
razpisno dokumentacijo.
16., 17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
14 z dne 12. 3. 1999, Ob-1619.
JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
Ob-2310
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a,
5270
Ajdovščina,
faks
065/161-91-30.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Predmeja, Sinji Vrh–
Gozd.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
sklop I) gradbena dela izgradnje vodovoda Predmeja Col, odsek Sinji Vrh–
Gozd, v ocenjeni vrednosti 55 mio SIT,
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čilnih pogojih (10%), rok izvedbe (5%), fiksnost cen (5%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Marica Žen, dia., tel.
065/161-910.
17., 18.
Občina Ajdovščina

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 50%,
– reference ponudnika – 20%,
– rok dokončanja del – 10%,
– garancijski rok – 5%,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti – 10%,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev
– 5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva, ali odstopiti od pogodbe, zaradi finančnih ali drugih razlogov.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. 19 z dne
26. 3. 1999.
Občina Dornava

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
sklop II) gradbena dela izgradnje vodovoda Predmeja – hišni priključki, v
ocenjeni vrednosti 50 mio SIT.
Skupna ocenjena vrednost: 105 mio SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: predvidena je oddaja del
ločeno za vsak sklop posebej ali za oba
sklopa skupaj, vendar ločeno prikazano za
sklop I) in za sklop II).
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso
možne.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
julij 1999, dokončanje december 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina, tajništvo občine.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 16. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko na
ŽR: 52010-630-7043.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina. Ponudba
mora biti predložena v zapečateni kuverti in
označena skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi Občine
Ajdovščina.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
brezpogojna bančna garancija v višini 3%
od vrednosti sklopa javnega razpisa, za katerega ponudnik daje ponudbo, z veljavnostjo do 27. 7. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonodajo o izvrševanju in izplačevanju iz proračuna RS.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev, s sklenjenim dogovorom o skupnem nastopu.
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 s točko 8.2. razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 3. 5. 1999 do 9.
ure, pozneje pa ne več.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
pogodbenih del (55%), strokovna usposobljenost ponudnika in njegove reference
(10%), finančno stanje ponudnika (5%), najkrajši odzivni čas pri odpravi napak (5%),
tehnična opremljenost ponudnika (5%), dodatne ugodnosti pri ponudbeni ceni in pla-

Št. 35-23-199/99
Ob-2337
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Dornava, Dornava 125, 2250
Dornava, 062/754-01-10.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje Občine
Dornava.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnovitvena dela na odsekih lokalnih cest in
javnih poti na območju Občine Dornava.
Orientacijska vrednost: 60,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudba v enem sklopu.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje v
roku 45 delovnih dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Dornava, Dornava 125, 2252 Dornava.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 4. 1999 do
15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmanski nalog
Občina
Dornava,
ŽR
52400-630-20722.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dornava, Dornava
125, 2250 Dornava.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999, Občina Dornava, Dornava 125,
2250 Dornava.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene
vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo po situacijah – mesečne in končna,
rok plačila 60 dni od dneva izstavitve.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora izpolniti vse pogoje, kateri
so navedeni v poglavju 10 razpisne dokumentacije, katero prevzame vsak ponudnik.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. 5. 1999 do
12. ure.

Št. 19/99
Ob-2362
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči, d.o.o., Grajska ul. 7,
2000 Maribor, faks 062/2201-427.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Pobreška cesta –
Centralna cona C-4, Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja objekta: podvoz pod železniško progo Pobreška (križanje železniške proge
s Pobreško cesto).
Dela obsegajo tudi prestavitev SVTK naprav ter potrebno komunalno opremo objekta.
Ocenjena vrednost vseh razpisanih del
je ca. 130 mio SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo vsebovale vsa razpisana
dela.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: datum predvidenega pričetka del: 30. 5. 1999.
Datum dokončanja del: 30. 10. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po predhodni
enodnevni
najavi
po
tel.
062/22-01-582, ter ob predložitvi dokazila
o plačilu stroškov razpisne dokumentacije,
pri pooblaščencu naročnika, na sedežu
družbe ZIM, d.o.o., Slovenska ul. 40, 2000
Maribor, v tajništvu družbe, soba 207/II, pri
Dragici Florjanič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago od 14. 4. 1999 do
20. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške v višini 15.000 SIT
lahko ponudniki poravnajo na blagajni družbe oziroma z virmanom na ŽR
51800-601-18236, s pripisom “Razpisna
dokumentacija podvoz Pobreška”.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
ponudbo bo štela ponudba, ki bo prispela
po pošti ali bo osebno izročena v tajništvu
družbe do 10. 5. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ZIM – Zasnove in vodenje
investicij, d.o.o., Slovenska ul. 40, 2001
Maribor, soba 207/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 5. 1999 ob
13. uri, v sejni sobi razpisovalca, Slovenska
ul. 40, II. nadstropje – desno, Maribor.
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% vrednosti ponudbe, katere veljavnost je usklajena z veljavnostjo ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila mora biti najmanj 30 dni po izstavitvi začasnih situacij, končno plačilo po določilih iz pogodbe.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo za razpisana dela z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznavanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo, navedeno v točki
4.0 iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 90 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, reference in druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
16., 17., 18.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči, d.o.o., Maribor
Št. 360-01-5/99-652
Ob-2363
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad Občine Ljutomer,
Vrazova ul. 1, 9240 Ljutomer, faks
069/81-610.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Razlagova ulica v
Ljutomeru.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: dokončanje izgradnje vrstne hiše (petorček) na Razlagovi ulici v Ljutomeru.
Ocenjena vrednost del je 40,000.000 SIT.
Objekt je že zgrajen do III. gradbene faze,
vključno z zunanjim stavbnim pohištvom in
fasado.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudba mora biti v skladu z
razpisno dokumentacijo.
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6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek konec maja 1999, dokončanje v štirih mesecih.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ljutomer, Odsek za GJS, okolje in prostorsko planiranje, Vrazova 1, Ljutomer.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: predložiti potrdilo o nakazilu 5.000 na ŽR Stanovanjskega sklada Občine Ljutomer, št. 51930-652-23264.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 3. 5. 1999
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad Občine
Ljutomer, Vrazova ul. 1, 9240 Ljutomer, v
zapečateni kuverti z oznako “Ponudba – Ne
odpiraj – petorček Razlagova” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 5. 1999 ob 13. uri, v sejni sobi Občine
Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% vrednosti javnega razpisa, z veljavnostjo 40 dni od prejetja sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
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 sklenil z izbranim ponudnikom pogodbo o izvedbi del.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti mora ponudnik
predložiti dokumentacijo, navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe mora biti 30 dni od oddaje ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, plačilni pogoji, morebitne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik (ugodni plačilni
pogoji, odlog plačil, kreditiranje), rok izvedbe del, garancije, reference ponudnika,
upoštevanje razpisnih pogojev.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Ljutomer, pri Lilijani Koser, tel.
069/849-060. Ponudniki bodo obveščeni
o izbiri v roku 15 dni od javnega odpiranja
ponudb. Prisotni predstavniki ponudnikov
morajo pred odpiranjem ponudb predložiti
pisno pooblastilo.
17., 18.
Stanovanjski sklad občine Ljutomer
Št. 21/99
Ob-2364
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Primorska, d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica, tel.
065/22-311, faks 065/23-212.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Sežana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbeno-obrtniška in instalacijska dela za
rekonstrukcijo ogrevanja in hlajenja na
poslovni zgradbi Elektro Primorska, d.d.,
PE Sežana.
Ocenjena vrednost: 16,500.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje v
dveh mesecih, vendar ne kasneje kot do
konca avgusta.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
KARS, Projektiranje, inženiring, d.o.o., Sežana, Partizanska 28, Sežana, tel.
067/31-053, faks 067/73-077, kontaktna
oseba Marjan Orel, u.d.i.str.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 4. 1999, v
tajništvu KARS, Projektiranje, inženiring,
d.o.o., Sežana.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, z virmanskim
nakazilom
na
žiro
račun
št.
51420-601-12227, s pripisom “za razpisno dokumentacijo”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 4. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: KARS, Projektiranje, inženiring, d.o.o., Sežana, Partizanska 28, 6210
Sežana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene s pripisom “Ne odpiraj – Ponudba”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na kuverti mora biti popoln
naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 4. 1999 ob 13.30, na naslovu: KARS,
Projektiranje, inženiring, d.o.o., Sežana,
Partizanska 28, Sežana, v sejni sobi.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančne
garancije za resnost ponudbe ter podpisani
izjavi za dobro izvedbo del v pogodbenem
roku in odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila je 60 dni od datuma izstavitve
situacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi predložiti ustrezna
dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
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ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela oddal enemu izvajalcu.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb (3. 5. 1999 do 12. ure).
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena cena, rok izgradnje, reference in garancije.
16., 17., 18.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

nu”. Na kuverti mora biti obvezno označen
polni naslov ponudnika in naročnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 1999 ob
13. uri, v upravni stavbi Projekt Nova Gorica, d.d., Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
resnost ponudbe se zavaruje z bančno garancijo v višini 2,000.000 SIT.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
posebni pogoji glede financiranja niso opredeljeni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: posebna pravna oblika
za skupino ponudnikov ni predvidena.
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 biti registrirani za opravljanje razpisanih del v RS. Podrobnejši pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
smejo umakniti ponudbe še 90 dni po prejetju sklepa o izbiri izvajalca.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– kompletnost ponudbe,
– cena ponujenih del (najnižja cena ni
nujno najugodnejša),
– reference ponudnika na objektih, ki jih
je izvajal,
– rok izvedbe,
– plačilni pogoji,
– ponudnikovi podatki,
– splošna ocena solidnosti ponudnika,
– prilagodljivost ponudnika specifiki izvajanja del na objektu, ki se izvaja.
Opozorilo: pri ocenjevanju ponudbe najugodnejša cena še ne bo pomenila najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje pravico, da eventualno določi manjši obseg del
od razpisanega, z ozirom na razpoložljiva
sredstva. V navedenih primerih ponudniki
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: druge informacije o naročilu so razvidne iz razpisne dokumentacije.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodne objave namere o naročilu ni bilo.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: javni razpis se objavlja prvič.
Mestna občina Nova Gorica
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ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb (23. 4. 1999 do 12. 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): navedeno v razpisnih pogojih.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.
17., 18.
Elektro Primorska, d.d.,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, Nova Gorica
Ob-2365
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
gradbenih del brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: vojaško pokopališče
iz I. svetovne vojne Gorjansko pri Komnu.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: GOI
dela za obnovo; 9,500.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
junij 1999, dokončanje del: september
1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, Ljubljana, kontaktna oseba Dunja Bubanj, tel. 061/13-11-061.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 12. 4. 1999.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
3. 5. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, vložišče.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
in s številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS in z navedbo predmeta naročila, in sicer: “Javni razpis – vojaško pokopališče – Gorjansko”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 5. 1999 ob
12. uri, v prostorih MDDSZ, Kotnikova 28,
sejna soba, Ljubljana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki morajo predložiti naročniku
bančno garancijo v višini 10% razpisane
vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
glavni pogoji glede financiranja so podrobno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

Ob-2393
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, faks
065/21-233.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Solkan.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih
del ter projektov PZI in PID za ureditev
kajak centra v Solkanu – Tribune in zunanja ureditev.
Orientacijska
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi drugačno rešitev od razpisane, kolikor
vsebinsko in funkcionalno ne odstopa od
razpisane.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: variantna rešitev mora biti ločeno ovrednotena.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del: maj 1999, predviden konec del:
junij 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Projekt Nova Gorica, d.d., Kidričeva 9a, Nova Gorica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega razpisa do 20. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: proti plačilu stroškov v višini
25.000 SIT, virmansko na žiro račun št.
52000-601-10243.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki morajo kompletne ponudbe predložiti do 22. 4. 1999
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Projekt Nova Gorica, d.d.,
Kidričeva 9a, Nova Gorica.
Ponudba mora biti dostavljena v zaprti in
zapečateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj –
ponudba za izvedbo Kajak centra v Solka-

Št. 011-04-20/98
Ob-2332
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. Kraj izvedbe del: Zgornje Poljčane.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: ureditev ceste R1-219 skozi
Zgornje Poljčane.
Ocenjena vrednost del: 170,000.000 SIT.
(b), (c)
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5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 11 mesecev
po sklenitvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je
Irena Skubic, tel. 061/178-83-36 faks
178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v višini 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV)
oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 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 št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ureditev
ceste R1-219 skozi Zgornje Poljčane.“ J.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 5. 1999
od 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od razpisane vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo delno
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije in delno Občina Slovenska Bistrica. 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.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Jože
Vengust, inž., Constructa Inženiring d.o.o.,
Celje, tel. 063/484-363. Rok v katerem
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bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega
razpisa je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu: Uradni list RS, št. 87-90 z dne
28. 12. 1998.
Direkcija RS za ceste
Ob-2333
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. Kraj izvedbe del: Ljubno-Luče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del:
rekonstrukcija
ceste
R2-428/1249 Ljubno-Luče od km 8.010
do km 9.560.
Ocenjena vrednost del: 200,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 12 mesecev
po sklenitvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je
Irena Skubic, tel. 061/178-83-36 faks
178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v višini 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV)
oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 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 št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj - Ureditev
ceste R1-219 skozi Zgornje Poljčane.“ J.V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 5. 1999
od 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. 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.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo delno
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije in delno Občina Slovenska Bistrica. 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.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Jože
Vengust, inž., Constructa Inženiring d.o.o.,
Celje, tel. 063/484-363. Rok v katerem
bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega
razpisa je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu: Uradni list RS, št. 87-90 z dne
28. 12. 1998; Ob-9155F.
Direkcija RS za ceste
Ob-2334
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. Kraj izvedbe del: Sopota-Jagnjenica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del:
modernizacija
ceste
R3-665/1191 Sopota-Jagnjenica od km
15.500 do km 16.260.
Ocenjena vrednost del: 67,000.000
SIT.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. (a) Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: 8 mesecev
po sklenitvi pogodbe.
7. 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. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 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 št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Modernizacija ceste R3-665/1191 Sopota-Jagnje-
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6. (a) Čas izvedbe: 10 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. 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. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416/IV) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 5. 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 št. 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odiraj - Izgradnja
Taborskega mostu na cesti R1-210, odsek
1106 in cestni priključek.“ - S.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 5. 1999
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. 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.
11. 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.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Sašo
Pirc, grad. teh., Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

17. Datum predhodne objave namere:
Uradni list RS, št. 87-90, z dne 28. 12.
1998, Ob-9155P.
Direkcija RS za ceste
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nica od km 15.500 do km 16.260.“ - F.S.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 5. 1999
od 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od razpisane vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. 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.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Franci Steklasa, dipl. inž., Družba za državne
ceste,
d.o.o.
Tržaška
19a,
tel.
061/178-83-67. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17. Datum predhodne objave namere:
Uradni list RS, št. 1 z dne 9. 1. 1999,
Ob-19.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-20/98
Ob-2335
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. Kraj izvedbe del: Preddvor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: izgradnja Taborskega mostu na
cesti R1-210, odsek 1106 in cestni priključek.
Ocenjena vrednost del: 160,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.

Št. 110-1/99
Ob-2348
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: odsek Dunajska - Celovška.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradnja protihrupne zaščite med voznima pasovoma na severni obvozni cesti, odsek
Dunajska — Celovška od km 5.4 + 98.50
do km 5.8 + 40.50.
Ocenjena
vrednost
celote
je
80,000.000 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. 7. 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 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 4. 5. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.200 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 4. 5.
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
Gradnjo protihrupne zaščite med voznima pasovoma na severni obvozni cesti, odsek Dunajska — Celovška od km 5.4 + 98.50 do
km 5.8 + 40.50“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 5. 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
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ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,400.000 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.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje
mag. Barbara Likar, dipl. inž. — Družba za
državne ceste d.o.o., Einspilerjeva 6, 1000
Ljubljana, tel. 061/13-222-41, faks
061/13-37-068.
17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 34400-3/99
Ob-2367
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
1290 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: posamezni odseki
lokalnih in krajevnih cest v krajevnih skupnostih Občine Grosuplje, ki bodo dokončno opredeljeni s sprejetjem proračuna Občine Grosuplje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: strojno
in ročno asfaltiranje in preplastitev posameznih odsekov cest ter postavljanje
prometne signalizacije.
Skupna dolžina vseh odsekov je približno 9.030m.
Dela bodo oddana v celoti.
Ocenjena vrednost naročila znaša
32,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnost potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa dela po posameznih postavkah,
ki so predmet javnega naročila, v celoti.
Ponudniki se ne morejo prijaviti za izvajanje
posameznih del iz tč. 4 (a).
(c)
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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: predviden čas
začetka izvajanja del je maj 1999, končanje
pa predvidoma v decembru 1999, v primeru da se vsa dela ne bodo opravila do konca
leta 1999 pa se bodo dokončala do konca
meseca maja 2000.
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, kontaktna
oseba Marina Štrus, tel. 061/761-211 int.
270.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 3. 5. 1999,
vsak dan od 8. do 11. ure.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 5. 1999, najkasneje do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Grosuplje, Urad za
komunalno infrastrukturo, Kolodvorska 2,
Grosuplje, II. nadstropje/soba št. 222 pri
Poloni Jerlah.
Ponudbe morajo biti dostavljene osebno, in sicer v zaprti kuverti z navedbo naslova ponudnika in z oznako “ASFALTIRANJE
1999”. 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:
11. 5. 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 in aneksov za vsak posamezni odsek
ceste.
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.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 11. 5. 1999, po
8.30.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, usposobljenost in sposobnost
za izvedbo del, reference pri izvajanju tovrstnih del ter način plačila in fiksnost cen.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo za ponudbeno ceno je
40 točk, za usposobljenost in sposobnost
20 točk, za reference pri izvajanju tovrstnih
del 30 točk ter za način plačila in fiksnost
cen 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo pogodbo z najugodnejšim
ponudnikom podpisal šele po sprejetju proračuna Občine Grosuplje za leto 1999. Naročnik si pridržuje tudi pravico naročiti manjši obseg del od razpisanega, ali odstopiti
od pogodbe, kolikor se izkaže, da ne more
zagotoviti sredstev za pokritje stroškov pogodbenega zneska. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz tega naslova.
17.,18.
Občina Grosuplje
Ob-2379
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. Kraj izvedbe del: Slivnica-Slovenska
Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: preplastitev R2-430/274 Hoče –
Slovenska Bistrica od km 10+585 do
km 12+785.
Ocenjena vrednost del: 48,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Čas izvedbe: 10 dni po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36 faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni (soba 416/IV) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 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, Preplastitev
R2-430/274 Hoče – Slovenska Bistrica od
km 10+585 do km 12+785.”-D.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 5. 1999
ob 13. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 5. 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, Preplastitev
R2-430/274 Hoče – Slovenska Bistrica od
km 7+185 do km 8+485 in 9+485 do km
9+935.”-D.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 5. 1999
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od razpisane vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: razpisana dela se
v celoti financirajo iz sredstev DARS, v skladu z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št.
13/96 in 41/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, dipl. inž. Družba za državne ceste,
d.o.o. Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
17., 18.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

5. (a), (b)
6. Čas izvedbe: 10 dni po sklenitvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba 416/IV, kontaktna oseba je
Irena Skubic, tel. 061/178-83-36 faks
178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni (soba 416/IV) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 5. 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 “ Preplastitev
R2-430/274 Hoče – Slovenska Bistrica od
km 7+185 do km 8+485 in 9+485 do km
9+935.”-D.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 5. 5. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 3% od razpisane vrednosti, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: razpisana dela
se v celoti financirajo iz sredstev DARS, v
skladu z Nacionalnim programom izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. list RS,
št. 13/96 in 41/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji. (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, dipl. inž., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
17., 18.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste
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in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od razpisane vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: razpisana dela se
v celoti financirajo iz sredstev DARS, v skladu z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. list, št.
13/96 in 41/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
12. 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).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, dipl. inž., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
17., 18.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste
Ob-2380
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. Kraj izvedbe del: Slivnica-Slovenska
Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: preplastitev R2-430/274 Hoče –
Slovenska Bistrica od km 7+185 do km
8+485 in 9+485 do km 9+935.
Ocenjena vrednost del: 25,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Čas izvedbe: 10 dni po sklenitvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisna dokumentacija: Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 416/IV, kontaktna oseba je Irena
Skubic, tel. 061/178-83-36 faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni (soba 416/IV) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

Ob-2381
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. Kraj izvedbe del: Slivnica-Slovenska
Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: preplastitev R2-430/274 Hoče –
Slovenska Bistrica od km 1+785 do km
3+035.
Ocenjena vrednost del: 25,000.000 SIT.
(b), (c)
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Ob-2382
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. Kraj izvedbe del: Slivnica-Slovenska
Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: preplastitev R2-430/274 Hoče –
Slovenska Bistrica od km 3+035 do km
5+535.
Ocenjena vrednost del: 50,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Čas izvedbe: 10 dni po sklenitvi pogodbe.
7. Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Družba
za državne ceste, d.o.o., Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba 416/IV, kontaktna oseba je
Irena Skubic, tel. 061/178-83-36 faks
178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni (soba 416/IV) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 5. 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“ preplastitev
R2-430/274 Hoče – Slovenska Bistrica.”-D.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 5. 1999
ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj, resnosti
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od razpisane vrednosti, ki
mora veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja
ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: razpisana dela
se v celoti financirajo iz sredstev DARS, v
skladu z Nacionalnim programom izgradnje
avtocest v Republiki Sloveniji (Ur. list RS,
št. 13/96 in 41/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) zopredelitvijo
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 dokumentacijo in izpolniti
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obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Dean
Peršon, dipl. inž., Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, tel. 061/178-8300.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
17., 18.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

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

Popravek
Ob-2378
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za izdelavo datotek in kontrolnih izrisov DKN, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
19 z dne 26. 3. 1999, Ob-2198, št.
903/5-4/1999-5, se številka dopisa pravilno glasi: Št. 90315-4/1999-5 in točka 16.
Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 8. 4. 1999 do 8. ure.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 113/99
Ob-2232
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
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 gozdnih cest na
področju Občine Šoštanj v zasebnih in
državnih gozdovih v letu 1999. Ocenjena
vrednost 7,100.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Območje Občine Šoštanj.
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: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudbe ni možno deliti na posamezne storitve.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek po podpisu pogodbe, rok za dokončanje 31. 10. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj ali tajništvo Zavoda za gozdove RS-OE Nazarje,
Savinjska c. 4, Nazarje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok za
oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, na ŽR Zavoda za
gozdove RS, št. 50106-603-54908.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: dvajseti dan po objavi v
Uradnem listu RS (dan izida Uradnega lista
RS se ne šteje) do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šoštanj, Trg svobode
12, Šoštanj.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dvajseti dan po objavi v Uradnem listu RS
(dan izida Uradnega lista se ne šteje) ob 14.
uri v sejni sobi Občine Šoštanj, Trg svobode
12, Šoštanj.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: garancija za resnost ponudbe v znesku 1% vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 10. 5. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: ni zahtev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahtev.
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: do roka za odpiranje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): reference – 10%, skupna vrednost razpisanih del –
60%, ustreznost delovnih sredstev – 10%,
rok plačila – 5%, fiksnost cen – 10%, posebne ugodnosti – 5%.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije na Zavodu za gozdove RS,
Savinjska c. 4, Nazarje.
19., 20.
Občina Šoštanj
Zavod za gozdove RS
Ob-2233
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Mozirje, Savinjska c. 7, Mozirje.
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 gozdnih cest na
področju Občine Mozirje v zasebnih in državnih gozdovih v letu 1999. Ocenjena
vrednost 9,100.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Območje Občine Mozirje.
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:ZJN.
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področju Občine Gornji Grad v zasebnih
in državnih gozdovih v letu 1999.
Ocenjena vrednost 10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Gornji
Grad.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ni zahtev.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudbe ni možno deliti na posamezne storitve.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek po podpisu pogodbe, rok dokončanja 31. 10. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok za
oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, na ŽR Zavoda za
gozdove RS, št. 50106-603-54908.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 22. 4. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 4. 1999 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: garancija za resnost ponudbe v znesku 1% vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 10. 5. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: ni zahtev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahtev.
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: do roka za odpiranje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): reference – 10%, skupna vrednost razpisanih del –
60%, ustreznosti delovnih sredstev – 10%,
rok plačila – 5%, fiksnost cen – 10%,
posebne ugodnosti – 5%.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije na Zavodu za gozdove RS,
Savinjska c. 4, Nazarje.
19., 20.
Občina Gornji Grad

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava in montaža kanalov
dimnih plinov kotla OP 380 b bloka 125
MW TE Trbovlje.
Vrednost naročila: 23,000.000 SIT.
4.
5. (a) ,(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudba v kompletu.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila je od
1. 6. 1999 do 1. 8. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Sektor vzdrževanja naprav (kont. oseba Polona Leskovšek),
Ob železnici 27, Trbovlje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 20. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je
20.000 SIT, znesek je potrebno nakazati na
ŽR št. 52700-601-11513.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 20. 4. 199 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, Trbovlje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 20.4. 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 pondube.
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: opredlejeni 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 20. 4. 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.
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(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudbe ni možno deliti na posamezne storitve.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek po podpisu pogodbe, rok za dokončanje 31. 10. 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Mozirje, Savinjska c. 7, Mozirje ali tajništvo Zavoda za gozdove RS-OE Nazarje, Savinjska c. 4, Nazarje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok za
oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, na ŽR Zavoda za
gozdove RS, št. 50106-603-54908.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: dvajseti dan po objavi v
Uradnem listu RS (dan izida Uradnega lista
RS se ne šteje) do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Mozirje, Savinjska c.
7, Mozirje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dvajseti dan po objavi v Uradnem listu RS
(dan izida Uradnega lista se ne šteje) ob 13.
uri v sejni sobi Občine Mozirje, Savinjska c.
7, Mozirje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: garancija za resnost ponudbe v znesku 1% vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 10. 5. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: ni zahtev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahtev.
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: do roka za odpiranje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): reference – 10%, skupna vrednost razpisanih del –
60%, ustreznost delovnih sredstev – 10%,
rok plačila – 5%, fiksnost cen – 10%, posebne ugodnosti – 5%.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije na Zavodu za gozdove RS,
Savinjska c. 4, Nazarje.
19., 20.
Občina Mozirje
Zavod za gozdove RS
Št. 002-08/99
Ob-2281
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3,
Gornji Grad.
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 gozdnih cest na

Št. 10/99
Ob-2311
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, Trbovlje, faks 0601/26-090.

Št. 35/99
Ob-2312
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško, faks 0608/21-528.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: fizično varovanje objektov
NEK.
4. Kraj izvedbe: Krško.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
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nimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da, po razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po razpisni
dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: po razpisni
dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne, po razpisni dokumentaciji.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek predvideno
24. 5. 1999, zaključek 3 leta po začetku.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12,
Krško, nabava – domača nabava, soba 228.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 25. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 4. 1999 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, Krško, soba 235 – pošta.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
30. 4. 1999 ob 11. uri v Nuklearni elektrarni
Krško (soba 223).
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: garancija za resnost ponudbe v znesku 5% vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 7. 6. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: ni zahtev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahtev.
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: 28. 4. 1999 po
13. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena in plačilni pogoji – 40%,
– kvaliteta varovanja, razpoložljivost, zamenljivost –35%,
– reference ponudnika – 15%,
– finančna moč podjetja – 10%.
18. Druge informacije o naročilu:
– za strokovni del: Ivan Lubšina, tel.
0608/242-509, faks 0608/21-528,
– za komercialni del: Miroslav Bračun, tel.
0608/242-181, faks 0608/21-528.
19., 20.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 90335-4/99-1
Ob-2313
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, faks
061/178-49-09.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: naročilo obsega naslednje naloge, in sicer:
3.1. zajem podatkov o stavbah – območje Koper – 14,000.000 SIT,
3.2. zajem podatkov o stavbah – območje Postojna – 367.800 SIT,
3.3. zajem podatkov o stavbah – območje Kranj – 330.000 SIT,
3.4 zajem podatkov o stavbah – območje Črnomelj – 3,200.000 SIT,
3.5. zajem podatkov o stavbah – območje Novo mesto – 44,000.000 SIT,
3.6. zajem podatkov o stavbah – območje Trebnje – 6,500.000 SIT,
3.7. zajem podatkov o stavbah – območje Ravne – 8,300.000 SIT,
3.8. zajem podatkov o stavbah – območje Slovenj Gradec – 8,500.000 SIT,
3.9. zajem podatkov o stavbah – območje Mozirje – 1.600.000 SIT,
3.10. zajem topografskih podatkov
(TOPO) – območje Črnomelj – 4,500.000
SIT,
3.11. zajem topografskih podatkov
(TOPO) – območje Novo mesto –
13,700.000 SIT,
3.12. zajem topografskih podatkov
(TOPO) – območje Trebnje – 2,600.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v prostorih izvajalca in na razpisanem območju.
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: delov storitev ni.
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 uveljavitvijo 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, Ljubljana, kont. oseba: Nives Jurcan, soba P03, tel. 061/178-49-22.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 29. 4. 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: 4. 5. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana,
Nives Jurcan, soba P03.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 5. 1999 ob 11. uri, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
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 v višini
5% od vrednosti ponudbe z veljavnostjo do
30. 6. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: vse naloge opredeljene v
3. točki razpisa (od 3. 1. do 3. 12.) se sofinancirajo v višini 50% s strani občin.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik ima lahko 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: 4. 5. 1999 po
9. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so določena v razpisni dokumentacii.
18. Druge informacije o naročilu: kont.
oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila objavljena , to je prva objava.
20.
Geodetska uprava RS
Št. 025-68/1999-1
Ob-2285
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP - Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, telefon
061/17-84-800 faks 061/17-84-834.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in ocenjena vrednost naročila: naročilo obsega servisno vzdrževanje fotokopirnih in kopirnih strojev za naslednje znamke strojev (vsi modeli):
3.1. Minolta
4,600.000 SIT
3.2. Ricoh
2,550.000 SIT
3.3. Xerox
300.000 SIT
3.4. Olivetti
450.000 SIT
3.5. Nashuatec
50.000 SIT
3.6. Elsi copy
200.000 SIT
3.7. Ecodiazo
700.000 SIT
3.8. Metem
1,150.000 SIT
3.9. Kopirna
miza Meta
250.000 SIT
3.10. Gorenje
Tehnomatik
100.000 SIT
3.11. OCE
200.000 SIT
3.12. Superdiazo
200.000 SIT
3.13. KA - 103
50.000 SIT
3.14. Rowe
150.000 SIT
4. Kraj izvedbe: Glavni urad Geodetske
uprave Republike Slovenije v Ljubljani, Zemljemerska ulica 12 ter vse spodaj naštete območne geodetske uprave in njihove izpostave:
– Celje, Ulica XIV. divizije 12 in Izpostave
Celje, Laško, Slovenske Konjice, Šentjur pri
Celju in Šmarje pri Jelšah,
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12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti naročila, veljavne do 20. 7. 1999.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: vse naloge od 3.1 do 3.14.
financira 100% naročnik.
14. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje določa
razpisna dokumentacija.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 22. 4. 1999 do 14.
ure.
17. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 5. 2. 1999 pod št.
Ob-830.
Geodetska uprava RS

rajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj - PGD, PZI modernizacija ceste R3-696
Graška gora - Šmiklavž.“ - M.M.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 4. 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 45 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
(Poglavju 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 Metka Marinček,
dipl. inž., Družba za državne ceste, d.o.o.,
Tržaška 19a, tel. 061/178-84-37. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 15 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Direkcija RS za ceste
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– Koper, Cankarjeva ul. 1 in Izpostave Koper, Ilirska Bistrica, Postojna in Sežana,
– Kranj, Slovenski trg 1 in Izpostave Jesenice, Radovljica in Škofja Loka,
– Ljubljana, Zemljemerska ul. 12 in Izpostave Ljubljana, Domžale,Grosuplje, Kamnik,
Kočevje, Litija, Logatec, Rakek, Trbovlje in
Vrhnika,
– Maribor, Ul. heroja Tomšiča 2 in Izpostava Slovenska Bistrica,
– Murska Sobota, Slomškova ul. 19 in Izpostave Gornja Radgona, Lendava, Ljutomer
in Murska Sobota,
– Nova Gorica, Kidričeva ul. 14 in Izpostave Nova Gorica, Ajdovščina, Idrija in Tolmin,
– Novo mesto, Rozmanova ul. 38 in Izpostave Novo mesto, Črnomelj in Trebnje,
– Ptuj, Krempljeva ul. 2 in Izpostave Ptuj
in Ormož,
– Sevnica, Glavni trg 19A in Izpostave
Sevnica, Brežice in Krško,
– Slovenj Gradec, Francetova c. 7 in Izpostave Slovenj Gradec in Ravne,
– Velenje, Prešernova c. 1 in Izpostave
Velenje, Mozirje in Žalec.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: brez omejitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: jih ni.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
ki je odgovorno za izvedbo storitve: kot je
določeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo za
vse dele storitev opisanih v točkah od 3.1. do
3.14. skupaj ali pa za vsako posamezno storitev opisano v točkah od 3.1.do 3.14. posebej.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: izvedba posamezne naloge poteka
po zahtevah naročnika, opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja posamezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo posamezne pogodbe, dokončanje pa je določeno v razpisni dokumentaciji.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska ulica 12, kontaktna oseba:
Nives Jurcan, soba P3, tel. 061/178-49-22.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 21. 4. 1999 do 12. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 2.500 SIT, na ŽR št.
50100-630-10014.
10.(a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 4. 1999, do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska ulica
12., Nives Jurcan, soba P3.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 4. 1999 ob 10. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana,
Zemljemerska ulica 12., sejna soba v pritličju.

Št. 011-04-20/98
Ob-2331
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: PGD, PZI modernizacije ceste R 3-696 Graška gora - Šmiklavž.
Ocenjena vrednost: 4,825.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Graška Gora - Šmiklavž.
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: niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 2 meseca po sklenitvi
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. 061/178-8336, 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: do 20. 4. 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 mo-

Št. 110-1/99
Ob-2346
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: dopolnilne geološko-geomehanske raziskave za izdelavo PZI projektov na AC Vransko - Blagovica.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
130,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: AC Vransko - Blagovica.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo naročilo: predpisi inženirske zbornice.
c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: da.
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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 dokončanja del je
30. 6. 1999.
9. a) Polni naslov službe od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na
naslovu: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba št. 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
178-84-39, faks 178-83-32.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija
je na voljo do 5. 5. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 4.500 SIT za razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na
blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom
na račun št. 50105-601-13838.
10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 5. 5. 1999 do 8,30.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Dopolnilne geološko-geomehanske raziskave za izdelavo PZI projektov na AC Vransko Blagovica”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 5. 5. 1999 ob 9.
uri na naslovu: Direkcija Republike Slovenije
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba
št. 320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3,900.000 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 mag. Igor

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Ajdič, dipl. inž. – Družba za Državne ceste
d.o.o., Ljubljana, Tržaška c. 19a, tel.
17-88-387, faks 17-88-378.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-2347
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana; Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava PGD, PZI in PZR projektov za priključek Celje – zahod (Lopata).
Ocenjena
vrednost
naročila
je
85,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Celje - zahod.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov.
c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitev: da.
6. Navedba posamičnih delov storitev, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitev: posamezni projekti morajo biti izdelani v dveh mesecih po podpisu
pogodbe oziroma potrditvi ponudbe in oddani v revizijo. Rok za izdelavo projekta PZR je
30 dni po izdelavi projekta PGD.
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 4. 5. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za razpisno
dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na
blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom
na račun št. 50105-601-13838.
10. a) Datum in ura predložitve ponudb:
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 4. 5. 1999 do 8.30.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, Ljubljana; Vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Izdelava PGD, PZI in PZR projektov za priključek Celje – zahod (Lopata)”. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo dne 4. 5. 1999 ob 9.
uri na naslovu: Direkcija Republike Slovenije
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba
št. 320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost

ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,550.000 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 Marjana Potočnik,
dipl. inž. – Družba za Državne ceste d.o.o.,
Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 13-222-41,
faks 13-22-170.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-2375
1. Ime in sedež naročnika: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: višje tlačna cona Čajžič - Jedlovnik, PP Zg. Kungota, gradbena dela,
strojne instalacije in elektroinstalacijska
dela.
Orientacijska vrednost naročila: 13 mio
SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Kungota.
5. (a), (b), (c)
6., 7. (a), (b)
8. Datum pričetka in dokončanja del: pričetek del: 1. 6. 1999, zaključek del: 31. 10.
1999.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Kungota, Plintovec 1, Zg. Kungota, tel.
062/659-10-22, faks 062/656-554, kont.
oseba Miro Zajko.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do dne 22. 4. 1999 do
12. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo je
potrebno plačati znesek 5.000 SIT, način plačila: gotovinsko ali virmansko na žiro račun
občine Kungota št.: 51800-630-25526 s
sklicem 00/350-01.
10. a) Datum in ura, do kdaj je treba predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe,
ki bodo predložene - ne glede na vrsto prinosa - do 23. 4. 1999 do 11. ure.
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18. Druge informacije o naročilu: zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom ”Ponudba – vrsta del (npr. gradbena
dela) za objekt vodohran Pesjak - ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
Naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročil od
razpisanih, odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev in dejanskih potreb.
V tem primeru izbrani ponudnik ni upravičen do odškodnine iz tega naslova.
Ponudba mora veljati do 30. 6. 1999.
19., 20.
Občina Kungota

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 7. junij 1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MEOR,
Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28, Ljubljana, tel.
13152-99, Jožica Škrlep.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 16. maja 1999 vsak
delovnik med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ni.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. maja 1999, do 15.
ure, ne glede na način dostave. Ponudbe naj
bodo v zaprti kuverti, z oznako “Za javni razpis
za celostno podobo”.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MEOR, Urad za gospodarsko
promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28,
Ljubljana, tajništvo, I. nadst. soba 126, tel.
1315-299.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. maja 1999 ob 9. uri v sejni sobi, Urad za
gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28, Ljubljana.
12., 13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 7. junija 1999 po
15. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
Ponudbe bo ocenjevala strokovna komisija
po sledečih merilih razvrščenih po prioriteti:
– sporočilnost,
– kreativnost,
– prepoznavnost Slovenije,
– vrednost ponudbe,
– sinergija z obstoječimi rešitvami sorodnih organizacij.
18. Druge informacije o naročilu:
– področje dela naročnika je pridobivanje
tujih vlaganj v Slovenijo, spodbujanje tujih investicij, storitve za tuje investitorje, promocija
slovenskega izvoznega gospodarstva in vzpostavljanje neposrednih stikov med slovenskimi in tujimi podjetji.
– Cilj: Cilj predmeta naročila je s kreiranjem vizualnih sestavin ustvariti enovito (celostno) sliko o okolju, ki želi pridobiti tuje vlagatelje – torej o Sloveniji oziroma njenem poslovnem okolju.
– Ciljna javnost: Razpis se nanaša predvsem na storitev pridobivanja tujih vlagateljev.
Torej so ciljna javnost potencialni tuji investitorji v Sloveniji, oziroma posamezniki, ki pri
potencialnih investitorjih pridobivajo informacije, jih presojajo in o investicijah odločajo.
Priporočljivo (a ne obvezno) je, da rešitev razpisne naloge ustreza tudi drugim storitvam
UGPTI (spodbujanje slovenskega izvoza) oziroma njihovim uporabnikom.
– Pozicioniranje: Slovenijo oziroma njeno
poslovno okolje želimo prikazati kot odprto,
sodobno in dinamično okolje, ki ima prednostno geografsko lokacijo, dobro infrastrukturo ter
sposobno delovno silo in ki je prijazno do tujih
investitorjev. Torej gre za ustvarjanje slike Slovenije kot ugodne lokacije za tuje investicije.
– Vse zainteresirane ponudnike vabimo na
predstavitev razpisne naloge in prevzem brezplačne razpisne dokumentacije v torek, 13.
aprila 1999 ob 15. uri v sejni sobi, UGPTI,
Kotnikova 28.
19., 20.
Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj,
Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije
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b) Polni naslov, kamor je treba predložiti
ponudbo: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201
Zg. Kungota.
11. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
23. 4. 1999, Občinski urad Plintovec 1, Zg.
Kungota, ob 12. uri.
12., 13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: datum javnega
odpiranja ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila so navedena v
razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom ”Ponudba – vrsta del (npr. gradbena
dela) za objekt PP Zg. Kungota - ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročil od
razpisanih, odvisno od razpoložljivih finančnih
sredstev in dejanskih poteb.
V tem primeru izbrani ponudnik ni upravičen do odškodnine iz tega naslova.
Ponudba mora veljati do 30. 6. 1999.
19., 20.
Občina Kungota
Ob-2376
1. Ime in sedež naročnika: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Predmet javnega naročila: višje tlačna
cona Svečina - Ciringa - Plač, objekt Vodohran Pesjak, gradbena dela, strojne instalacije in elektroinstalacijska dela.
Orientacijska vrednost naročila: 17 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Kungota.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Datum pričetka in dokončanja del: pričetek del: 1. 6. 1999, zaključek del: 31. 10.
1999.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Kungota, Plintovec 1, Zg. Kungota, tel.
062/659-10-22, faks 062/656-554, kont.
oseba Miro Zajko.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do dne 22. 4. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo je potrebno plačati znesek 5.000 SIT.
Način plačila: gotovinsko ali virmansko na
žiro
račun
občine
Kungota
št.:
51800-630-25526 s sklicem 00/350-01.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je treba predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki
bodo predložene - ne glede na vrsto prinosa do 23.4. 1999 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je treba predložiti
ponudbo: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201
Zg. Kungota.
11. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
23. 4. 1999, Občinski urad Plintovec 1, Zg.
Kungota, ob 12. uri.
12., 13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: datum javnega
odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila so navedena v
razpisni dokumentaciji.

Ob-2394
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije (v nadaljevanju UGPTI), Kotnikova
28, Ljubljana, faks 1316-010.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca
storitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: zasnove in izvedbe vizualnih
sestavin celostne podobe storitev Urada
za gospodarsko promocijo in tuje investicije, ocenjena vrednost naročila je 2,000.000
SIT bruto.
4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na sedežu ponudnika.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev:
a) izdelava verbalnih in vizualnih konstant:
– Nagovorni naslov. Ta del naloge zajema
izdelavo besedila, t.j. verbalne konstante, s
katero v (skoraj vseh) komunikacijskih sredstvih nagovarjamo ciljno skupino in jo spodbujamo k nadaljnjemu aktivnemu sprejemanju informacij. Ta pozornost vzbujajoči stavek je praviloma kratek in v angleškem jeziku. Nagovor
je lahko zapisan v tipični tipografiji, oziroma je
oblikovan kako drugače.
– Znak. Znak s katerim (praviloma skupaj s
sloganom) podpišemo komunikacijsko sporočilo naj predvsem izraža željeno pozicioniranje,
lahko tudi le izbrano sestavino pozicioniranja.
– Slogan. Slogan (praviloma skupaj z znakom) določa in utrjuje pozicioniranje.
– Op.: Izdelava znaka ni nujno obvezen
element tega razpisa, je pa dobrodošel, saj
naj bi skupaj s sloganom tvoril nekakšno storitveno znamko.
b) Izdelava aplikacij (predlog pravil uporabe gornjih verbalnih in vizualnih konstant v
posamičnih aplikacijah):
– Predstavitvena publikacija. Obširnejša
(40 strani A4 plus ovitek) in kakovostno izdelana publikacija ima namen podrobneje predstaviti poslovno in drugo okolje Slovenije in bo
distribuirana večinoma po neposredni poti posameznim članom ciljne javnosti.
– Manjša publikacija, zloženka. Z osnovnimi cilji, podatki in prikazi, namenjena množični
distribuciji. Format in obseg nista določena.
– Periodična publiakcija, časopis (newsletter). Za občasno informiranje po stalni mailig
listi, šestkrat letno. Format in obseg nista določena.
– Oglas. Za občasno objavo v pomembnih
tujih tiskanih medijih, v angleškem, nemškem
in italijanskem jeziku.
– Prosojnice. Uporaba pri osebnih predstavitvah manjšim skupinam.
7. (a), (b)
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ZJN-03-B - 42. člen
Naročilo objave glavnih
podatkov o izidu razpisa za blago
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 20001/1696/98 020 01
Ob-2237
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski
sklad občine Maribor, Grajski trg 1, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitve.
3. Datum izbire: 11. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za izbiro je bila odločilna ustreznost stanovanja glede na potrebe naročnika
in cena. Ustreznost potrebam naročnika se
je preverjala na podlagi listinskih podatkov
o stanovanju in z ogledom.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Gama, Gradbeno podjetje, d.o.o.,
Ljubljanska ul. 9, Maribor – 4 dvoinpolsobna stanovanja na Zdravkovi ulici v Mariboru,
– D-ING, d.o.o., po posredniku VELT,
d.o.o. – 5 stanovanj na Cesti OF b. š. v
Mariboru.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: štiri dvoinpolsobnih stanovanj, eno dvosobno stanovanje in eno
enoinpolsobno stanovanje in tri enosobna stanovanja, skupaj devet stanovanj v
Mariboru.
7. Pogodbena vrednost: 75,390.316
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 168.000 SIT/m2, 88.450 SIT/m2.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 4. 12. 1998.
Stanovanjski sklad občine Maribor
Št. 20300/062/98 0200 01
Ob-2238
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski
sklad občine Maribor, Grajski trg 1, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za izbiro je bila odločilna ustreznost stanovanja glede na potrebe naročnika
in cena. Ustreznost potrebam naročnika se
je preverjala na podlagi listinskih podatkov
o stanovanju in z ogledom.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Gama, Gradbeno podjetje, d.o.o.,
Ljubljanska ul. 9, Maribor – 5 dvoinpolsobnih in eno enoinpolsobno stanovanje na
Zdravkovi ulici v Mariboru,
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– Edvard Krejač, Mesarski prehod 5,
Maribor – trisobno stanovanje Mesarski prehod 5, Maribor,
– Franja Pišorn, Maistrova 19, Maribor,
po posredniku Trgoagent – dvosobno stanovanje Maistrova 19, Maribor,
– Nikola in Zora Jurak, Kardeljeva 72,
Maribor, po posredniku Dodoma, d.o.o. –
dvoinpolsobno stanovanje Kardeljeva 72,
Maribor – kasneje odstopila,
– Jasna Gorišek-Filej, po posredniku
GIM, d.o.o. – dvosobno stanovanje Koroška c. 118 v Mariboru,
– Aleš Osenjak, Partizanska 3, Maribor,
po posredniku GIM, d.o.o. – dvosobno stanovanje na Partizanski 3 v Mariboru,
– Jordanka Lazić, Ul. kneza Koclja 26 v
Mariboru, po posredniku Dodoma, d.o.o. –
dvosobno stanovanje v Ul. kneza Koclja 26
v Mariboru,
– Vidko in Marija Vrtačnik, Antoličičeva
20, po posredniku Dodoma, d.o.o. – trisobno stanovanje na Antoličičevi 20 v Mariboru,
– Dušan Dimič in Nataša Prah, Vetrinjska 17 – dvoinpolsobno stanovanje na Vetrinjski 17 v Mariboru,
– Iris Primc, Ul. bratov Greif 8, po posredniku Gama, d.o.o. – dvosobno stanovanje v Ul. bratov Greif 34 v Mariboru,
– Jolanda Leskovar, Betnavska c. 18,
po posredniku Gama, d.o.o. – dvosobno
stanovanje na Betnavski c. 18 v Mariboru.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dve trisobni stanovanji,
šest dvoinpolsobnih stanovanj, šest dvosobnih stanovanj in eno enoinpolsobno
stanovanje, skupaj petnajst stanovanj v
Mariboru.
7. Pogodbena vrednost: 125,111.426
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 168.000 SIT/m2, 88.450 SIT/m2.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 4. 12. 1998.
Stanovanjski sklad občine Maribor
Št. 26/99
Ob-2239
1. Naročnik, poštni naslov: Srednja gostinska in turistična šola Izola, Ul. Prekomorskih brigad 7, Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 1. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): višja cena, plačilni pogoji in druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, slovenska naftna
družba, d.d., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Srednja gostinska in
turistična šola Izola, Ul. Prekomorskih brigad 7.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: količine artiklov, ki se bodo
dobavljale sukcesivno, v skladu z razpisno
dokumentacijo.
7. Pogodbena vrednost: 5,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3 popolne
ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,871.455 SIT, 4,832.990 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 1 z dne 9. 1. 1999, Ob-140.
Srednja gostinska
in turistična šola Izola
Ob-2240
1. Naročnik, poštni naslov: Dom počitka
Metlika, Mestni trg 16, 8330 Metlika.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
najugodnejšega ponudnika za blago brez
omejitev.
3. Datum izbire: 25. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila, navedena v razpisni dokumentaciji. Strokovna komisija ni v delu,
sveže sadje in zelenjava, izbrala nobenega
ponudnika, saj v skladu z določili ZJN za
navedeno skupino ni prejela dveh popolnih
ponudb.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
za skupino A in G: Kmetijska zadruga,
z.o.o., Metlika, Cesta 15. brigade 2, 8330
Metlika,
za skupino B: Perutnina Ptuj, Potrčeva
c. 10, 2250 Ptuj,
za skupino C: Dolenjske pekarne, d.d.,
Novo mesto, Ločna 2,
za skupino D in I: Dolenjka, d.d., Novo
mesto, Glavni trg 23,
za skupino E: KZ Krka, z.o.o., Novo mesto, Rozmanova 10,
za skupino H: Ljubljanska mlekarna, d.d.,
Trženje, PO Novo mesto, Sevno 11,
za skupino F: ni izbran.
6. (a) Kraj dobave: Dom počitka Metlika, Mestni trg 16.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano.
7. Pogodbena vrednost:
A) meso in mesni izdelki: 10,002.163
SIT,
B) perutninsko meso: 1,944.722 SIT,
C) kruh in pekovsko pecivo: 2,925.896
SIT,
D) mlevski izdelki in testenine: 298.853
SIT,
E) zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje: 766.954 SIT,
G) pijače in napitki: 911.047 SIT,
H) mleko in mlečni izdelki: 4,339.239
SIT,
I) splošno
prehrambeno
blago:
5,538.838 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) meso in mesni izdelki: 10,235.331
SIT, 1,486.782 SIT,
b) perutninsko meso: 2,236.704,10
SIT, 1,944.722 SIT,
c) kruh in pekovsko pecivo: 2,925.896
SIT, 2,524.005,40 SIT,
d) mlevski
izdelki
in
testenine:
366.459,10 SIT, 277.237,80 SIT,
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: A Cosmos, d.d., Celovška
182, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: novo osebno vozilo in odkup starega osebnega vozila znamke Alfa Romeo 164.
7. Pogodbena vrednost: novo vozilo
7,696.000 SIT, staro vozilo 1,950.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja: novo vozilo 7,696.000 SIT,
staro vozilo 1,950.000 SIT, najnižja: novo
vozilo 7,582.411 SIT, staro vozilo
2,200.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999, Ob-937.
Stanovanjski sklad RS

A) 6,638.809 SIT,
B) 2,061.120 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
A) 3,
B) 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) 7,657.433 SIT, 4,357.805 SIT,
B) 2,148.510 SIT, 2,061.120 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999.
Zdravstveni dom Novo mesto
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e) zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje: 766.954 SIT, 568.500 SIT,
f) sveže sadje in zelenjava: 3,787.440
SIT,
g) pijača in napitki: 933.840 SIT,
911.047 SIT,
h) mleko
in
mlečni
izdelki:
5,150.670,82 SIT, 3,059.501,45 SIT,
i) splošno
prehrambeno
blago:
5,538.838,80 SIT, 2,894.919 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999.
Dom počitka Metlika
Št. 50/99
Ob-2241
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Bled,
Trubarjeva 7a, 4260 Bled.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena (pri čemer ne bo odločil,
da je obvezno najnižja cena najugodnejša),
dobavni rok, reference o dosedanjem
opravljanju enakih storitev, dodatne ugodnosti ponudnika. Vsa merila so v enakem
razmerju.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mesarstvo Mlinarič, d.o.o.,
Železniška 1, 4248 Lesce.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava mesa
in mesnih izdelkov.
7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 6,200.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba se
sklepa z izvajalcem, ki nima podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: a) za goveje meso je najvišja ponudba
za 1.800 kg 1,711.800 SIT, najnižja ponudba pa je 1,074.600 SIT; b) za svinjsko
meso za 1.000 kg je najvišja ponudba
887.400 SIT, najnižja ponudba pa 738.000
SIT; c) za ca. 1.200 kg piščancev je najvišja
ponudba 814.800 SIT, najnižja ponudba pa
je 660.000 SIT; d) za ca. 1.200 kg suhomesnatih izdelkov je najvišja ponudba
1,390.800 SIT, najnižja ponudba pa je
1,152.000 SIT in za ca. 1.000 kg mletega
mesa je najvišja ponudba 990.000 SIT in
najnižja ponudba je 738.000 SIT.
11.
12. Datum in številka razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
ni bil objavljen.
13.
Vrtec Bled
Ob-2242
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, Poljanska 31,
1001 Ljubljana, p. p. 2044.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za blago.
3. Datum izbire: 5. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): tehnični pogoji.

Št. 40/99
Ob-2243
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, plačilni pogoji, servisiranje
v garancijskem in pogarancijskem roku.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sanolabor, Leskoškova 4,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: reševalno vozilo – kombi
verzije – 1 vozilo.
7. Pogodbena vrednost: 9,891.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,481.432 SIT, 9,177.157,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999, Ob-513.
Zdravstveni dom Velenje
Št. 13/99-10
Ob-2244
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000
Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kompletnost ponudbe, plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., 1000 Ljubljana, Leskoškova 4.
6. (a) Kraj dobave: Novo mesto, Kandijska c. 4.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) dobava in montaža medicinske
opreme za prostore NMP,
B) dobava in montaža pohištvene
opreme za prostore NMP.
7. Pogodbena vrednost:

Št. 44/99
Ob-2245
1. Naročnik, poštni naslov: Dom Matevža Langusa, Cesta na Jezerca 17, 4240
Radovljica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 18. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v skladu z razpisno dokumentacijo.
5.
6. (a) Kraj dobave: Dom Matevža Langusa, Cesta na Jezerca 17, 4240 Radovljica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sposobnost po 50. členu
se prizna naslednjim ponudnikom:
za skupino mesni izdelki:
1. Špecerija, d.d., Bled,
2. Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Ljubljana,
3. Pomurka Trženje, d.o.o., Ljubljana;
za skupino sveže meso:
4. Špecerija, d.d., Bled,
5. Mesarstvo Čadež Anton, s.p., Visoko,
6. Mesarija Arvaj Anton, s.p., Kranj;
za skupino mleko in mlečni izdelki:
7. Gorenjska mlekarna, d.d., Kranj,
8. Mlekarna Celeia, d.o.o., Petrovče,
za skupino splošno prehrambeno blago:
9. Loka, Trgovsko podjetje, d.d.,
Škofja Loka,
10. Špecerija, d.d., Bled;
za skupino sadje:
11. Pik – As, d.o.o., Tržič,
12. Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Ljubljana;
za skupino zamrznjena živila I.:
13. Žito PT, d.d., Ljubljana,
14. Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica;
za skupino zamrznjena živila II.:
15. Kvibo, d.o.o., Tržič,
16. Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Ljubljana;
za skupino čokolada:
17. Žito Gorenjka, d.d., Lesce,
18. Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Ljubljana;
za skupino testenine:
19. Žito PT, d.d., Ljubljana,
20. Pekarna Pečjak, d.o.o., Škofljica;
za skupino sladoled:
21. Kvibo, d.o.o., Tržič,
22. Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Ljubljana;
za skupino sveža zelenjava:
23. Pik – As, d.o.o., Tržič,
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24. Poslovni sistem Mercator, d.d.,
Ljubljana;
za skupino splošna skupina manjša:
25. Loka, Trgovsko podjetje, d.d.,
Škofja Loka,
26. Špecerija, d.d., Bled;
za skupino kruh in pecivo:
27. Žito PT, d.d., Ljubljana,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

28. Žito Gorenjka, d.d., Lesce.
7. Pogodbena vrednost: 12,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 21, od tega
1 nepopolna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
(glej tabelo 1)

11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 11 z dne 19. 2.
1999, Ob-1106.
13.

Tabela 1
Št.

Skupina prehram. blaga

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

mesni izdelki
sveže meso
mlečni izdelki
splošno prehram. blago
sadje
zamrznjena živila
zamrznjena zelenjava
čokolada
testenine
sladoled
sveža zelenjava
splošna skupina manjša
kruh, pecivo

Najvišja
ponudba

Najnižja
ponudba

589.276,90
2,487.015
1,967.157,60
2,790.712,10
520.680
129.990
502.966
100.110
83.778
28.980
874.040,20
124.635,75
813.561

414.915
2,145.557,50
1,614.420,54
2,588.458
474.720
116.128,60
385.990
76.713
53.058,18
21.651,20
801.950
117.336
579.646,60
Dom Matevža Langusa, Radovljica

Ob-2246
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Cerknica – Loška dolina, Cesta 4. maja 17, 1380 Cerknica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 22. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja končna cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: predmet javnega naročila je
dobava materiala po naslednjih skupinah:
A) ostalega medicinskega materiala,
B) obvezilnega materiala,
C) razkužil, mila, krem,
D) vpojnih oblog in folij,
E) šivalnega materiala,
F) testnih trakov in reagensov,
G) kovin v zobni tehniki,
H) vložnih mas za zobno tehniko,

Naziv in naslov izvajalca

Izbran za dobavo skupin materiala

Kemofarmacija, C. na Brdo 100, Ljubljana
Sanolabor, Leskovškova 4, Ljubljana
JZZ Mariborske lekarne, Zagrebška 91,
Maribor
Alpos Meding, d.o.o., Dobrotinška 2, Šentjur
Studio 33 Marketing, d.o.o., Brilejeva 2,
Ljubljana
Simps’s, d.o.o., Motnica 3, Trzin
Dentalia, Celovška 197, Ljubljana
Interdent, d.o.o., Trnoveljska 9, Celje

A
A
A

B
B
B

C
C
C

D
D
D

E
E
E

F
F
F

A
A

B
B

C
C

D
D

E

F

A

B

6. (a) Kraj dobave: na naslov naročnika,
fco razloženo v skladišče.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava medicinskega materiala v okviru ponudbenih
vrednosti.
7. Pogodbena vrednost: 22,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 1 z dne 9. 1. 1999, Ob-98.
Zdravstveni dom Cerknica –
Loška dolina

Št. 43/99
Ob-2247
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 12. 3. 1999 ob 9. uri, v sobi št. 51,
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika v razpisni dokumentaciji – cena,

A

I) voskov za fiksno in snemno protetiko,
J) izolacijskih sredstev za snemno in
fiksno protetiko,
K) svedrov – zobna tehnika in zobne
ambulante,
L) polzil,
M) materiala za fasetiranje v fiksni
protetiki + razno,
N) materiala za snemno protetiko,
akrilatov, zob, vizila,
O) polnil za plombe in
P) odtisnih mas v zobnih ambulantah.

G
G
G

H
H
H

I
I
I

J
J
J

K
K
K

L

M
M
M

N
N
N

O
O
O

P
P
P

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

G
G

H
G

I
I

J
J

K
K

L
L

M
M

N
N

O
O

P
P

D
C

rok dobave, rok plačila, reference za dobavo zgibanke.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KRO, d.o.o., Spodnje Pirniče 24i, Medvode.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega materiala.
7. Pogodbena vrednost: 6,995.100 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,996.688,50 SIT, 6,995.100 SIT.
11., 12.
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8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani
ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim
osebam (podatke od 4. do 10. točke navesti
za vsako pogodbo posebej, če je bilo
naročilo oddano po delih!): s podizvajalcem
ne nastopa nihče od izvajalcev, katerim je
naročilo dodeljeno.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe:
za 1. točko (baterije).
– vrednost najnižje ponudbe: 1,343.874
SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 3,108.572
SIT;
za 2. točko (instalacijske cevi in kolena,
doze in pokrovi, kanali):
– vrednost
najnižje
ponudbe:
547.324,40 SIT,
– vrednost
najvišje
ponudbe:
767.705,70 SIT;
za 3. točko (sponke, instalacijski
odklopniki, varovalni elementi, stikala,
čeveljčki in el. vodniki, vtičnice):
– vrednost
najnižje
ponudbe:
4,026.052,20 SIT,
– vrednost
najvišje
ponudbe:
5,432.934,60 SIT;
za 4. točko (kontaktorji):
– vrednost najnižje ponudbe: 286.137
SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 378.790
SIT;
za 5. točko (el. omarice):
– vrednost najnižje ponudbe: 120.787
SIT,
– vrednost
najvišje
ponudbe:
287.057,10 SIT;
za 6. točko (komplet za thorsman kanal):
– vrednost najnižje ponudbe: 1,978.843
SIT,
– vrednost
najvišje
ponudbe:
2,451.716,88 SIT;
za 7. točko (komplet za elba kanal):
– vrednost najnižje ponudbe: 1,322.028
SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 1,571.851
SIT;
za 8. točko (razna svetila):
– vrednost
najnižje
ponudbe:
3,590.513,84 SIT,
– vrednost
najvišje
ponudbe:
4,114.467,68 SIT;
za 9. točko (strelovodni material):
– vrednost najnižje ponudbe: 564.244
SIT,
– vrednost
najvišje
ponudbe:
1,218.786,40 SIT;
za 10. točko (objemke in vezice):
– vrednost najnižje ponudbe: 89.585 SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 128,335
SIT;
za 11. točko (žarnice):
– vrednost najnižje ponudbe: 376.000
SIT,
– vrednost najvišje ponudbe: 555.995
SIT;
za 12. točko (razno):
– vrednost najnižje ponudbe: 1,128.949
SIT,
– vrednost
najvišje
ponudbe:
1,951.260,65 SIT.
Vrednosti najnižjih in najvišjih ponudb so
podane 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, Ob-246.
Ministrstvo za notranje zadeve RS
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999, št. 2056.
Javno podjetje Snaga, d.o.o., Ljubljana
Št. 0048-308/74-12-98
Ob-2265
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za notranje zadeve Republike Slovenije, Štefanova 2, 1501 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklepi so bili sprejeti
25. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis je prispelo 9 veljavnih ponudb. Na odpiranju ponudb je bila
ena ponudba izločena zaradi formalne nepopolnosti. Pri ocenjevanju ponudb je naročnik upošteval vsa merila, podana v razpisni dokumentaciji (cena, celovitost ponudbe, dobavni rok, finančno stanje ponudnika, zaloga ponujenih artiklov, razširjenost
prodajne mreže, reference) ter izbral najugodnejše ponudnike za posamezne točke
iz razpisne dokumentacije, in sicer:
– za 1. točko (baterije): Rona Kranj,
d.o.o.,
– za 2. točko (instalacijske cevi in kolena, doze in pokrovi, kanali): Elektronabava,
d.d.,
– za 3. točko (sponke, instalacijski odklopniki, varovalni elementi, stikala, čeveljčki in el. vodniki, vtičnice): Elektronabava,
d.d.,
– za 4. točko (kontaktorji): Elektronabava, d.d.,
– za 5. točko (el. omarice): STTC, d.d.,
– za 6. točko (komplet za thorsman kanal): Elektronabava, d.d.,
– za 7. točko (komplet za elba kanal):
STTC, d.d.,
– za 8. točko (razna svetila): Elektronabava, d.d.,
– za 9. točko (strelovodni material): Elektronabava, d.d.,
– za 10. točko (objemke in vezice): Elektronabava, d.d.,
– za 11. točko (žarnice): Elektronabava,
d.d.,
– za 12. točko (razno): Elektronabava,
d.d.
5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je bilo
naročilo dodeljeno:
– Elektronabava, d.d., Slovenska 58,
1000 Ljubljana,
– STTC, d.d., Tržaška 53, 2000 Maribor,
– Rona Kranj, d.o.o., Ulica Vide Šinkovčeve 11, 4000 Kranj.
6. (a) Kraj dobave: MNZ in organizacijske enote Ministrstva za notranje zadeve na
celotnem področju države.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava artiklov, ki so
predmet JR, bo sukcesivna v času trajanja
pogodbe, v okviru orientacijskih količin, navedenih v razpisni dokumentaciji.
7. Pogodbena vrednost:
– 1,343.874 SIT, brez prometnega davka (Rona Kranj, d.o.o.),
– 12,597.080,44 SIT, brez prometnega davka (Elektronabava, d.d.),
– 1,442.815 SIT, brez prometnega davka (STTC, d.d.).

Št. 5/99
Ob-2267
1. Naročnik, poštni naslov: Prostovoljno
gasilsko društvo Pobegi – Čežarji, C. I. Istrske brigade 29, 6276 Pobegi.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik je bil izbran, ker je ponudba v celoti ustrezala razpisni dokumentaciji, je cenovno ugodnejša in nudi najugodnejše plačilne pogoje.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: REA, d.o.o., Inženiring in
trgovina, Industrijska c. 4/a, 6310 Izola.
6. (a) Kraj dobave: fco naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: specialno gasilsko vozilo
z visokotlačno napravo za gašenje stavb
in požarov v naravnem okolju 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 svetobna signalizacija, vlečni vitel 3500 kg.
7. Pogodbena vrednost: 9,970.000,
SIT, brez p. d.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,543.180 SIT brez p. d., 8,590.000
SIT brez p. d.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999, Ob-1247.
Prostovoljno gasilsko društvo
Pobegi – Čežarji
Št. 1092/00
Ob-2276
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): priznanje usposobljenosti.
3. Datum izbire: 25. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, asortiman vzorcev splošnega motiva.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Gikart, papirna galanterija, Brinje 2a,
1262 Dol pri Ljubljani,
– Emma, d.o.o., Veličkova 43, 1430
Hrastnik,
– POT, d.o.o., Savlje 89, 1113 Ljubljana,
– Piramida, d.o.o., Polje 10, 1410 Zagorje,
– Grafocarton, d.o.o., Žabotova 5, 2000
Maribor,
– Tiskarna Velenje, d.d., Štrbenkova 5,
2000 Maribor,
– Grafično založništvo T & Graf, Letnerjeva 6, 3000 Celje,
– V. P. C., d.o.o., Škofja vas 40, 3211
Škofja vas,
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– Litostroj – LIP, d.o.o., Litostrojska 40,
1515 Ljubljana,
– Sidarta, Cesta 24. junija 23, 1231
Ljubljana,
– Fotolik Celje, Teharska ul. 4, 3000
Celje.
6. (a) Kraj dobave: centralno skladišče
Maribor in Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: razglednice in voščilnice
po posamezni naročilnici.
7. Pogodbena vrednost: priznanje usposobljenosti.
8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999,
Ob-930.
13.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 38/99
Ob-2282
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Zagorje, C. zmage 1, 1410 Zagorje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izvajalca
brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, tehnične karakteristike, dobavni rok, plačilni pogoji, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Zagorje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: uregentno vozilo v skladu
s standardom 75080, 1 kos:
– predelava v polpovišano izvedbo,
– pogon 4 × 4,
– ABS zavorni sistem,
– ustrezna klimatizacija prostora,
– UKV instalacije s postajo YAESU.
7. Pogodbena vrednost: 14,241.799
SIT brez prometnega davka.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,130.000 SIT, 14,021.603 SIT brez
prometnega davka.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999, Ob-411.
Zdravstveni dom Zagorje
Št. 09-17/99
Ob-2229
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno
podjetje Hydrovod Kočevje-Ribnica, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje, tel.
061/851-430, faks 061/853-182.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– popolnost ponudbe,
– tehnične karakteristike ponujenega rovokopača izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije,
– najnižja ponujena cena za novi rovokopač,
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– najvišja ponujena cena za stari rovokopač,
– referenčna lista prodanih strojev v Sloveniji,
– garancijska doba,
– organiziranost servisnih storitev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kovintrade Zunanja trgovina, d.d., Mariborska 7, 3000 Celje.
6. (a) Kraj dobave: prostori naročnika
(Kočevje, Ljubljanska cesta 38).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kombinirani gradbeni
stroj (rovokopač).
7. Pogodbena vrednost: 8,670.855 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5, število
popolnih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,967.923 SIT, 8,670.855 SIT.
Vrednost najvišje in najnižje ponudbe za
stari rovokopač: 1,268.150 SIT in 195.100
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 12 z dne 26. 2. 1999; Ob-1248.
Komunalno podjetje
Hydrovod Kočevje-Ribnica
Ob-2271
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup izdelkov
črne metalurgije – ponovitev
3. Datum izbire: odpiranje 10. 2. 1999
in ocenjevanje 10. 2. 1999, detajlno ocenjevanje po preučitvi pojasnila ponudbe
1. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naročila: vsi kriteriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sklop 1, sklop 2: Merkur
d.d., Koroška cesta 1, 4000 Kranj.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vrsta blaga in količine iz
razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost:
Ocenjene vrednosti sklopov:
– sklop 1: 5,230.650,08 SIT,
– sklop 2: 4,567.248 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke navesti za vsako pogodbo
posebej, če je bilo naročilo oddano po delih!): ponudnik je trgovsko podjetje.
9. Število prejetih ponudb: 2.
Sklop 1:1.
Sklop 2:2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Sklop 1: 5,230.650,08 SIT,
Sklop 2: 9,013.725 SIT, 4,567.248
SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999, št. 6/99,
Ob-548.
14.
RTH, d.o.o. Trbovlje
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup kemičnih
sredstev za čistilno napravo za obdobje
1999–2003.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 2. 3.1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naročila: vsi kriteriji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ciba Speciality Chemicals
Hungary podružnica v Sloveniji, Ilirska ul.
15, 1001 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje: skladišče
kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vrste in količine iz razpisne
dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost: okvirna vrednost: 46,862.820 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke navesti za vsako pogodbo
posebej, če je bilo naročilo oddano po delih!): ponudnik je proizvodno podjetje.
9. Število prejetih ponudb: 3, popolni 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 46,862.820 SIT, 34,653.039 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999, št. 6/99,
Ob-547.
RTH, d.o.o. Trbovlje
Ob-2316
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena in plačilni pogoji, reference
strokovna usposobljenost, kompletnost, bonitete.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Merkur, d.d., Koroška c. 1,
Kranj.
6. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izolacija na napravah bloka 125 MW.
7. Pogodbena vrednost: 16,379.900 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,306.660 SIT, 16,379.900 SIT.
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2. podskupina: Tubusi, pribor za
šivanje ran, osebna zaščitna sredstva,
opornice, ovratniki, sonde, maske in
ostali potrošni material,
3. podskupina: material za sterilizacijo,
4. podskupina: aparati in inštrumentarij.
7. Pogodbena vrednost:
1. podskupina: 6,478.696,55 SIT,
2. podskupina: 25,405.241,89 SIT,
3. podskupina: 3,445.675,20 SIT,
4. podskupina: 8,040.576,88 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
1. podskupina: 3,
2. podskupina: 3,
3. podskupina: 4,
4. podskupina: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. podskupina: 6,478.696,55 SIT in
6,010.605,70 SIT,
2. podskupina: 29,422.327 SIT in
25,405.241,89 SIT,
3. podskupina: 10,749.508 SIT in
3,445.675,20 SIT,
4. podskupina: 8,040.576,88 SIT in
7,608.682,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999, Ob-760.
Zdravstveni dom Ljubljana

XII. sadni sirupi in sokovi – Živila Kranj,
d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo,
XIII. konzervirana živila – Raks, d.o.o.,
Preserje, Pelechova 65, Radomlje,
XIV. čaji – Živila Kranj, d.d., Cesta na
Okroglo 3, Naklo,
XV. osnovna živila in dodatki jedem –
Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Kranjski vrtci, Staneta Žagarja 19, Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava prehrambenega blaga po skupinah.
7. Pogodbena vrednost:
1. mleko in mlečni izdelki – 5,290.771
SIT,
II. meso in mesni izdelki – 14,813.090
SIT,
III. ribe – 653.100 SIT,
IV. perutnina – 2,522.850 SIT,
V. zamrznjeno sadje in zelenajva –
2,303.830 SIT,
VI. kruh in pekovski izdelki – 2,693.553
SIT,
VII. pecivo – 1,620.850 SIT,
VIII. jajca – 724.500 SIT,
IX. jušne zakuhe in testenine – 781.973
SIT,
X. domače sadje in zelenajva –
2,928.830 SIT,
XI. uvoženo sadje in zelenjava –
3,131.106 SIT,
XII. sadni sirupi in sokovi – 1,630.295
SIT,
XIII. konzervirana živila – 2,364.010 SIT,
XIV. čaji – 422.313 SIT,
XV. osnovna živila in dodatki jedem –
7,275.121 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 51.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. mleko in mlečni izdelki – 5,590.650
SIT, 5,290.771 SIT,
II. meso in mesni izdelki – 15,243.270
SIT, 14,628.330 SIT,
III. ribe – 776.570 SIT, 653.100 SIT,
IV. perutnina – 2,877.900 SIT,
2,481.250 SIT,
V. zamrznjeno sadje in zelenajva –
3,007.342 SIT, 2,303.830 SIT,
VI. kruh in pekovski izdelki – 3,554.700
SIT, 2,693.553 SIT,
VII. pecivo – 2,017.794 SIT, 1,620.850
SIT,
VIII. jajca – 820.000 SIT, 724.500 SIT,
IX. jušne zakuhe in testenine –
1,391.644 SIT, 758.740 SIT,
X. domače sadje in zelenajva –
3,774.740 SIT, 2,928.830 SIT,
XI. uvoženo sadje in zelenjava –
4,070.590 SIT, 3,131.106 SIT,
XII. sadni sirupi in sokovi – 1,930.245
SIT, 1,630.295 SIT,
XIII. konzervirana živila – 2,371.697 SIT,
2,364.010 SIT,
XIV. čaji – 422.313 SIT,
XV. osnovna živila in dodatki jedem –
7,275.121 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999, Ob-594.
Kranjski vrtci, Kranj
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Ob-2317
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, plačilni pogoji, dobavni
roki in dostava do naročnika, kvaliteta materiala.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Merkur, d.d., Koroška c. 1,
Kranj– barvne kovine in vezni material, Kovinotehna Celje, Mariborska 7, Celje – črna
metalurgija.
6. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: črna metalurgija, barvne
kovine in vezni material.
7. Pogodbena vrednost: črna metalurgija – 30,000.000 SIT, barvne kovine, vezni
material – 15,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
25,809.393,96 SIT, 17,694.494,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 85/86 z dne 18. 12. 1998.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Št. 1/3-99
Ob-2318
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 40%, kvaliteta 40%, reference ponudnika 10%, boniteta ponudnika
5%, celovitost ponudbe 5%.
Za 5. podskupino izvajalec ni bil izbran,
saj se je za to podskupino javil le en ponudnik s popolno ponudbo. V skladu s prvim
odstavkom 41. člena zakona o javnih naročilih naročnik v tem primeru ne sme sprejeti
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in
mora javni razpis za to podskupino ponoviti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. podskupina: Sanolabor, d.d., Leskovškova 4, Ljubljana,
2. podskupina: Sanolabor, d.d., Leskovškova 4, Ljubljana,
3. podskupina: Simps’s, d.o.o., Motnica 3, Trzin,
4. podskupina: Sanolabor, d.d., Leskovškova 4, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: ZDL, ordinacija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. podskupina: Brizge in igle za enkratno uporabo, katetri, infuzije, kanile,

Št. 110/99
Ob-2319
1. Naročnik, poštni naslov: Kranjski vrtci, Staneta Žagarja 19, Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): višina cene – 60 točk, celovitost ponudbe – 30 točk, plačilni pogoji – 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. mleko in mlečni izdelki – Mlekarna
Celeia, d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,
II. meso in mesni izdelki – Jurmes, d.d.,
Šentjur, Ul. Leona Dobrotniška 15, Šentjur,
III. ribe – Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, Loka - Mengeš,
IV. perutnina – Mesarstvo Čadež, Čadež
Anton, s.p., Visoko 7g, Visoko,
V. zamrznjeno sadje in zelenjava – Kvibo, d.o.o., Predilniška cesta 16, p.p. 54,
Tržič,
VI. kruh in pekovski izdelki – Žito PT,
pekar. in test. d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
VII. pecivo – Žito PT, pekarstvo in testeninarstvo, d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
VIII. jajca – Kmetija Lah, Kristian Lah
kmet občan, Mladinska ulica 19, Zg. Polskava,
IX. jušne zakuhe in testen. – Žito PT,
pekar. in test. d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
X. domače sadje in zelenajva – Živila
Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo,
XI. uvoženo sadje in zelenjava – Živila
Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo,

Stran

1740 / Št. 20-22 / 2. 4. 1999

Št. 8120/1999/627
Ob-2353
1. Naročnik,
poštni
naslov:
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– ISO standard,
– pozitivne reference ponudnika za tovrstna dela na objektih ELES-a,
– pozitivne potrjene reference ponudnika in podizvajalca za tovrstna dela drugim
naročnikom v elektroenergetskem sistemu,
– pozitivne potrjene reference ponudnika del in podizvajalca za kvalitetno izvršena
dela v dosedanjem poteku zamenjave VN
opreme v stikališču 110 kV v RTP Kleče.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
dodeljeno naročilo: C&G d.o.o., Riharjeva
38, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: RTP Kleče.
(b) Vrsta in obseg dodeljenih del: elektromontažna dela pri zamenjavi VN opreme v 110 kV stikališču v RTP Kleče.
7. Pogodbena
vrednost:
17,459.973,93 SIT
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim: 16,761.575 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
19,899.106,84 SIT, 13,291.551,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 4 z
dne 22. 1. 1999; Ob-450.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 8120/1999/627
Ob-2354
1. Naročnik,
poštni
naslov:
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila:
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– ISO 9000,
– potrjene pozitivne reference uporabnikov že dobavljenih vozil in dvigal,
– bližina servisa,
– neurejenost ponudbene dokumentacoje.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
dodeljeno naročilo: Liv Hidravlika d.o.o., Industrijska cesta 2, 6230 Postojna.
6. (a) Kraj dobave: RTP Gorica, RTP
Podlog.
(b) Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava dveh tovornih vozil s hidravljičnim dvigalom.
7. Pogodbena vrednost 31,346.028
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 2,080.000
SIT
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 35,777.910 SIT, 31,346.028 SIT

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Uradni list RS, št. 9 z
dne 13. 2. 1999; Ob-1011.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 39-390-1-3/98
Ob-2371
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva 15, 8250 Brežice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).
3. Datum izbire: 5. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kriteriji in merila, navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bila
priznana sposobnost:
– TP Center Celje, d.d., Brodarjeva 5,
Celje;
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče;
– SI-PO, d.o.o., Blatno 4d, Globoko;
– Celjske mesnine, d.d., C. v Trnovlje
17, Celje;
– Živila Kranj, d.d., C. Na Okroglo 3,
Naklo;
– Mesni butik “Pigi”, Cvetkovič Boris,
s.p., Dobova;
– Perutnina Rostohar Erika, s.p., Brege
1, Leskovec;
– Klasje MPP, d.d., Prešernova 23, Celje;
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30, Ljubljana;
– Kmetijska zadruga Laško, z.o.o., Kidričeva 2, Laško;
– Mariborske mlekarne, d.o.o., Osojnikova 5, Maribor;
– Parna pekarna Klemenčič Milan, s.p.,
Dobova;
– KZ Krka Novo mesto, z.o.o., Rozmanova 10, Novo mesto.
Naročnik je za posamezno skupino in
podskupino priznal sposobnost le ponudnikoma, ki sta ponudila najnižjo končno
ceno.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice, Černelčeva 15, 8250 Brežice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava živil in materiala
za prehrano v okviru letnih potreb naročnika.
7. Razpisana vrednost: 41,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca:
a) naročnik bo vsake tri mesece izbrana
ponudnika pozval, da mu dostavita ponudbe;
b) naročnik bo izmed ponudnikov, ki jima je priznal sposobnost, izbral izvajalca, ki
mu bo ponudil najnižjo ceno posameznega
artikla.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 1 z dne 9. 1. 1999,
Ob-137.
13.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Št. 18/III-6/99
Ob-2377
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj, Potrčeva 19a, 2250
Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
I. cena: 80%, reference: 10%, kvaliteta:
10%,
II. cena: 90%, reference: 10%,
III. cena: 90%, reference: 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. Eurohom Jenko in Jenko, trgovina in
proizvodnja, d.n.o., Škofja Loka,
II. Sanolabor, Leskovškova 4, Ljubljana,
III. Unistar, d.o.o., Slomškova 27-29,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: fco sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža notranje opreme zdravstvenih prostorov:
I. dobava in montaža pisarniškega in kuhinjskega pohištva z belo tehniko,
II. dobava in montaža medicinske opreme,
III. dobava računalniške opreme.
7. Pogodbena vrednost:
I. 8,770.925 SIT,
II. 15,374.177 SIT,
III. 6,170.108 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim:
I. 50%.
9. Število prejetih ponudb:
I. 8,
II. 4,
III. 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. 9,787.225 SIT, 7,433.623 SIT,
II. 16,431.983 SIT, 15,374.177 SIT,
III. 8,053.000 SIT, 6,014.374 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6 z dne 29. 1. 1999, Ob-588.
Javni zavod
Zdravstveni dom Ptuj
Št. 11/99
Ob-2396
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Mariboru, Krekova 2, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnovejša tehnologija, ki zagotavlja dolgotrajno uporabnost sistema, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ECS, d.o.o., Motnica 7,
1236 Trzin.
6. (a) Kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Računalniški center, Smetanova 17, 2000
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniški strežnik za
potrebe pedagoškega procesa.
7. Pogodbena vrednost: 6,107.876,20
SIT.
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za nujno medicinsko pomoč, Novo mesto, Kandijska cesta 4.
7. Pogodbena vrednost: 4,801.386 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,323.425,22 SIT, 4,801.386 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ena
ponudba je bila neveljavna.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 2 z dne 15. 1. 1999.
Zdravstveni dom Novo mesto, p.o.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, rok gradnje, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gozdno gospodarstvo PE
Gradnje Slovenj Gradec.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja parkirišča v
naselju S 8 – 1. faza.
7. Pogodbena vrednost: 9,852.169 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,739.760 SIT, 9,790.146 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št 12, z dne 26. 2. 1999.
Mestna občina Slovenj Gradec
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8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,999.886,08 SIT, 6,107.876,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 4 z dne 22. 1. 1999.
Univerza v Mariboru

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

Št. 05/44-99
Ob-2235
1. Naročnik, poštni naslov: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska cesta 46,
1215 Medvode.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. marec 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, fiksnost cen, rok izvedbe
del, reference, plačilni pogoji, garancija dobave in montaže izbranih in razpisanih elementov izvedbe v roku, kvaliteti in ostalih
razpisanih pogojev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Monting, Rodine 2, 8210
Trebnje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava in montaža
fasadne obloge iz pločevine ter izvedba
gradbenih del.
7. Pogodbena vrednost: 25,276.156
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,600.157 SIT, 24,894.347,38 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999, objava št.
05/19-99.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Št. 13/99-10
Ob-2236
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Novo mesto, Kandijska cesta 4, 8000
Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): rok izvršitve del, cena, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Koračin gradbeništvo, s.p.,
Dol. Težka voda 37, 8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija prostorov

Št. 1092/00
Ob-2277
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: 25. 3. 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, Vojkovo naselje
30, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja pošte Izola.
7. Pogodbena vrednost: 50,379.177 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 62,932.205 SIT, 50,379.176,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999, Ob-1035.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 10301/1/99
Ob-2279
1. Ime oziroma sedež naročnika: Občina Cerknica, Cesta 4 maja 53, 1380 Cerknica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitve.
3. Datum izbire: 17. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: plačilni
pogoji in cene, reference in kvaliteta, rok
izvedbe in garancijski roki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalno podjetje Komunala Cerknica p.o., Notranjska 44, 1380
Cerknica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: novogradnja kanalizacijskega voda s področja Kamne gorice v naselju Cerknica.
7. Pogodbena
vrednost:
35,145.556,70 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 41,502.352 SIT, 35,145.556,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 9 z dne 13. 2. 1999.
Občina Cerknica
Št. 35201/002/99
Ob-2293
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec.

Ob-2314
1. Naročnik, poštni naslov: 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. Datum izbire: 11. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec ima ustrezne reference
za vsa razpisana dela, ima najkrajši rok za
izvedbo del in je cenovno ugoden.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: RGS, d.d, rudarstvo-gradbeništvo-sankcije, Dimičeva 16,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
a1) sanacija kamnitega podpornega
zidu v km 79+750 (Novo mesto–Mirna
peč),
a2) sanacija kamnitega podpornega
zidu v km 56+120 (Semič–Uršna sela).
7. Pogodbena vrednost: vrednost oddanih del je 11,874.203 SIT s komercialnim
popustom za oba objekta.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a1) 8,677.647 SIT, 7,073.830 SIT,
a2) 6,896.828 SIT, 5,069.589 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999;
Ob-1082.
Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura
Ob-2315
1. Naročnik, poštni naslov: Vodovod-kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje,
kontaktna oseba Zdravko Belc, str. teh.,
tel.
063/42-50-342,
mobitel
0609/630-055.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
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3. Datum izbire: 23. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– dokazila po dokumentaciji za ugotavljanje sposobnosti,
– rok odziva do 1 dan,
– usposobljenost (tehnična opremljenost
in kadri),
– ustrezne reference,
– cena po popisu.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Plima, d.o.o., Šlandrov trg 44, 3310
Žalec,
– Gradnje Polak, Polak Gabriel, s.p., Primož 34a, 3230 Šentjur,
– Ceste-kanalizacija, d.d., Lava 9, 3000
Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih
del pri odpravah okvar na cevovodih (vodovod kanalizacija) in izvedba osnovnih
montažnih del.
Kraj: Celje.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,235.200 SIT, 441.176 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 11 z dne 19. 2.
1999; Ob-1096.
13.
Vodovod-kanalizacija, JP, d.o.o.
Ob-2338
1. Naročnik, poštni naslov: JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2,
8000 Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika brez
omejitev.
3. Datum izbire: 26. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): potrjene reference, sposobnost in usposobljenost ponudnika dela
opraviti kot javno naročilo zahteva, ugodna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vias, d.o.o., Novo mesto,
Ljubljanska cesta 51, 8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije v Bučni vasi – kanali F3, F4, F5, FA,
FB in FC.
7. Pogodbena vrednost: 17,272.859
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,463.324,63 SIT, 17,272.859 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999, Ob-1080.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 2.-823/99
Ob-2366
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– tehnologija,
– rok izvedbe,
– reference,
– mehanoopremljenost,
– izobrazbena struktura kadrov,
– ponudbena vrednost,
– odlog plačila,
– kreditiranje naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: SCT, d.d., Ljubljana,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana, s partnerji Primorje, d.d., Ajdovščina, Vipavska c. 3 in GIZ Gradis, Ljubljana, Šmartinska 134a.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: I. faza gradnje slovensko-madžarske železniške povezave
na odseku Puconci–Hodoš–državna meja z Republiko Madžarsko.
7. Pogodbena
vrednost:
10.985,629.407,20 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
14.101,380.190
SIT,
10.985,629.407,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48-49 z dne 3. 7. 1998,
Ob-4185.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 414-05-01/99
Ob-2373
1. Naročnik del je Občina Semič, Semič
14, Semič.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire 15. 3.1999.
4. Merila za dodelitev naročila: ponudbena cena, reference podjetja, podatki za
naročila dodatnih del in daljši plačilni rok od
razpisanega.
5. Ime in naslov izvajalca, komu je bilo
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo
mesto d.d., Ljubljanska cesta 47, Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja cest brez zaključnega sloja, gradnja komunalnih vodov: kanalizacije, vodovoda, elektro in
telekomuniacijske kanalizacije.
7. Pogodbena vrednost: 72,517.532
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani izvajalec
oddal podizvajalcem ali tretjim: 17,216.123
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost
najvišje
ponudbe
92,087.450,30 SIT in najnižje ponudbe:
72,517.532 SIT.
11.
12. Datum in št. objave razpisa v Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 4, z dne 22. 1.
1999, Ob-468.
Občina Semič

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. 363-14-17/98
Ob-2248
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– usposobljenost in sposobnost ponudnika za realizacijo razpisanih del (reference v
zvezi z javnim naročilom, reference strokovnjakov, uporaba ekološko neoporečnih čistil,
zadostne delovne kapacitete, razpolaganje z
ustrezno opremo in zagotovljen dostop do
ključnih surovin in materialov – Composil).,
– plačilni pogoji (61 dnevni plačilni rok,
t.j. 31 daljši od razpisanega),
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (brezplačna intervencijska čiščenja).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Čistoča, d.o.o., Lobodova
18, 1236 Trzin.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje poslovnih prostorov državnih upravnih organov na lokacijah Langusova 4
in Tržaška 19 v Ljubljani, v skupni površini 11.063,50 m2.
7. Pogodbena
vrednost:
23,991.336,79 SIT/letno – vključno s prometnim davkom.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
24,265.636,44 SIT, 23,205.196,92 SIT.
11.
12. Javni razpis za to naročilo je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 4 z dne
22. 1. 1999, pod št. 363-04-17/98.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade
Ob-2250
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trbovlje, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za izvajanje storitev
čiščenja poslovnih prostorov in pranja
delovnih oblačil v RTH, d.o.o. – področje Hrastnika.
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 19. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v postopek ocenjevanja ponudb
za oddajo naročila storitev se nista uvrstili
dve popolni ponudbi.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročiloje dodeljeno edine-
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Št. 90425-3/1999
Ob-2249
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana.
2. Način
izbire
najugodnejšega
ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 17. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); izvedbeni rok, izkušnje in reference, ustreznost ponudbe delovnim nalogam, usposobljenost nosilcev, cena, relevantne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: DFG Consulting, Pivovarniška 8, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: skaniranje obnovljenih topografskih načrtov
in kart po planu geodetskih del za leto
1999.
7. Pogodbena vrednost: skupna vrednost: 1,422.200 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,519.035; 1,422.200 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 12 z
dne 26. 2. 1999, Ob-1241.
Geodetska uprava Republike Slovenije

2. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Center,
3. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Moste-Polje,
4. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Šiška,
5. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Vič-Rudnik,
6. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Šentvid,
7. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Šiška, lokacija Medvode,
8. sklop: ZD Ljubljana, Služba nujne
medicinske pomoči (SNMP).
7. Pogodbena vrednost:
1. sklop: 1,377.790,90 SIT,
2. sklop: 2,429.676,50 SIT,
3. sklop: 2,660.000 SIT,
4. sklop: 2,748.384,60 SIT,
5. sklop: 2,742.102,50 SIT,
6. sklop: 685.216,20 SIT,
7. sklop: 760.410 SIT,
8. sklop: 1,424.072,10 SIT,
8.
9. Število prejetih ponudb:
1. sklop: 2 ponudbi,
2. sklop: 2 ponudbi,
3. sklop: 4 ponudbe,
4. sklop: 4 ponudbe,
5. sklop: 3 ponudbe,
6. sklop: 4 ponudbe,
7. sklop: 4 ponudbe,
8. sklop: 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop: 1,377.790,90 SIT,
963.535 SIT,
2. sklop: 2,429.676,50 SIT,
1,698.866 SIT,
3. sklop: 2,660.000 SIT, 1,986.026
SIT,
4. sklop: 3,114.060 SIT, 1,852.962
SIT,
5. sklop: 2,742.102,50 SIT,
1,949.475 SIT,
6. sklop: 660.410 SIT, 441.700 SIT,
7. sklop: 944.073 SIT, 600.860 SIT,
8. sklop: 1,424.072,10 SIT,
1,114.119 SIT.
11., 12.
Zdravstveni dom Ljubljana
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mu ponudniku podjetju Domex, d.o.o.,
Hrastnik.
6.
7. Pogodbena
vrednost:
22,360.786,80 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Št. 04-580/99
Ob-2251
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: 12. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ugotovljena usposobljenost in
sposobnost ponudnika, ponudbena cena,
ponujeni roki izvedbe del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Luka Koper, d.d., Vojkovo
nabrežje 36, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: poglabljanje bazena III na koto – 10 m v
koprskem pristanišču.
7. Pogodbena vrednost: 161,237.169 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: 196,904.522 SIT, 161,237.169 SIT.
11., 12.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za pomorstvo
Ob-2268
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Žale, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000
Ljubljana, faks 13-73-203.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v postopku vrednotenja so bila
upoštevana merila, ki so objavljena v razpisni dokumentaciji:
– merilo na podlagi cene: 20 točk, 20%,
– tehnično merilo, oddaljenost od dežurnega centra: 30 točk, 30%,
– reference s področja del,
– število naročnikov: 25 točk, 25%,
– število izvedenih del za naročnika:
25 točk, 25%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: OBAD, d.o.o., Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: varovanje objektov.
7. Pogodbena vrednost: neto cena brez
P.D. za uro opravljanja fizičnega varovanja
je 1.050 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: neto cena brez P.D. za uro opravljanja
fizičnega varovanja je 1.050 SIT.
11., 12.
Javno podjetje Žale, d.o.o., Ljubljana

Št. 9
Ob-2278
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, faks 061/13-12-237.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena – 40%,
– kvaliteta – 40%,
– boniteta ponudnika – 5%,
– reference ponudnika – 12%,
– celovitost ponudbe – 3%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Periteks – Negovanje tekstila, d.o.o.,
Blatnica 2, 1236 Trzin;
Za: 1. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Bežigrad,
2. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Center,
3. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Moste-Polje,
4. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Šiška,
5. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Vič-Rudnik,
6. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Šentvid,
8. sklop: ZD Ljubljana, Služba nujne medicinske pomoči (SNMP);
– Usluga Šiška čistilnica in pralnica, d.d.,
Derčeva 31, 1000 Ljubljana;
Za: 7. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV
Šiška, lokacija Medvode.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: predmet dodeljenih del je pranje perila in delovnih oblek, v osmih sklopih:
1. sklop: ZD Ljubljana, enota OZV Bežigrad,

Ob-2320
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): izkušnje na delih v večjih termoenergetskih objektih, strokovna usposobljenost
ponudnika, boniteta, cena s plačilnimi pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Himomontaža Maribor,
d.o.o., Čufarjeva 5, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obnova
mlinov kotla OP 380 b bloka 125 MW.
7. Pogodbena vrednost: 18,985.446 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,572.000 SIT, 18,985.446 SIT.
11., 12.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Stran

1744 / Št. 20-22 / 2. 4. 1999

Št. 110-1/99
Ob-2341
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 22. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev
za priznano usposobljenost in sposobnost.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca: PNZ
d.o.o., Vojkova 65, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: AC Šentvid – Koseze;
izdelava idejnega projekta.
7. Pogodbena
vrednost:
31,988.086,74 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 44,863.433 SIT, 31,988.086,74 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 1, z dne 4. 1. 1999.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-2342
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 22. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca: LUZ
- ljubljanski urbanistični zavod, Vojkova 57,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: razbremenilna cesta
Želodnik – Vodice; lokacijski načrt in
idejni projekt za pododsek Mengeš - Vodice.
7. Pogodbena vrednost: 26,429.200 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,490.308 SIT, 26,429.200 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 2, z dne 15. 1. 1999.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob2343
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 22. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja ponudbena cena ob zadovoljevanju po-
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gojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: HC Selo – Šempeter;
nabava mehanizacije in opreme za AC
bazo Vipava.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na ponovni javni razpis za HC Selo – Šempeter;
nabava mehanizacije in opreme za AC bazo
Vipava, se je prijavil samo en ponudnik. Zato je DARS d.d. sprejel sklep, da se delo
odda v skladu s 34. členom ZJN in sicer s
sklenitvijo neposredne pogodbe na osnovi
zbiranja ponudb.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 6, z dne 29. 1. 1999.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-2344
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 22. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev
za priznano usposobljenost in sposobnost.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: odsek obalne ceste
Škofije – Srmin; izdelava PGD, PZI in
PZR dokumentacije.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na ponovni javni razpis za Odsek obalne ceste Škofije
– Srmin; izdelava PGD, PZI in PZR dokumentacije, so se prijavili trije ponudniki. Po
pregledu in oceni ponudb je bilo ugotovljeno, da so bile vse ponudbe popolne, vendar
nobena ne ustreza zahtevam razpisne dokumentacije, glede bistvenih elementov ponudbe, saj ponudbene cene bistveno presegajo
ocenjeno vrednost razpisanih del. Glede na
določilo drugega odstavka 42. člena ZJN,
DARS d.d. ni sprejel sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in je po četrtem odstavku
41. člena ZJN sprejel sklep, da se odda
delo s sklenitvijo neposredne pogodbe.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije, Ur. l.
RS, št. 84, z dne 11. 12. 1998.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-2345
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, telefaks 133-22-51.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 22. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena ob zadovoljevanju pogojev za priznano usposobljenost in sposobnost.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: nabava posipnih materialov soli, kalcijevega in magnezijevega klorida.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na ponovni
javni razpis za nabavo pospinih materialov soli, kalcijevega in magnezijevega klorida, so se
prijavili trije ponudniki. Po pregledu in oceni
ponudb je bilo ugotovljeno, da dve ponudbi
nista v skladu z razpisnimi pogoji. Glede na
določilo prvega odstavka 41. člena ZJN,
DARS d.d., ni sprejel sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in je po četrtem odstavku
41. člena ZJN sprejel sklep, da se odda delo
s sklenitvijo neposredne pogodbe.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 6, z dne 29. 1. 1999.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-2388
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi dejstev in zahtev iz
razpisne dokumentacije ter upoštevanju meril, komisija ugotavlja, da je najbolj ugodna
ponudba z vidika cene, referenc, tehnično
tehnoloških zahtev in strukture kadrov Tiskarna Jože Moškrič.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tiskarna Jože Moškrič, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: tisk
internega glasila Škrjanček.
7. Pogodbena vrednost: 5,865.300 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,631.440 SIT, 5,865.300 SIT.
11., 12.
Telekom Slovenije, d.d.

Zbiranje ponudb
Št. 6368/720/556/4924
Ob-2231
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa: strokovna komisija za izvedbo javnega naročila, ki je bila imenovana s sklepom št. 10, z
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Prednost bodo imeli tudi ponudniki, ki so
po oceni naročnika v preteklosti že uspešno izvedli razvojno-raziskovalne naloge in
tisti, ki bodo za svoje naloge pridobili tudi
sofinanciranje.
VI. Prijave
1. Pisne ponudbe v zaprtih ovojnicah z
oznako: “Ne odpiraj – ponudba na razpis za
predloge razvojno-raziskovalnih nalog”, morajo prispeti na naslov naročnika najkasneje
do 4. 5. 1999 do 9. ure. Nepravočasno
prispele ponudbe bodo neodprte vrnjene
pošiljateljem.
2. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na Direkciji RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana, soba št. 416, vsak
delovni dan od objave razpisa do izteka roka za predložitev ponudb. Stroške za razpisno dokumentacijo 3.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416)
oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838
3. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri predstavniku naročnika: Smiljan Sočan, tel. 178-80-48.
4. Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija naročnika. Upoštevane bodo le tiste ponudbe, ki bodo izpolnjevale
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
VII. Obvestilo o izbiri: naročnik bo svojo
odločitev o izbiri nalog ponudnikom sporočil najkasneje 30 dni po preteku roka za
oddajo ponudb.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna Krško, Vrbina 12, Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: glavni vijaki reaktorske
črpalke – 28 kom.
7. Pogodbena vrednost: 18,162.345
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
dne 12. 2. 1999 je ugotovila, da je ponudba firme Enertech v kombinaciji z NUMIPom optimalna v tehničnem in ekonomskem
smislu. Storitev testiranja blažilnikov se bo
izvajala v teku remonta 1999. Vključitev
domačega izvajalca pomeni pridobitev glede dolgoročne fleksibilnosti pri izvajanju
vzdrževalnih aktivnosti. Strokovna komisija
se je odločila da odda javno naročilo po
54. čl. ZJN.
3. Datum izbire: 4. 3. 1999.
4. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Enertech, 2950 Birch
Street, Brea, Ca.92821, USA.
5. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: vizualni pregled in funkcionalno testiranje blažilnikov v času reomonta 1999.
6. Pogodbena vrednost: 877,000.000
SIT.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Zbiranje predlogov
Št. 634-/99

Ob-2336

Na podlagi določil zakona o javnih cestah (Ur. l. RS, št. 29/97), zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in zakona o
raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91),
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
Republike Slovenije za ceste objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov
za razvojno-raziskovalne naloge
s področja cest
I. Naročnik: Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija Republike Slovenije za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: zbiranje predlogov
za razvojne in raziskovalne naloge s področja cest. Predlogi so lahko zasnovani povsem na novo ali pa kot nadaljevanje in nadgradnja predhodnih uspešnih nalog. Predlogi naj bodo naravnani predvsem na sledeče tematske sklope:
– racionalizacija upravljanja, vzdrževanja
in graditve cest,
– zagotavljanje varnosti in pretočnosti
prometa na cestah,
– varovanje okolja pri graditvi in vzdrževanju cest.
III. Skupna višina razpoložljivih sredstev:
za izdelavo nalog je na razpolago
57,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravico, da ne odda nalog za vsa razpoložljiva
sredstva.
IV. Predvideni čas za izdelavo: naloge so
lahko enoletne ali večletne.
V. Merila za izbor: predloge razvojnoraziskovalnih nalog bo ocenila in izbrala strokovna komisija naročnika. Pri izboru bodo
imeli prednost tisti predlogi nalog, ki bodo z
opredelitvijo problema, raziskovalnim pristopom, kvalificiranostjo izvajalcev, finančno
ponudbo in rokom izvedbe (prednost imajo
naloge, ki bodo končane v letu 1999) v
največji meri obetali izpolnitev pričakovanj
naročnika in uporabnost rezultatov naloge.

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. 555/4925
Ob-2262
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih: v skladu s
55. členom, 3. točka zakona o javnih naročilih se odda javno naročilo brez javnega
razpisa firmi Ameren Services Company,
ker je edina sposobna za dobavo zahtevane količine glavnih vijakov reaktorske črpalke ter pravočasno glede na načrtovana
dela v remontu 1999 in je tudi verificirana
kot edina na podlagi zahtevanih predpisov.
3. Datum izbire: 15. marec 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta, cene rezervnih delov
ter varnostni razlog.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ameren Services Company, 1901 Chouteau Avenue, St. Louis,
MO 68166-6891 U.S.A.

Št. 42/99
Ob-2263
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6,
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: komisija je obravnavala ponudbo 23. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edini možni dobavitelj za nadgradnjo sistema IBM AS/400.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Intertrade ITS, d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nadgradnja dosedanjega sistema IBM AS/400.
7. Pogodbena vrednost: 29,234.100
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,234.100 SIT.
11.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.
Ob-2326
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, 61-2912921.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih: 3. točka
55. člena ZJN.
3. Datum izbire: 11. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani dobavitelj je pooblaščeni zastopnik proizvajalca firme Motorola
za dobavo rez. delov za UHF naprave.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektrotehna Elzas, d.o.o.,
Šmartinska c. 152, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rez. deli za UHF naprave.
7. Pogodbena vrednost: 11,229.471
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Ob-2372
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana.
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2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 55.
členu zakona o javnih naročilih: javno naročilo bazičnega inženiringa regulacijske
in merilne tehnike za projekt redukcije emisije NOx na kotlu 3 se odda podjetju Activ
Graz.
3. Datum izbire: 11. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena in edini možni dobavitelj;
Activ Graz je ekskluzivni zastopnik podjetja
Babcock, ki je izdelal bazični projekt kotla
3, to pomeni, da ima edini tehnologijo in
načrte za izvedbo projekta.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: izvajalec ACTIV Handellsgesellschaft mbH Graz, Avstrija.
6. (a) Kraj dobave: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, Toplarniška 19, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: bazični inženiring regulacijske in merilne tehnike za projekt
redukcije emisije NOx na kotlu 3.
7. Pogodbena vrednost: 365.000
DEM.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 354.000 CHF, 365.000 DEM.
11.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, 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. 400-05-02/99
Ob-2260
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po
3. točki prvega odstavka 55. člena zakona
o javnih naročilih: zaradi povečanja zanimanja med strokovno in širšo javnostjo za
že izdano publikacijo, se je Uprava RS za
varstvo narave odločila za ponatis publikacije Nacionalnega programa varstva okolja. Ilumina, d.o.o., družba za vizualne in
tržne komunikacije, Ljubljana, je na podlagi pogodbe št. 2521-98-020030 prevzela
v izdelavo prvo izdajo omenjene publikacije in je zato najbolj usposobljeni izvajalec
za ponatis le-te.
3. Datum izbire: 19. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kakovostno opravljeno delo, zahtevani rok in sprejemljiva cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ilumina, d.o.o., družba za
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vizualne in tržne komunikacije, Kolodvorska
8, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: ponatis publikacije Nacionalni program
varstva okolja, in sicer 1.400 izvodov v
skupni nakladi (od tega 700 izvodov v
slovenskem in 700 izvodov v angleškem
jeziku).
7. Pogodbena vrednost: 1,000.040 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,000.040 SIT.
11.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-2261
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih:
3. Datum izbire: 23. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): predmet naročila so nestandardne intelektualne storitve, potrebne za
sanacijo objekta – pregrade jez Melje, ki
jih je na podlagi pisnega stališča GZS usposobljen v celoti izvršiti samo en ponudnik iz Slovenije. Storitve, ki so predmet
naročila, pa skladno s slovensko zakonodajo (določila ZGO-B) lahko izvrši samo
slovenska firma, registrirana pri IZS, z zadostnim številom pri IZS registriranih pooblaščenih inženirjev vseh zahtevanih strok.
Ponudnik ima v rednem delovnem razmerju ustrezno število strokovnih kadrov vseh,
za realizacijo navedenega naročila potrebnih strok, ima na voljo ustrezno tehnično
opremo in razpolaga s pravicami intelektualne lastnine v obliki avtorstva tehničnih
rešitev, ki so osnova za realiazcijo predmetnega naročila.
Izvajalec, ki mu je dodeljeno naročilo je
projektna organizacija, ki je prvotno zasnovala konstrukcijske zahteve za pregrado jez
Melje.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: študija določitev ukrepov za povečanje stabilnosti objekta jez Melje.
7. Pogodbena vrednost: 13,169.260 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
dela opravil sam z lastnimi kadri in ne bo
angažiral podizvajalcev.
9., 10., 11.
Dravske elektrarne Maribor
Št. 19/99
Ob-2289
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po osmi
točki prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih.
3. Datum izbire: 6. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani je pretežni nosilec izvajanja
izgradnje programov bodoče stavbe UKL in
s tem usposobljena za strokovno spremljanje izgradnje UKL ter informiranje javnosti.
Storitve so intelektualne in nestandardne in
jih ni možno izvajati brez pretežnega
sodelovanja nosilca programov.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Narodna in univerzitetna
knjižnica v Ljubljani p.o., Turjaška 1, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
strokovno spremljanje izgradnje UKL in
informiranje javnosti o izgradnji UKL v
letu 1999:
– strokovno spremljanje izgradnje UKL
ter priprava koncepta informiranja javnosti,
– informiranje javnosti o izgradnji,
– dokončanje monografije NUK,
– tisk in organizacija postavitve jumbo
plakatov UKL,
– izdelava videofilma o prenovi NUK in
izgradnji UKL,
– pričetek izdelave makete UKL.
7. Pogodbena vrednost: 13,616.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,616.000 SIT.
11.
Ministrstvo za znanost
in tehnologijo
Št. 48
Ob-2325
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. in
8. točki 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 25. 3. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za izvedbo javnega naročila
je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in
ustreznimi strokovnimi kadri. Hkrati je to
tudi nestandardna intelektualna storitev,
pri kateri cena ni bistveno merilo za izbiro
izvajalca, naročila in izvedbe tega naročila pa ni mogoče določiti brez sodelovanja
izvajalca.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nukel, d.o.o., Gubčeva 2,
8270 Krško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
opravljanje storitev pri delih iz obsega
TO.VZ.ISI.
7. Pogodbena vrednost: 11,264.880 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, negotovinsko,
na račun št. 51840-603-34212.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 12. 5. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, nabavna služba, Gosposvetska 1,
2380 Slovenj Gradec.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 5. 1999 ob 11. uri, v knjižnici otroškega oddelka (pritličje) Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: en nosilec posla.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
a) proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
b) ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti ter odločbo Ministrstva za zdravstvo za opravljanje prometa z
zdravili skupine D,
c) nekaznovanost ponudnika v zvezi s
strokovnostjo,
d) poravnani davki in prispevki,
e) finančna boniteta ponudnika,
f) reference z dokazili,
g) zagotavljanje 100% letne količine posamezne vrste razpisanega blaga,
h) plačilni pogoji,
i) dostava fco bolnišnica – razloženo v
skladiščne prostore,
j) dostava cenikov,
k) dobavni čas,
l) predložitev vzorcev blaga (če bo to zahtevano),
m) veljavna registracija za izdelke po zakonu o zdravilih,
n) predložitev garancije za resnost ponudbe v višini 10% razpisane vrednosti,
o) izjava banke o pridobitvi garancije za
dobro izvedbo posla.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 25. 5. 1999.
Naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim
bo priznal sposobnost, v neformalnem postopku izbral izvajalca, ki bo ob enaki kakovosti oziroma zahtevnosti blaga ponudil najnižjo ceno.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: objava namere je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 13 z dne
5. 3. 1999, Ob-1433.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

– ribe sveže in zmrznjene 551.000 SIT,
– kruh, pekovsko pecivo in slaščice
5,236.000 SIT,
– žito in mlevski izdelki 600.000 SIT,
– sadje in zelenjava 6,858.000 SIT,
– zmrznjena živila 2,185.000 SIT,
– ostalo prehrambeno blago 4,571.000
SIT.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
36,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Vrhnika, Poštna 1,
1360 Vrhnika, uprava, II. nadstropje – Helena Ogrin.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 6. 4. 1999 do
15. 4. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR številka
50110-603-57107, sklic na št. 789003.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 22. 4. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Vrhnika, Poštna 1,
1360 Vrhnika, uprava, II. nadstropje.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 4. 1999 ob 11. uri, Vrtec Vrhnika, Poštna 1, 1360 Vrhnika, uprava, II. nadstropje.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji iz 40. člena ZJN, okvirni
čas, dobavni rok, plačilni rok, kontrola kvalitete in najnižja cena.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba za dobavo blaga za obdobje 12
mesecev.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena.
Vzgojno-izobraževalni zavod
Antonije Kucler Vrhnika

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

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-2257
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec,
faks 0602/42-393.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380
Slovenj Gradec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zdravila skupine D.
(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna
ocenjena vrednost naročila 360,000.000
SIT, razdeljena na naslednje skupine in podskupine:
A. farmacevtske kemikalije, razkužila in
mila v ocenjeni vrednosti 15,000.000 SIT,
B. diagnostična sredstva za biokemični laboratorij v ocenjeni vrednosti 30,000.000 SIT,
C. obvezilni material v ocenjeni vrednosti 50,000.000 SIT,
D. sanitetni in medicinsko potrošni material v ocenjeni vrednosti 161,000.000 SIT,
D/a. vakuumski odvzem v ocenjeni vrednosti 7,000.000 SIT,
D/b. inkontinentni program v ocenjeni
vrednosti 6,000.000 SIT,
D/c. rokavice v ocenjeni vrednosti
10,000.000 SIT,
D/d. infuzijski in transfuzijski sistemi v
ocenjeni vrednosti 6,000.000 SIT,
D/e. brizge, igle v ocenjeni vrednosti
7,000.000 SIT,
D/f. ostali sanitetni in medicinsko potrošni material v ocenjeni vrednosti
110,000.000 SIT,
D/g. material za endoskopsko kirurgijo
in mehanski šif za klasično kirurgijo v ocenjeni vrednosti 15,000.000 SIT,
E) šivalni material v ocenjeni vrednosti
14,000.000 SIT,
F. osteosintetski material v ocenjeni
vrednosti 6,000.000 SIT,
G. rentgenski material v ocenjeni vrednosti 10,000.000 SIT,
H. dializni material v ocenjeni vrednosti
74,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
od dneva sklenitve pogodbe, od 1. 7. 1999
do 30. 6. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Slovenj
Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec, kontaktna oseba Suzana Dolar,
univ. dipl. ek., tel. 0602/503-409, faks
0602/42-393.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 23. 4. 1999 dalje, ob predložitvi dokazila o plačilu razpisne
dokumentacije.

Št. 244/99
Ob-2258
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vzgojno-izobraževalni zavod Antonije
Kucler Vrhnika, Poštna 1, 1360 Vrhnika,
faks 061/754-207.
2. (a) Kraj dobave: Vrtec Vrhnika, Poštna 1, 1360 Vrhnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
naslednjih skupinah:
– mleko in mlečni izdelki 7,706.000 SIT,
– meso in mesni izdelki 8,293.000 SIT,

Ob-2259
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Center 144, 2393
Črna na Koroškem, tel. 0602/38-110, faks
0602/38-163.
2. (a) Kraj dobave: CUDV Črna na Koroškem, Center 144, 2393 Črna na Koroškem
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje in prehrambeno blago po naslednjih skupinah:
1. kurilno olje: 8,000.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki 15,000.000
SIT,
3. mleko in mlečni izdelki 9,000.000
SIT,
4. kruh in pekovski izdelki 5,000.000
SIT,
5. krofi in slaščice 1,000.000 SIT,
6. sveže
sadje
in
zelenjava
9,000.000 SIT,
7. zamrznjena zelenjava – jedi
700.000 SIT,
8. jajca 900.000 SIT,
9. brezalkoholne in alkoholne pijače
2,500.000 SIT,
10. splošno
prehrambeno
blago
12,000.000 SIT.
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Vrednost kurilnega olja in živil po posameznih skupinah je ocenjena.
Orientacijska količina blaga in olja je
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
63,100.000 SIT za dvanajst mesecev.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivna
dobava od 1. 6. 1999 do 30. 5. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Center za usposabljanje,
delo in varstvo Črna na Koroškem, Center
144, 2393 Črna na Koroškem, kontaktna
oseba Moličnik Branka, tel. 0602/38-110,
faks 0602/38-163.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 6. 4. 1999 do
vključno 16. 4. 1999, vsak delovnik od 8.
do 12. ure, na sedežu naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun:
51830-603-33012 – za razpisno dokumentacijo, ali v gotovini na blagajni na sedežu
naročnika, vsak delovnik od 8. do 12. ure.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo prispeti
v tajništvo CUDV Črna na Koroškem, najkasneje do 22. 4. 1999 do 10. ure, ne glede
na to, ali bodo oddane osebno ali po pošti.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Center
144, 2393 Črna na Koroškem, z oznako
“Ne odpiraj, ponudba – javni razpis”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 1999 ob
11. uri, na sedežu naročnika CUDV Črna,
Center 144.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji iz 40. člena ZJN,
pogoje, določene z razpisno dokumentacijo (rok dobave, rok plačila, odzivni čas, kontrola kvalitete, garancija banke) in ponujena
cena za skupino blaga.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: z izbranimi ponudniki bo sklenjena letna pogodba za dobavo živil po skupinah v
skladu s 50. členom ZJN.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.
Center za usposabljanje, delo
in varstvo Črna na Koroškem
Št. 03-34/1
Ob-2266
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom, Osnovno varstvo
Nova Gorica, Padlih borcev 13, Šempeter
pri Gorici, faks 065/32-155.
2. (a) Kraj dobave: Nova Gorica, Rejčeva 4.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava dveh reševalnih
vozil za prevoz bolnikov.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 31. 5. 1999.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Zdravstveni dom, Osnovno varstvo Nova Gorica, Padlih borcev 13,
Šempeter pri Gorici.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 15. 4. 1999.
(c)
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 4. 1999 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom, Osnovno
varstvo Nova Gorica, Padlih borcev 13,
Šempeter pri Gorici.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 4. 1999 ob 11.30.
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: navedene v razpisni dokumentaciji.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: ni bila objavljena.
Zdravstveni dom
Osnovno varstvo Nova Gorica

Javni razpisi
Popravek
V razpisu za dodelitev službenih stanovanj v najem Servisa skupnih služb vlade,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 16 z
dne 19. 3. 1999, Ob-1781, št. 362-1/99,
se v zadnjem odstavku, začetek pravilno
glasi:
Pogoji razpisa: predlog predstojnika s
prednostnim redom v organu in.....
Uredništvo
Ob-2157
Na podlagi proračuna Republike Slovenije za leto 1999 (Ur. l. RS, št. 91/98), 3.
člena odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/98), 32. člena zakona o izobraževanju
odraslih (Ur. l. RS, št. 12/96) in zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97, 34/98, 87/98
in 91/98), objavlja Ministrstvo za šolstvo in
šport, Župančičeva 6, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje izobraževanja
odraslih v šolskem letu 1999/2000
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izobraževalnih programov in infrastrukturnih dejavnosti v izobraževanju odraslih na naslednjih področjih:
A. Izobraževalne akcije za odrasle:
1. Izobraževanje odraslih po javno veljavnih programih gimnazijskega ter poklicnega in strokovnega izobraževanja odraslih;
2. Izobraževanje po javno veljavnih programih izpolnjevanja v slovenskem jeziku;
3. Izobraževanje po javno veljavnih programih izpopolnjevanja v tujih jezikih;

4. Izobraževanje po programu “Usposabljanje za življenjsko uspešnost”;
5. Študijski krožki;
6. Državljansko in splošno izobraževanje: izobraževanje za demokracijo, ekološko osveščanje in drugo splošno izobraževanje za prebivalstvo;
7. Usposabljanje za uveljavljanje posebnih pravic manjšin, odraslih s posebnimi potrebami in posebnih skupin;
8. Izobraževanje starejših odraslih in druge izobraževalne aktivnosti, posvečene
mednarodnemu letu starejših;
B. Infrastrukturne dejavnosti v izobraževanju odraslih:
1. Razvoj in uvajanje novih izobraževalnih programov, oblik, sredstev in metod v
izobraževanju odraslih.
2. Dejavnost splošnoizobraževalnih središč za samostojno učenje, osrednje borze
znanja ter regionalnih borz znanja.
3. Projekti vključevanja v programe
Evropske unije.
4. Promocijske aktivnosti za pospeševanje izobraževanja odraslih.
II. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki
se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa je 370,000.000 SIT.
III. Pogoji in merila za izbiro
1. Na razpis za izobraževalne akcije se
lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki
imajo registrirano izobraževalno dejavnost,
na razpis za infrastrukturne dejavnosti pa
pravne in fizične osebe, ki imajo registrirano razvojno-raziskovalno dejavnost ali izpolnjujejo pogoje za posamezno infrastrukturno dejavnost, ki jo navedejo v prijavi (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji).
2. Prijavitelji za izobraževalne akcije pod
točko A1, A2 in A3 se lahko prijavijo le za
izvajanje javno veljavnih izbobraževalnih programov za odrasle in za izvajanje tistih programov, za katere so vpisani v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja pri Ministrstvu za šolstvo in šport.
V poštev ne bodo prišle prijave za sofinanciranje izobraževanja brezposelnih oseb, ki
se vključujejo v izobraževanje na podlagi
letnega programa izobraževanja brezposelnih oseb.
3. Prijavitelji za izobraževalne akcije pod
točko A4 in A5 morajo razpolagati s strokovnimi delavci, usposobljenimi po posebnih programih Andragoškega centra Republike Slovenije ter izpolnjevati druge pogoje,
določene z izobraževalnim programom “Usposabljanje za življenjsko uspešnost” in z
“Navodili za organiziranje študijskih krožkov”.
4. Prijavitelji za izobraževalne akcije pod
točko A6, A7 in A8 morajo prijavi na razpis,
če izobraževanja ne bodo izvajali po izobraževlanih programih, ki jih je sprejel za to
pristojni organ, priložiti izobraževalni program, ki ga nameravajo izvajati. V izobraževalnem programu morajo biti navedeni:
– ime programa,
– podrobnejša vsebina programa,
– obseg izobraževanja v programu (v
urah),
– ciljne skupine oziroma pogoji za vključitev v program,
– okvirne vsebine znanj, spretnosti ali
veščin, ki jih bodo pridobili udeleženci in
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in izobraževanja, znanosti in tehnike med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije z dne 6. novembra 1992, Protokola petega zasedanja skupnega slovensko-francoskega odbora za znanost in tehnologijo, podpisanega 27. novembra 1998
v Ljubljani, Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, objavlja

leta, obiski za pripravo projektov pa se bodo izvajali do konca leta 1999. Predvideni
rok začetka izvajanja je januar 2000.
8. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako “Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje
slovensko-francoskega
znanstvenega sodelovanja 2000: PROTEUS - prvo leto oziroma PROTEUS - drugo
leto oziroma PROTEUS - tretje leto“, morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah na
naslov: Alenka Kocjan, Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.
Vloge morajo prispeti v vložišče Ministrstva za znanost in tehnologijo Republike
Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne
glede na vrsto prenosa te vloge, do vključno 1. maja 1999 do 12. ure, kolikor se
kandidati prijavljajo prvič, do vključno
15. avgusta 1999 do 12. ure, kolikor se
prijavljajo za drugo leto sodelovanja (nadaljevanje), in do vključno 31. maja 1999 do
12. ure, kolikor se prijavljajo za tretje leto
sodelovanja (nadaljevanje).
9. V roku dostavljene in pravilno označene vloge bo odprla komisija za odpiranje
vlog 4. maja 1999 ob 10. uri, za PROTEUS
- prvo leto, 1. septembra 1999 ob 10. uri,
za PROTEUS - drugo leto, in 2. junija 1999
ob 10. uri, za PROTEUS - tretje leto, v
prostorih Ministrstva za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
10. O izidu javnega razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni po 6. zasedanju skupnega slovensko-francoskega odbora, predvidoma pred 31. decembrom 1999.
11. Francoski partner mora prav tako
oddati prijavo na svojem pristojnem ministrstvu.
12. Razpisno dokumentacijo lahko vlagatelji dvignejo vsak delavnik od dneva te
objave, med 9. in 15. uro, v tajništvu Sektorja za bilateralno mednarodno znanstveno
in tehnološko sodelovanje Ministrstva za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, tel.: 178 46
00; 178 46 76, oziroma je dostopna na
spletnih
straneh
(internetu)
http.//www.mzt.si. Vse dodatne informacije dobite pri Alenki Kocjan (tel. 178-46-89).
13. Progami štipendij za II. DRUGE
PROGRAME /visoko stopnjo, doktorske disertacije s so-mentorstvom, vabila za profesorje raziskovalce; programi za države Srednje in Vzhodne Evrope: štipendije za višjo
stopnjo, štipendije za podoktorski študij, štipendije za industrijsko raziskovanje in tehnologijo (BRITEST); sprejem raziskovalcev
iz držav Srednje in Vzhodne Evrope na
znanstvenih srečanjih (ACCES), ki jih organizira Republika Francija; sodelovanje francoskih predavateljev na poletnih šolah v državah Srednje in Vzhodne Evrope
(PARCECO)/ in III. Program za mlade ekonomiste, pravnike in inženirje iz držav Srednje in Vzhodne Evrope (COPERNIC), so kot
priloga sestavni del razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za znanost
in tehnologijo
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– znanja, ki jih morajo imeti izvajalci programa.
5. Prijavitelji za infrastrukturne dejavnosti pod točko B1, B3 in B4 morajo ponudbi
na razpis priložiti podroben načrt izvedbe
naloge, v katerem morajo biti navedeni:
– vsebina in cilji naloge,
– metodologija izvedbe naloge,
– pričakovani rezultati naloge,
– odgovorni nosilec ter izvajalci naloge in
– roki za izvedbo naloge.
6. Prijavitelji za infrastrukturne dejavnosti pod točko B2 morajo izpolnjevati pogoje, ki so za navedene dejavnosti določeni z
ustreznima projektoma Andragoškega centra Republike Slovenije.
7. Ministrstvo za šolstvo in šport ne bo
upoštevalo morebitnih prijav javnih zavodov,
ki opravljajo razvojno in svetovalno delo v
vzgoji in izobraževanju, Zveze ljudskih univerz Slovenije in drugih javnih zavodov za
izobraževanje odraslih za tiste izobraževalne akcije in infrastrukturne dejavnosti, ki jih
(so)financira na podlagi letnih načrtov in neposrednih pogodb ter prijav, povezanih z
izpopolnjevanjem in usposabljanjem strokovnih delavcev, ki delajo v izobraževanju
odraslih.
8. Prednost pri izbiri bodo imele izobraževalne akcije in infrastrukture dejavnosti,
pri katerih bo zagotovljeno sofinanciranje
tudi iz drugih virov na mednarodni, državni
ali lokalni ravni.
IV. Rok in način prijave na razpis
Rok za oddajo prijav je 20 dni po objavi
tega razpisa.
Prijave z vso potrebno dokumentacijo
morajo biti poslane priporočeno po pošti na
Ministrstvo za šolstvo in šport, Sektor za
izobraževanje odraslih, Župančičeva 6,
1000 Ljubljana.
Prijave pošljite na obrazcih za prijavo na
razpis v zaprti ovojnici z označeno firmo in
naslovom prijavitelja ter z vidnimi oznakami:
“Ne odpiraj – vloga za Javni razpis za sofinanciranje izobraževanja odraslih v šolskem
letu 1999/2000”.
V. Odpiranje vlog in rok za obveščanje o
izidu razpisa
V skladu z 2. točko 11. člena odredbe o
načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98) odpiranje
vlog ne bo javno.
Prijavitelji bodo o izboru pisno obveščeni v 45 dneh po poteku prijavnega roka.
VI. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dobijo na pisno zahtevo oziroma osebno
v tajništvu Sektorja za izobraževanje odraslih Ministrstva za šolstvo in šport, Ulica Stare pravde 6, v Ljubljani. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo tudi na
računalniški disketi, ki jo prinesejo ali priložijo pisnemu zahtevku.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-2287
Na podlagi določil zakona o raziskovalni
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91), 5. člena
pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega in tehnološkega sodelovanja Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 62/96 in 11/98), Sporazuma
o sodelovanju na področju kulture, vzgoje

javni razpis
za sofinanciranje
slovensko-francoskega znanstvenega
sodelovanja v letih 2000 do 2002
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet razpisa je Program znanstveno-tehničnega sodelovanja med Republiko
Slovenijo in Republiko Francijo, s programom povezanih dejavnosti, PROTEUS, za
leto 2000:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
raziskovalne projekte, in sicer: krajših obiskov (od 6 do 12 dni) in daljših obiskov (od
enega meseca do 3 mesecev).
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91),
– predlogi projektov se morajo navezovati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja oziroma na razvojno-tehnološke projekte, financirane v okviru nacionalno-raziskovalnega programa (Ur. l. RS,
št. 8/95), ali s strani Ministrstva za znanost
in tehnologijo Republike Slovenije sofinancirane mednarodne projekte,
– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na usmerjene raziskave,
– slovenski in francoski nosilec morata
vložiti prijavi sočasno.
4. Vloga na razpis v 2 izvodih mora vsebovati naslednje elemente:
– naslov projekta v slovenskem in francoskem jeziku,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in francoskem
nosilcu projekta z referencami,
– podatke o drugih sodelujočih raziskovalcih in njihove reference,
– načrt obiskov slovenskih in francoskih
raziskovalcev,
– kratke življenjepise slovenskega in
francoskega nosilca projekta ter sodelujočih raziskovalcev z najpomembnejšimi publikacijami, ki se nanašajo na vsebino projekta,
– opis projekta.
5. Merila za izbiro so:
– kvaliteta predloga projekta,
– izvedljivost projekta,
– pomembnost projekta v mednarodnih
okvirih,
– uporabnost projekta v praksi.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 15 milijonov SIT.
7. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je praviloma 2 leti, izjemoma 3

Št. 18/99
Ob-2286
Republika Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte
13, Ljubljana (v nadaljevanju: MZT) na podlagi 27.člena zakona o raziskovalni dejav-
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nosti (Ur. l. RS, št. 8/91) in 18. člena pravilnika o vzpodbujanju tehnološkega razvoja
(Ur. l. RS, št. 37/94, 39/98 in 61/98)
organizira izvajanje Programa spodbujanja
tehnološkega razvoja Slovenije ter zato objavlja
javni razpis
subvencij za razvojno tehnološke
spodbude gospodarstvu – subvencije
za razvojne projekte v letu 1999
Predmet razpisa je subvencioniranje
stroškov raziskovalno-razvojnega dela (RR
– faz) razvojnih projektov, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že obstoječih
materialov, naprav, sistemov in metod,
vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov in storitev v gospodarskih organizacijah. Razpis je namenjen
subvencioniranju raziskovalno razvojne faze
projektov tehnološkega razvoja, ki je le
vzpodbuda tehnološkega razvoja gospodarstva in ne zagotavlja subvencioniranje ali
kreditiranje celotnega projekta.
1. Za leto 1999 MZT razpisuje subvencije za raziskovalno-razvojni del projektov,
ki potekajo v letu 1999 in sicer:
A) za projekte, katerih izvajanje se je
pričelo v letu 1998 in so že pridobili pozitivno oceno svojih projektov, vendar le-ti v letu
1998 niso bili subvencionirani s strani MZT.
1.1 Subvencije gospodarskim organizacijam (proizvodnim, storitvenim) za projekte
pod A, znašajo v letu 1999 največ 25 mio
SIT na gospodarsko organizacijo, pri čemer
odobrena subvencija za pokrivanje dela
stroškov RR faze projektov lahko znaša največ:
1.1.1. Do 75% vrednosti raziskovalnega
dela, ki jih za gospodarsko organizacijo izvaja raziskovalna organizacija (kategorije A
ali B v evidenci MZT) in jih financira z namenom in cilji, ki so določeni v tem razpisu. Po
končanju projekta tipa 1.1.1. se mora projekt obvezno nadaljevati z eno izmed oblik
tega razpisa navedenega v 1.1.2. do 1.1.4.
1.1.2 Do 50% vseh stroškov RR faz(e)
skupnega projekta oziroma programa, ki ga
skupaj izvaja več gospodarskih organizacij.
Udeležba posameznih gospodarskih organizacij v projektu mora biti razvidna iz poslovnih načrtov in sklenjenega sporazuma o
medsebojnem sodelovanju gospodarskih
organizacij na skupnem projektu oziroma
programu, ki upošteva 7. člen zakona o
varstvu konkurence (Ur. l. RS, št. 18/93)
ter sklenjenih pogodb o izvajanju RR faz(e)
projektov(a) med gospodarskimi organizacijami in izvajalci.
1.1.3. Do 50% vseh stroškov RR faze
projekta, in jo izvaja zunanja ali mešana izvajalska skupina, v kateri so lahko do polovice ur udeleženi raziskovalci, zaposleni v
razvojnih oziroma raziskovalnih enotah organizacije, ki vlaga v projekt, za preostale
ure pa raziskovalci iz zunanjih raziskovalnih
organizacij.
1.1.4. Do 25% vseh stroškov RR faze
projekta, in jo izvaja skupina raziskovalcev, ki
jo sestavljajo pretežno raziskovalci iz enote v
sklopu gospodarske organizacije ali raziskovalci s statusom zasebnega raziskovalca.
B) za ostale projekte, ki potekajo v letu
1999 in jih izvajajo razvojne skupine v gospodarskih organizacijah
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1.2. Subvencije gospodarskim organizacijam (proizvodnim, storitvenim) za projekte pod točko B, znašajo v letu 1999 največ 10 mio SIT na gospodarsko organizacijo, pri čemer odobrena subvencija za pokrivanje dela stroškov RR faze projektov lahko
znaša le:
1.2.1 Do 25% vseh stroškov RR faze
projekta, in jo izvaja skupina raziskovalcev, ki
jo sestavljajo pretežno raziskovalci iz enote v
sklopu gospodarske organizacije ali raziskovalci s statusom zasebnega raziskovalca.
2. Pogoji
2.1. Na razpis za subvencije projektom
pod točko A se lahko prijavijo pravne in fizične
osebe, ki so registrirane za opravljanje proizvodne ali storitvene dejavnosti v Republiki
Sloveniji in so v letu 1998 na javnem razpisu
(Ur. l. RS, št. 15/98) pridobile pozitivno oceno svojih projektov, vendar le-ti v letu 1998
niso bili subvencionirani s strani MZT.
Člani izvajalske skupine so poleg raziskovalcev, ki opravljajo svoje delo v raziskovalnih organizacijah, tudi raziskovalci iz raziskovalno razvojnih enot v gospodarskih organizacijah ter in zasebni raziskovalci. Raziskovalci, ki sodelujejo na projektih morajo
biti vpisani v evidence raziskovalcev na MZT,
zasebni raziskovalci pa še dodatno v register zasebnih raziskovalcev pri MZT.
2.2. Na razpis za subvencije projektom
pod točko B se lahko prijavijo vse pravne in
fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje proizvodne ali storitvene dejavnosti v
Republiki Sloveniji.
Člani izvajalske skupine so raziskovalci
iz raziskovalno razvojnih enot v gospodarskih organizacijah in zasebni raziskovalci.
Raziskovalci, ki sodelujejo na projektih morajo biti vpisani v evidence raziskovalcev na
MZT, zasebni raziskovalci pa še dodatno v
register zasebnih raziskovalcev pri MZT.
2.3. Odgovorni vodja RR faze projekta
pod točkama A in B mora izpolnjevati zakonsko opredeljene pogoje za nosilca raziskovalno-razvojnega projekta po 29. oziroma 30. členu zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91).
2.4. Gospodarske organizacije oziroma
njihove RR enote, katerim je bilo odobreno
subvencioniranje RR faze projekta, morajo
ob podpisu pogodbe z MZT, zaradi možnosti nadzora nad porabo sredstev v projekt
vključenih sredstev, predložiti dokument o
odprtju stroškovnega mesta.
2.5. Gospodarska organizacija mora biti
plačilno sposobna.
3. Čas trajanja projektov
Razvojno-raziskovalne faze projektov
pod A in B lahko s tem razpisom pridobijo
subvencijo le za leto 1999.
Subvencioniranje se začne v letu 1999
po opravljenem ocenjevalnem postopku,
sprejetem sklepu o subvencioniranju projekta ter sklenitvi pogodbe.
4. Merila
4.1 Pri odločanju o izboru projektov pod
A, ki bodo subvencionirani s strani MZT,
bodo upoštevane:
– že pridobljene ocene na javnem razpisu za subvencije za razvojno tehnološke
spodbude v gospodarstvu za letu 1998 (Ur.
l. RS, št. 15/98),
– delež že vloženih lastnih sredstev v razvojno-raziskovalno fazo projekta,

– možnosti tehnološke realizacije in uspešnega trženja izdelka ali storitve projekta.
4.2 Pri odločanju o izboru projektov pod
B, ki jih bo subvencioniral MZT, bo v presoji, poleg meril navedenih v pravilniku o
vzpodbujanju tehnološkega razvoja, upoštevan tudi:
a) delež lastnih sredstev v razvojno-raziskovalno fazo projekta,
b) možnosti tehnološke realizacije in uspešnega trženja izdelka ali storitve projekta,
c) načrtovana stopnja donosnosti projekta (dodana vrednost, dobiček, prag rentabilnosti),
d) stopnja tehnološke zahtevnosti proizvodnje in proizvoda,
e) ekološka in energetska sprejemljivost
projekta.
5. Okvirna vrednost celotnega predmeta
razpisa pod 1. točko znaša 725 mio SIT.
6. Vloga mora vsebovati:
Za projekte pod A)
a) priglasitev na prijavnem obrazcu
TSG99,
b) pogodbo med prijaviteljem in izvajalcem(i) RR faze projekta, oziroma veljavni
sklep odgovornega organa o izvajanju RR
faze projekta, če je izvajalec lastna razvojna
enota prijavitelja,
c) poročilo o izvedenih delih na RR fazi
projekta v letu 1998,
d) za izvedena dela na projektu v letu
1998 je potrebno predložiti finančno dokazilo o plačilu prijavitelja izvajalcu(em) RR faze projekta, oziroma izpis stroškovnega mesta o vloženih sredstvih v izvajanju RR faze
projekta, če je izvajalec RR faze lastna razvojna enota prijavitelja,
e) obrazca BON 1 in BON 2, ki nista
starejša od treh mesecev.
Za projekte pod B)
a) vloga mora vsebovati poleg popolno
izpolnjenega prijavnega obrazca TSG99 še
vse priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji (navodila za pripravo predloga za
izvedbo RR faze projekta).
7. Razpisno dokumentacijo dvigujejo prijavitelji vsak dan od 8. do 16.30 v času
trajanja razpisa na recepciji MZT (vratar),
Trg Osvobodilne fronte 13, Ljubljana.
8. Pisne vloge za subvencioniranje projektov pod A in B morajo prispeti ne glede na
način prenosa vloge v sprejemno pisarno Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte 13, Ljubljana najkasneje do
vključno 4. maja 1999 do 14. ure. Na ovojnici
morajo biti vloge vidno označene z oznako:
“Ne odpiraj! Vloga na razpis subvencioniranje
razvojnih projektov v letu 1999”.
9. Komisijsko odpiranje vlog bo 6. maja
1999 v prostorih Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte 13,
Ljubljana. Nepravočasnih in nepravilno
opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjeni vlagateljem. Vlagatelji bodo o sprejetju oziroma zavrnitvi njihove vloge v nadaljnjo obravnavo obveščeni v roku
15 dni po končanem delu komisije za odpiranje vlog.
10. O končnem izboru predlogov za subvencioniranje RR faz projektov bodo vlagatelji obveščeni v 90 dneh po komisijskem
odpiranju vlog.
11. Subvencioniranje RR faz projektov
bo ministrstvo izvajalo na podlagi podpisa-
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ja malega gospodarstva, drugih proizvodnih
in storitvenih dejavnosti in opreme v gospodarstvu, iz odredbe o določitvi obrazca A in
obrazca B (vloga za dodelitev sredstev za
ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti za leto 1995; Ur. l.
RS, št. 69/95), s prilogami, kot so navedene v 10. členu uredbe o merilih, pogojih in
postopku za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (Ur. l. RS, št. 33/97)
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih.
Za pridobitev posojila v vrednosti do
2 milijona SIT, predloži prosilec samo izpolnjen ustrezen obrazec in dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih.
8. Prednost pri pridobivanju sredstev ima
prosilec, ki ima pozitivno mnenje pristojne
območne enote kmetijsko pospeševalne
službe, oziroma pozitivno mnenje lokalnega
pospeševalnega centra za razvoj malega
gospodarstva oziroma svetovalca pospeševalne mreže za malo gospodarstvo z licenco Ministrstva za gospodarske dejavnosti, o
gospodarski upravičenosti investicije s področja malega gospodarstva in sklenjeno
pogodbo s poslovno banko o odobrenem
posojilu.
9. Rok za oddajo prijav je 3. 5. 1999.
Prijave, naslovljene na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, vložijo prosilci na
upravnih enotah v Murski Soboti, Lendavi,
Kopru, Izoli in Piranu.
10. Prosilci, katerim bodo sredstva odobrena s sklepom Ministrstva za ekonomske
odnose in razvoj, bodo sklenili posojilno pogodbo o črpanju sredstev s pooblaščeno
banko.
Uporabniki posojil so ob podpisu pogodbe dolžni predložiti pogodbo z zavarovalnico o zavarovanju posojila oziroma zastavo
premoženja - vpis v zemljiško knjigo.
Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj

stopnje rizičnosti projekta, preostali del pa v
skladu s pogoji banke.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo poroštva: poroštva se dodeljujejo za spodbujanje razvoja obrti, podjetništva oziroma enot
malega gospodarstva.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, obrtniki in gospodarske družbe,
ki izpolnjujejo naslednje tri pogoje:
– so člani RGS Celje pri RRA Celje,
d.o.o.,
– ustrezajo merilom za male gospodarske družbe po 51. in 72. člen zakona o
gospodarskih družbah in
– imajo sedež dejavnosti na območju občin ustanoviteljic RRA Celje, d.o.o.
V skladu s pravili delovanja RGS Celje,
članstvo v skladu ne predstavlja avtomatične obveznosti RRA Celje RGS Celje pri odobritvi poroštva.
5. Prednostni kriteriji za dodelitev poroštva
Pri obravnavanju vlog bosta upoštevani
predvsem:
– načelo ohranjanja realne vrednosti dodeljenih sredstev,
– načelo donosnosti projekta.
Prednost pri dodelitvi poroštva bodo imeli prosilci:
– katerih projekti bodo razvojno naravnani (uvajanje novih tehnologij, inovacije,
nastop na novih in tujih trgih, odpiranje novih delovnih mest, konkurenčnost),
– z boljšo boniteto.
6. Vsebina vloge za dodelitev poroštva
Vsebina vloge za dodelitev poroštva je
razvidna iz obrazca: vloga za dodelitev poroštva, ki ga lahko prosilci dobijo na naslednjih mestih:
– Regionalna razvojna agencija Celje,
d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje,
– Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Celje, Ljubljanska cesta 14,
3000 Celje,
– Gospodarska zbornica Slovenije, Savinjsko-Šaleška območna zbornica Velenje,
Rudarska cesta NN, 3320 Velenje,
– Območna obrtna zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje,
– Območna obrtna zbornica Laško, Savinjsko nabrežje 2, 3270 Laško,
– Območna obrtna zbornica Slovenske
Konjice, Mestni trg 18, 3210 Slovenske
Konjice,
– Območna obrtna zbornica Šentjur pri
Celju, Cesta Valentina Orožna 8, 3230
Šentjur pri Celju,
– Območna obrtna zbornica Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 4, 3240 Šmarje pri
Jelšah,
– Območna obrtna zbornica Mozirje, Savinjska cesta 43, 3330 Mozirje,
– Območna obrtna zbornica Velenje,
Stari trg 2, 3320 Velenje,
– Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec, Levstikova ulica 2, 3310 Žalec,
– Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Celje, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje,
– Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Občine Žalec, Ul. Savinjske čete 5, 3310
Žalec,
– Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240
Šmarje pri Jelšah,
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nih pogodb in zahtevkov (obrazec priložen
razpisni dokumentaciji), ki jih izpolnijo prejemniki subvencije in jim priložijo finančni
dokument, iz katerega je razvidno, da so
tudi sami že izplačali izvajalcu RR faze zahtevani delež sredstev. Le pod tem pogojem
bo Ministrstvo izplačevalo pogodbena
sredstva in to neposredno izvajalcem.
12. Podrobnejše informacije v zvezi z
javnim razpisom dobite po telefonu
061/178-46-17 (Radovan Križman).
Ministrstvo za znanost
in tehnologijo
Št. 169/99
Ob-2290
Na podlagi 8. člena uredbe o merilih,
pogojih in postopku za dodelitev sredstev
za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (Ur. l. RS,
št. 33/97) in uredbe o spremembah in dopolnitvi uredbe o merilih, pogojih in postopku za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (Ur. l. RS, št. 16/99) objavlja Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
javni razpis
za dodelitev sredstev za ustvarjanje
gospodarske osnove za avtohtoni
narodni skupnosti
1. Predmet razpisa so posojila za naložbe v razvoj kmetij, dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah, zadružnih organizacij, malega gospodarstva ter naložbe v druge proizvodne in
storitvene objekte in opremo v gospodarstvu.
2. Pravico kandidiranja imajo fizične osebe, pripadniki avtohtonih narodnih skupnosti in pravne osebe v večinski lasti pripadnikov avtohtone narodne skupnosti oziroma
je njihov ustanovitelj narodna skupnost, za
naložbe na območjih, kjer živijo pripadniki
avtohtonih narodnih skupnosti.
3. Sredstva za ustvarjanje gospodarske
osnove za avtohtoni narodni skupnosti se
namenijo za isti projekt le enkrat, razen če
se izvaja fazno.
4. Investitorji, katerim so bila sredstva
odobrena v letih od 1991 do 1994 v okviru
natečajev za spodbujanje razvoja demografsko ogroženih območij, ne morejo sodelovati na javnem razpisu za dodelitev sredstev
po tej uredbi z istimi projekti.
5. Projekt, s katerim prosilec kandidira
za sredstva iz tega razpisa, mora izpolnjevati kriterije iz 10. člena zakona o uporabi
sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95).
6. Sredstva v obliki posojila pridobi prosilec, ki lahko dokaže, da ima med viri financiranja najmanj 15% lastnih sredstev. Posojila za posamezno investicijo se dodeljujejo
največ do 60% predračunske vrednosti investicije, po obrestni meri TOM + 1%, z
dobo vračanja 7 let in moratorijem od 6
mesecev do 2 let. Moratoriju se posojilojemalec lahko odpove.
7. Za pridobitev sredstev v obliki posojila pod pogoji iz 6. tč., mora prosilec predložiti naslednjo dokumentacijo:
– prijavo,
– izpolnjen obrazec A za projekte s področja razvoja kmetij in dopolnilnih dejavnosti oziroma obrazec B za projekte s področ-

Ob-2391
Na podlagi pravil o delovanju Regionalnega garancijskega sklada Celje ter sklepa
nadzornega sveta Regionalne razvojne
agencije Celje, d.o.o., objavlja Regionalna
razvojna agencija Celje, d.o.o., (v nadaljevanju: RRA Celje), Regionalni garancijski
sklad Celje (v nadaljevanju: RGS Celje)
razpis
za pridobitev poroštva za dolgoročna
posojila (minimalni znesek posojila
1,000.000 SIT, maksimalni znesek
posojila 10,000.000 SIT) za
investicijsko-razvojne projekte
obrtnikov, podjetnikov oziroma enot
malega gospodarstva
1. Predmet razpisa: predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev poroštev v skupni višini 86,000.000 SIT.
2. Pogoji za dodeljevanje poroštev:
– prosilec vloži vlogo za poroštvo na RRA
Celje RGS Celje hkrati z vlogo za posojilo
na banko ali lokalni sklad;
– poroštvo ne more presegati 80% posojila;
– prosilec zavaruje prejeto poroštvo RRA
Celje RGS Celje v višini 80% posojila z različnimi oblikami zavarovanja v odvisnosti od
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– Sklad za razvoj obrti in podjetnišva
Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur,
– Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice,
– Podjetniški center Rogaška Slatina,
d.o.o., Ul. XIV. divizije 12, 3250 Rogaška
Slatina,
– GIZ Podjetniški center Žalec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
– Lokalno podjetniški center Slovenske
Konjice, Škalska cesta 7, 3210 Slovenske
Konjice,
– Zgornjesavinjski podjetniški center,
Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na vseh zgoraj
naštetih mestih.
Obravnavale se bodo le vloge oddane
na izvirnih obrazcih.
7. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev. RRA Celje RGS Celje bo javno objavil datum porabe sredstev.
8. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– je neustrezna (ne vsebuje zahtevane
dokumentacije in ne izpolnjuje splošnih pogojev iz 4. točke tega razpisa),
– ni potrjena s strani projektnega sveta
RGS Celje.
9. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RRA Celje RGS Celje
in bank. Vloge, ki bodo prispele do 10. v
mesecu, bodo obravnavane v roku 30 dni.
RRA Celje RGS Celje 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.
Na podlagi dodatnih finančnih usklajevanj z bankami in ob pridobitvi dodatnih
sredstev se bo objavila dodatna kvota razpoložljivih sredstev.
Regionalna razvojna agencija
Celje, d.o.o.,
Regionalni garancijski sklad Celje
Ob-2390
Regionalna razvojna agencija Celje
d.o.o. in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v sodelovanju z Banko Celje d.d.
razpisuje
kreditiranje
samozaposlovanja podjetnikov
začetnikov in odpiranja novih delovnih
mest v malem gospodarstvu
1. Predmet tega razpisa je kreditiranje
odpiranja 100 delovnih mest na področju
občin ustanoviteljic Regionalne razvojne
Agencije Celje d.o.o.
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 (Če izpolnjujejo pogoje po 51. in 72. členu zakona o gospodarskih družbah. Največje skupno število
zaposlenih pri gospodarskem subjektu ne
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sme presegati 50 zaposlenih.), ki se bodo
samozaposlile oziroma bodo zaposlili brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
3. Pogoji za dodeljevanje kreditov
Intersenti, ki izpolnjujejo pogoje 2. točke tega razpisa, lahko zaprosijo pri samozaposlitvi oziroma zaposlitvi za kredit v višini
1,000.000 SIT za vsako delovno mesto.
Letna obrestna mera kredita znaša
TOM + 2%, s triletno dobo vračanja in z
možnostjo šestmesečnega moratorija na odplačilo glavnice. Stroške banke za odobritev posojila plača v celoti kreditojemalec.
4. Zavarovanje kredita
Kredit se lahko 100% zavaruje preko Regionalnega garancijskega sklada Celje Regionalne razvojne agencije Celje d.o.o.
5. Drugi pogoji
Razpis je odprt do izčrpanja sredstev.
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi Regionalne razvojne
agencije Celje d.o.o. in banke enkrat mesečno.
Vloge,ki bodo prispele po porabi sredstev, bodo obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
– Regionalna razvojna agencija Celje
d.o.o. bo prosilce pisno seznanila z odločitvijo pristojnih organov v petnajstih dneh po
sprejemu odločitev.
Potrebno dokumentacijo in dodatne informacije lahko interesenti dobijo na
naslednjih naslovih:
Regionalna razvojna agencija Celje
d.o.o., Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje,
– Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Celje, Ljubljanska cesta 14,
3000 Celje,
– Gospodarska zbornica Slovenije, Savinjsko-Šaleška območna zbornica Velenje,
Rudarska cesta NN, 3320 Velenje,
– Območna obrtna zbornica Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje,
– Območna obrtna zbornica Laško, Savinjsko nabrežje 2, 3270 Laško,
– Območna obrtna zbornica Slovenske
Konjice, Mestni trg 18, 3210 Slovenske
Konjice,
– Območna obrtna zbornica Šentjur pri
Celju, Cesta Valentina Orožna 8, 3230
Šentjur pri Celju,
– Območna obrtna zbornica Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 4, 3240 Šmarje pri
Jelšah,
– Območna obrtna zbornica Mozirje, Savinjska cesta 43, 3330 Mozirje,
– Območna obrtna zbornica Velenje,
Stari trg 2, 3320 Velenje,
– Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec, Levstikova ulica 2, 3310 Žalec,
– Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Celje, Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje,
– Sklad za razvoj obrti in podjetništva
občine Žalec, Ul. Savinjske čete 5, 3310
Žalec,
– Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240
Šmarje pri Jelšah,
– Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur.
– Sklad za razvoj obrti in podjetništva
Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice,

– Podjetniški center Rogaška Slatina
d.o.o., Ul. XIV: divizije 12, 3250 Rogaška
Slatina,
– GIZ Podjetniški center Žalec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
– Lokalno podjetniški center Slovenske
Konjice, Škalska cesta 7, 3210 Slovenske
Konjice,
– Zgornjesavinjski podjetniški center,
Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje.
Regionalna Razvojna Agencija
Celje d.o.o.
Zavod RS za zaposlovanje
Ob-2223
Na poldagi 10. člena zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) objavlja Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v Mestni občini Celje
v letu 1999
1. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvjalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– Športna zveza Celje,
– zavodi, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v
športu,
– vrtci, osnovne in srednje šole.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež in delujejo na območju
Mestne občine Celje,
– da imajo usklajena pravila (statut) z novim zakonom o društvih (Ur. l. RS, št.
60/95),
– da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti že več kot leto dni,
– da imajo urejeno evidenco o članstsvu
in drugih kazalcih predpisanih za spremljanje stanja v športu.
II. Predmet javnega razpisa je zbiranje
predlogov za sofinanciranje naslednjih letnih programov športa:
1. Šport otrok in mladine:
a) interesna športna vzgoja predšolskih
otrok:
– program športne značke Zlati sonček,
– tečaj plavanja,
– tečaj drsanja,
– splošna vadba v društvih in občinski
športni šoli;
b) interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine:
– program športne značke Zlati sonček
(1. in 2. razred OŠ),
– tečaj plavanja za 2. razrede osnovnih
šol,
– splošna vadba v društvih in občinski
športni šoli,
– medrazredna tekmovanja nižjih razredov osnovnih šol,
– medšolska tekmovanja osnovnih in
srednjih šol,
– počitniški programi;
c) tekmovalni šport mladih vključenih v
redno vadbo v društvih in klubih:
– programi društev individualnih in kolektivnih športnih panog uvrščenih v skupini
D in E,
– programi usmerjevalnih selekcij društev uvrščenih v skupine A, B in C;
2. Kvalitetni in vrhunski šport:
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VI. Z izbranimi izvajalci bodo po sprejemu občinsekga proračuna za leto 1999
sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
Mestna občina Celje

VIII. Prijave pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Črna na Koroškem – Športna
zveza Črna, Center 101, Črna na Koroškem
z označbo “javni razpis – šport”.
IX. Podrobne informacije in obrazce za
prijavo dobite na Občini Črna na Koroškem,
Center 101, Črna na Koroškem, tel.
0602/38-170.
X. Rok za prijavo je 20. 4. 1999 do
12. ure.
XI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbo o sofinanciranju programov.
Občina Črna na Koroškem
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– program društev individualnih in kolektivnih športnih panog uvrščenih v skupine A,
B in C;
3. Športna rekreacija:
– planinstvo, taborništvo, programi športa
upokojencev in invalidov ter drugih društev,
– množične športno-rekreativne akcije in
prireditve;
4. Skupne naloge:
– redno in investicijsko vzdrževanje
športnih objektov ter površin, ki so v upravljanju športnih društev ali Športne zveze Celje ter nabava ali obnova opreme na teh
objektih,
– organizacija seminarjev in tečajev za
dopolnilno izobraževanje strokovnih kadrov,
– zdravstveno varstvo športnikov,
– organizacija kvalitetnih športnih prireditev na območju Mestne občine Celje,
– mednarodno sodelovanje z mestoma
Singen in Grevenbroich,
– delovanje finančnega servisa za
društva in klube,
– priprave športnikov in ekip za nastope
na olimpijskih igrah ter svetovnih in evropskih prvenstvih oziroma pokalih,
– programi kategoriziranih športnikov,
– priznanje in nagrade športnikom ter prireditev “Šport v Celju”,
– informatika o športu,
– druge naloge pomembne za šport v
občini ter skupne vsem segmentom športa;
5. Delovanje Športne zveze Celje:
– strokovna služba (plače in drugi osebni prejemki),
– materialni stroški delovanja zveze.
6. Mednarodne igre šposlkih otrok v Mediasu (Romunija) in v Velenju.
III. Izbrani programi bodo sofinancirani iz
proračunskih sredstev za šport za leto 1999
na osnovi pravilnika za sofinanciranje programov športne dejavnosti ter meril in nomativov za ovrednotenje športnih programov v Mestni občini Celje.
Prednost pri izboru bodo imeli Športna
zveza Celje in društva včlanjena v zvezo,
izvajalci, ki svoje programe izvajajo neprofitno ter izvajalci, ki so programe izvajali že v
letu 1998.
IV. Rok za prijavo predlogov je 15 dni po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS.
V. Prijave pošljite v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Prešernova 27, Celje, s
pripisom “javni razpis – šport”.
Prijavi mora biti priložena fotokopija odločbe Upravne enote Celje o vpisu v register društev. Zasebniki in druge organizacije predložijo dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti o športu.
Programi, ki v letu 1998 niso bili sofinancirani morajo biti finančno ovrednoteni z
navedbo virov financiranja ter morajo imeti
priloženo potrdilo o zagotovljenem prostoru
za izvajanje programa (pogodba z upravljalcem prostora) ter potrdilo o zgotovljenem
ustreznem strokovnem kadru.
Enotne obrazce za prijavo, druge potrebne obrazce in podrobne informacije dobite vsak delovni dan med 8. in 14. uro na
Mestni občini Celje, Oddelek za družbene
dejavnosti, Prešernova 27, Celje (kont. oseba Lado Gobec, tel. 484-822 int. 322) ali
na Športni zvezi Celje, Dečkova c. 1, Celje
(kont. oseba Bojan Bajec, tel. 412-102).

Št. 40/99
Ob-2224
Na podlagi 10. člena zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98), Občina Črna na Koroškem objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju športa, ki so v javnem
interesu v letu 1999
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja
oziroma panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
II. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Črna na Koroškem,
– da so organizirani v skladu z zakonom
o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95).
– da so vključeni v Športno zvezo Črna
na Koroškem.
III. V letu 1999 bomo (so)financirali naslednje programe:
– šport v zavodih s področja vzgoje in
izobraževanja:
– predšolske mladine,
– osnovnošolske mladine,
– srednješolske mladine,
– športna dejavnost študentov;
– šport v društvih:
– šport mladih – redna splošna vadba,
– šport mladih – šport za dosežek (selektivni šport),
– športno rekreativna dejavnost odraslih,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov;
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov;
– promocijska dejavnost;
– priznanja športnikom in športnim delavcem;
– mednarodna dejavnost;
– športne prireditve.
IV. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Meril za vrednotenje programov
športa, ki se financirajo iz občinskega proračuna.
Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij in zavodov.
V. Predlagatelji morajo posredovati natančen opis programov s seznamom udeležencev, krajem izvajanja programov, urnikom vadbe, krajem vadbe in podatke o strokovnem kadru.
VI. Programi morajo biti finančno ovrednoteni z navedenimi viri financiranja.
VII. Športna društva in klubi člani Športne zveze Črna lahko pooblastijo Športno
zvezo, da kandidira v njihovem imenu.

Objave
delniških družb
Javne prodaje delnic
Št. 906/99
Ob-2226
Banka Celje, d.d., v skladu s svojim statutom objavlja
ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Ljubečna Celje, d.d., Kocbekova 30, 3211 Škofja vas.
Predmet prodaje:
– 621 navadnih delnic Banke Celje, d.d.,
na ime po ceni 19.000 SIT za delnico,
– 65 prednostnih delnic Banka Celje,
d.d., na ime po ceni 19.000 SIT za delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z
določili statuta delničarji Banke Celje,
d.d., imetniki delnic na ime, ki s pismenim
sporočilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo. Ponudba veže ponudnika vse dokler
jo prvi izmed obstoječih delničarjev ne akceptira.
Delničarji lahko svojo predkupno pravico
uveljavljajo do vključno 22. 4. 1999. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi pogoji ponujene ostalim kupcem.
Ponudbe zbira Banka celje, d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, 3000
Celje.
Banka Celje, d.d.
Ob-2401
Probanka, d.d., Gosposka ulica 23,
2000 Maribor, v skladu s statutom objavlja
ponudbo za prodajo
navadnih ustanoviteljskih delnic na ime
Probanke, d.d.,
ki jo je banki posredoval delničar Probanka, d.d., Gosposka 23, 2000 Maribor.
Predmet prodaje je 571 navadnih ustanoviteljskih delnic na ime Probanke, d.d.,
po ceni 137.500 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta Probanke in pravilnika o prometu z ustanoviteljskimi navadnimi delnicami
na ime Probanke, d.d., obstoječi imetniki
navadnih ustanoviteljskih delnic na ime Probanke, d.d., ki s pismenim sporočilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.
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Dana ponudba zavezuje ponudnika 30
dni od predložitve banki, po tem roku bodo
delnice pod enakimi pogoji ponujene ostalim kupcem.
Probanka, d.d., Maribor

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Ob-2230
Uprava družbe, Projekting biro Ljubljana, ki je s strani skupščine družbe pooblaščena za izvedbo sklepa skupščine družbe o zmanjšanju osnovnega kapitala, s tem
poziva morebitne upnike v skladu s 350.
členom zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98 in
84/98).
Uprava družbe poziva morebitne upnike
družbe, katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala v register, da kolikor ne bi mogli biti
poplačani, prijavijo terjatve v šestih mesecih po objavi vpisa.
Projekting biro Ljubljana, d.d.
Ob-2324
Uprava družbe Usluga Šiška, d.d., ki je s
strani skupščine družbe pooblaščena za izvedbo sklepa skupščine družbe o zmanjšanju
osnovnega kapitala, s tem poziva morebitne
upnike v skladu s 350. členom zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 84/98 in 6/99).
Uprava družbe poziva morebitne upnike
družbe, katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega
kapitala v register, da kolikor ne bi mogli biti
poplačani, prijavijo terjatve v šestih mesecih po objavi vpisa.
Usluga Šiška, d.d.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Popravek
V objavi sklica 3. skupščine družbe Varnost Novo mesto, d.d., objavljeni v Uradnem
listu RS, št. 19 z dne 26. 3. 1999, Ob-2054
se polkrepki sredinski tekst pravilno glasi:
3. skupščino družbe
Varnost Novo mesto, d.d., Novo mesto,
Trdinova 6.
Uredništvo
Ob-2255
Salus, promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana, Mašera Spasićeva 10, objavlja sklic
13. redne seje skupščine delničarjev
na dan 8. 5. 1999 ob 11. uri, na sedežu
družbe v Ljubljani, Mašera Spasićeva 10.
Dnevni red:
1. Letno poročilo Salus, d.d., za leto
1998.
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Predlog sklepa: letno poročilo se sprejme.
2. Delitev čistega dobička, ustvarjenega
v letu 1998.
Predlog sklepa: isti dobiček iz leta 1998
ostane nerazporejen.
3. Delitev čistega dobička preteklih let.

Predlog sklepa: iz nerazporejenega čistega dobička preteklih let s pripadajočo
revalorizacijo:
– 1993 v celoti,
– razlika iz leta 1994;
se razdeli:
v 000 SIT

1. dividenda za prednostne delnice
2. dividenda na delnice razreda A in B (135.000) – 2.300 SIT na
delnico, všteta vmesna dividenda 800 SIT
3. dividenda za delnice, ki so v lasti družbe, se ne razdeli
4. izplačilo iz čistega dobička po točki 6.2.5. statuta
5. izplačilo iz čistega dobička po čl. 276 ZGD
4. Predlog spremembe statuta.
Predlog sklepa:
– v točki 0.1.1. se v tretjem odstavku
beseda “pravili” zamenja z besedama “statutom družbe”,
– v točki 2.1.12. se doda oznaka in opis
dejavnosti:
“G/52.31 Lekarne in prodajalne s pomožnimi sredstvi in zelišči”,
– doda se naslednji točki z oznakami in
opisi dejavnosti:
“2.1.16.
51.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki”,
“2.1.17.
90.00 Storitve javne higiene”.
5. Predlog določitve revizorske hiše.
Predlog sklepa: določi se revizorska hiša PricewaterhouseCoopers, d.d., za leto
1999.
Letno poročilo je na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 8. 4. 1999
dalje, med 8. in 10. uro.
Pogoj za udeležbo na skupščini je, da
delničar v sedmih dneh po objavi pisno obvesti družbo o udeležbi na skupščini in da v
tem roku shrani delnice pri banki ali pri družbi, kjer morajo ostati shranjene do vključno
11. 5. 1999.
Na podlagi sklepa uprave pooblastil ni
potrebno notarsko overoviti.
Salus Ljubljana, d.d.
predsednik nadzornega sveta
Ob-2256
Na podlagi 18. člena statuta Zlati Klas
Trgovina, d.d., Maribor, Ptujska c. 95, uprava družbe sklicuje
2. redno skupščino
delničarjev Zlati Klas Trgovina, d.d.,
Maribor,
ki bo v četrtek, 6. maja 1999 ob 12. uri,
na sedežu družbe v Mariboru, Ptujska c.
95.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: za predsednico skupščine se imenuje Zvonka Letonja, za preštevalki glasov se imenujeta Vlasta Krajnc in
Majda Vučeljič. Skupščini bo prisostvoval
vabljeni notar Andrej Šoemen.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejme se predloženo letno poročilo za leto 1998.

10.693
310.500
18.000
18.000

3. Sprejem sklepa o razdelitvi dobička
za leto 1998.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: čisti dobiček za leto 1998 v znesku
15,204.000 SIT se razdeli:
– za dividende 14,704.000 SIT,
– nerazporejen dobiček 500.000 SIT.
4. Sprejem sklepa o prenehanju družbe
po skrajšanem postopku.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: vsi delničarji sprejmejo sklep o prenehanju družbe Zlati Klas Trgovina, d.d., po
skrajšanem postopku.
Gradivo, o katerem odloča skupščina,
bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Mariboru, Ptujska c. 95, vsak delovni
dan od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine, od 8. do 14. ure.
Delničarje, zastopnike in njihove pooblaščence vljudno prosimo, da najkasneje
3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo.
Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 13. uri, v
istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo
skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Zlati Klas Trgovina, d.d.
uprava družbe
Št. 10/99
Ob-2270
Na podlagi 16. člena statuta Factor banke,
d.d. in sklepov nadzornega sveta z dne 17. 3.
1999, sklicuje uprava Factor banke, d.d.
1. sejo skupščine delničarjev,
ki bo v četrtek, 6. maja 1999 ob 13. uri, v
prostorih Factor banke, d.d., Železna cesta
16, Ljubljana, sejna soba, V. nadstropje.
Dnevni red:
1. Predlog imenovanja predsednika
skupščine delničarjev, verifikacijske komisije, preštevalca glasov in notarja.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme predlog o imenovanju organov
skupščine delničarjev, verifikacijske komisije, preštevalca glasov in notarja.
2. Poročila o poslovanju za leto 1998.
2.1. Poročilo o revidiranju poslovanja.
2.2. Poročilo uprave o poslovanju v letu
1998.
2.3. Mnenje nadzornega sveta k rezultatom poslovanja v letu 1998.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme poročilo o revidiranju poslovanja
za leto 1998 in poročilo uprave o poslovanju za leto 1998.
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Predlog sklepa št. 5: sprejmejo se predlagane spremembe in dopolnitve statuta Peka, tovarne obutve, d.d., Tržič, in sicer kot
prečiščeno besedilo statuta, sprejetega na
skupščini družbe dne 27. 11. 1998.
5. Potrditev popravka vrednosti terjatev
in zalog po predlogu uprave.
Predlog sklepa št. 6: potrdijo se popravki vrednosti terjatev in zalog za leto 1998
po predlogu uprave družbe.
6. Razrešitev starega člana in izvolitev
novega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 7: razreši se dosedanji član nadzornega sveta Tomaž F. Lovše in
se izvoli nov član nadzornega sveta Barbara
Kürner Čad.
7. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1999.
Predlog sklepa št. 8: za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1999 se imenuje
revizijsko hišo po predlogu nadzornega sveta družbe.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno. Pooblastila
za zastopanje na skupščini družbe je potrebno deponirati v tajništvu predsednika
uprave družbe, na sedežu družbe v Tržiču,
Cesta Ste Marie aux Mines 5, 4290 Tržič,
vsaj tri dni pred sejo skupščine družbe.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
naj prijavi svojo udeležbo na skupščini družbe v pisni obliki, to je do vključno 4. 5.
1999, sicer delničar izgubi pravico do udeležbe na skupščini.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
sobo, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Seja, v kateri bo potekala skupščina, bo
zaradi administrativnih opravil, ki so potrebna pred skupščino, odprta 30 minut pred
pričetkom zasedanja. Zaprli jo bomo ob 12.
uri, tako da bo omogočen točen pričetek
skupščine.
Popolno gradivo za 5. sejo skupščine
družbe, ki vsebuje predlagane spremembe
statuta, pisno poročilo uprave in sanacijski
načrt uprave ter prijavnice za 5. skupščino
družbe, so delničarjem na voljo in vpogled v
tajništvu predsednika uprave družbe, na sedežu družbe v Tržiču, Cesta Ste Marie aux
Mines 5, 4290 Tržič, in sicer vsak delovni
dan po objavi sklica skupščine, od 8. do
12. ure.
Vabljene delničarje prosimo, da utemeljene nasprotne predloge k posameznim
točkam dnevnega reda pisno sporočijo v
sedmih dneh po objavi sklica skupščine
upravi družbe ter ji tako omogočijo pravočasno pripravo njenih stališč.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna za odločanje, se bo sklicala nova
seja skupščine, z istim dnevnim redom, dne
10. 5. 1999 ob isti uri. Seja bo sklepčna za
odločanje, ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Peko, d.d., Tržič
uprava družbe

1. redno letno skupščino
družbe IMP Promont, Projektiranje in
montaža, d.d.,
ki bo dne 5. 5. 1999 ob 12. uri, na
sedežu družbe, Pot k sejmišču 30, Črnuče.
Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Tadej Počivavšek, za preštevalca glasov se imenuje Repše Bojan.
Seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine družbe.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave skupščina sprejme poslovnik o delu
skupščine v predlaganem besedilu.
3. Statusno preoblikovanje v družbo z
omejeno odgovornostjo.
Predlogi sklepov:
A) Skupščina sprejme sklep o preoblikovanju družbe IMP Promont, Projektiranje
in montaža, d.d., Ljubljana, v družbo z omejeno odgovornostjo. Značilnosti družbe so
razvidne iz družbene pogodbe, ki je sestavni del tega sklepa.
Sedež, dejavnost in višina osnovnega kapitala družbe ostanejo nespremenjeni.
Z uveljavitvijo tega sklepa se spremeni
firma družbe tako, da po novem glasi: IMP
Promont, družba za poslovne storitve,
d.o.o.; skrajšana firma se glasi: IMP Promont, d.o.o.
Vsak sedanji delničar pridobi z vpisom
statusnega preoblikovanja delniške družbe
v družbo z omejeno odgovornostjo pri pristojnem sodnem registru ustrezen poslovni
delež, ki se določi glede na število delnic,
katerih lastnik je. Nominalna vrednost poslovnega deleža je enaka seštevku nominalnega zneska delnic, katerih lastnik je, vendar ne manj kot 14.000 SIT.
Družba izjavlja, da ponuja v primeru statusnega preoblikovanja z večinskim sklepom vsem delničarjem, ki statusnemu
preoblikovanju nasprotujejo, prek zapisnika, da bo pridobila njihove, s statusnim
preoblikovanjem nastale poslovne deleže za
primerno odškodnino.
B) Skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta družbe IMP Promont, Projektiranje in montaža, d.d., Ljubljana, in sicer: Darko Vozelj, Bensa Rudi in Marko
Avsec, ki jim preneha mandat z dnem vpisa
statusnega preoblikovanja v sodni register
pristojnega sodišča.
C) Skupščina razreši začasnega direktorja družbe IMP Promont, Projektiranje in
montaža, d.d., Petra Britovška, ki mu mandat preneha z dnem vpisa statusnega preoblikovanja v sodni register.
D) Skupščina imenuje direktorja družbe
z omejeno odgovornostjo za dobo 1 leta, ki
mu prične mandat z dnem vpisa statusnega
preoblikovanja v sodni register.
E) Skupščina imenuje dva prokurista, ki
skupno zastopata družbo v okviru zakonskih pooblastil.
F) Skupščina sklene pogodbo o opravljanju poslovodne funkcije z direktorjem
družbe ter prokuristoma in za podpis pogodb pooblašča predsednika skupščine.
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3. Predlog delitve dobička.
Predlog sklepov:
1. Nerazporejeni dobiček iz leta
1998, ki znaša 186,352.654,01 SIT se
razporedi:
– 75,000.000 SIT za izplačilo dividend,
– 111,352.654,01 v rezervni sklad
banke.
2. Dividende v znesku 10.000 SIT na
delnico bruto, se delničarjem izplačajo najkasneje do 31. 5. 1999. Dividende za leto
1998 se izplačajo delničarjem, ki so vpisani
v knjigo delničarjev na dan sprejema tega
sklepa na skupščini delničarjev.
4. Ugotovitev neto dolžnikov Factor banke, d.d., za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
ugotavlja, da nihče od članov nadzornega
sveta:
– ni predstavnik neto dolžnikov banke in
z njim povezanih pravnih oseb,
– ni povezan s pravnimi osebami, v katerih ima banka več kot 5% delež glasovalnih
pravic.
5. Predlog imenovanja revizorja za leto
1999.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1999 se imenuje družba Price WaterhouseCoopers, d.d., Ljubljana.
Pravico udeležbe na skupščini delničarjev imajo delničarji, ki so vpisani v knjigo
delničarjev najmanj pet delovnih dni pred
datumom zasedanja skupščine delničarjev
in ostanejo vpisani do konca seje.
Verifikacija pooblastil delničarjev bo potekala 15 minut pred začetkom skupščine
delničarjev.
Factor banka, d.d.
uprava družbe
Ob-2283
Uprava delniške družbe sklicuje na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 38. člena statuta delniške družbe
V. sejo skupščine
delniške družbe Peko, tovarna obutve,
d.d., Tržič,
ki bo v Tržiču, dne 7. 5. 1999 ob 12. uri,
v sejni sobi na sedežu delniške družbe v
Tržiču, Cesta Ste Marie aux Mines 5, Tržič,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1: izvolijo se delovna
telesa skupščine, in sicer predsednik skupščine, notar in preštevalec glasov po predlogu uprave.
2. Sprejem sanacijskega načrta poslovne sanacije Peka, d.d.
Predlog sklepa št. 2: sprejme se sanacijski načrt Peka, d.d., v besedilu, ki ga je
pripravila uprava družbe.
Predlog sklepa št. 3: upravo družbe se
pooblasti za izvedbo sanacijskih ukrepov,
kot so navedeni v sanacijskem načrtu Peka,
d.d.
3. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala.
Predlog sklepa št. 4: potrdi se predlog
uprave za dokapitalizacijo družbe z vplačilom novega stvarnega vložka.
4. Sprememba statuta Peka, tovarne
obutve, d.d.

Ob-2368
Na podlagi določil statuta IMP Promont,
Projektiranje in montaža, d.d., Ljubljana in
določil zakona o gospodarskih družbah sklicuje začasni direktor
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4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1998 se imenuje revizorska družba
Constantia, d.o.o., Vilharjeva 7, Ljubljana.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo družbe na dan zasedanja skupščine. Delničar lahko uresničuje
svojo glasovalno pravico preko pooblaščenca, ki se mora izkazati s pisnim pooblastilom najkasneje neposredno pred začetkom
zasedanja skupščine.
Popolno gradivo je vsem delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od 11. do 12. ure.
Ponovni sklic družbe
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne,
v istih prostorih, z enakim dnevnim redom,
ob 13. uri. V tem primeru je skupščina
sklepčna in veljavno odloča, ne glede na
število prisotnega kapitala.
IMP Promont, d.d.
začasni direktor družbe
Št. 328/99
Ob-2323
Na podlagi 7.6 člena statuta družbe
Gozd, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d. d. Ljubljana, Tržaška 2, Ljubljana, začasna uprava sklicuje
1. skupščino družbe
Gozd, družba za proizvodnjo, storitve in
trgovino, d. d. Ljubljana
ki bo dne 4. 5. 1999. ob 13. uri v poslovnih prostorih v Ljubljani, Tržaška 2, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih organov
skupščine.
Predlog sklepa: potrdi se predlog sklepa, kot ga predlaga uprava.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine
delniške družbe.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine delniške družbe v predloženem besedilu.
3. Predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predloženem besedilu in hkrati čistopis statuta.
4. Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja družbe in rezultat poslovanja
v obdobju 1993 – 1997.
Predlog sklepa: sprejme se informacija
o poteku lastninskega preoblikovanja v obdobju 1993 – 1997.
5. Letno poročilo za leto 1998 z mnenjem revizorja.
Sprejme se letno poročilo za leto 1998
v predloženem besedilu z mnenjem revizorja ter ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
6. Delitev dobička za obdobje 1993 –
1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se sprejme delitev dobička in pokrivanje
izgube:
– dobiček iz leta 1993 revaloriziran do
konca leta 1998 v znesku 13,072.103,38
SIT se razdeli za dividende,
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– del dobička iz leta 1994 revaloriziran
do konca leta 1998 v znesku
21,801.726,62 SIT se razdeli za dividende,
– del dobička iz leta 1994 revaloriziran
do konca leta 1998 v znesku 3,877.589
SIT se razdeli za udeležbo na dobičku
upravi,
– del dobička iz leta 1994 revaloriziran
do 31. 12. 1998 v znesku 14,444.615,02
SIT ostane nerazporejen,
– dobiček iz leta 1995 revaloriziran do
31. 12. 1998 v znesku 31,543.246,23 SIT
ostane nerazporejen,
– dobiček iz leta 1996 revaloriziran do
31. 12. 1998 v znesku 819.998,75 SIT
ostane nerazporejen,
– dobiček iz leta 1998 v znesku
75,259.946,89 SIT ostane nerazporejen,
– del izgube iz leta 1997 revalorizirane
do 31. 12. 1998 v znesku 125,537.515
SIT se pokrije iz rezerv in revalorizacijskega
popravka rezerv,
– del izgube iz leta 1997 revalorizirane
do 31. 12. 1998 v znesku 21,183.606,99
SIT ostane nepokrite,
– iz rezerv se za ponudbo v odkup delavcem družbe oblikuje sklad lastnih delnic
v višini 10% osnovnega kapitala,
– dividende in udeležba na dobičku se
izplačajo v roku 30 dni od sprejetja sklepa.
7. Umik delnic.
Predlog sklepa: umaknejo se delnice v
skladu s predlogom uprave.
8. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: razreši se začasni nadzorni svet.
V nadzorni svet se imenujeta dr. Boštjan
Košir, dipl. inž. in Špan Božidar, dipl. inž.
kot predstavnika delničarjev.
Ugotovi se, da je svet delavcev izvolil Kordež Tatjano, ek. kot predstavnico delavcev.
9. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta
Predlog sklepa: sejnina za člana nadzornega sveta znaša 25.000 SIT neto, za
predsednika nadzornega sveta 30.000 SIT
neto.
10. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 1999
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja se na predlog nadzornega sveta za leto
1999 imenuje družba Revidicom, revizijska
družba d. o. o. Grizoldova 5, Maribor.
11. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Predlog sklepa: gradivo za skupščino s
predlogi sklepov so na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan zasedanja skupščine, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci,
ki tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic
za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje v istih
prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gozd, d.d. Ljubljana
Ob-2329
Uprava Volksbank-Ljudske banke, d.d.,
na podlagi 16. in 17. člena statuta banke
sklicuje
14. redno skupščino
Volksbank-Ljudske banke, d.d.,
ki bo v petek 7. maja 1999, ob 13. uri v
hotelu Holiday Inn, salon Vrtnica.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa v skladu s poslovnikom skupščne.
2. Revidirano letno poročilo uprave
Volksbank-Ljudske banke, d.d., z mnenjem
nadzornega sveta banke.
Predlog skelpa: skupščina banke sprejme letno poročilo uprave banke za leto
1998.
3. Poslovna politika za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme poslovno politiko banke za leto 1999.
4. Ugotovitev rezultata poslovanja.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme predlog uprave, da se izkazana izguba
pokriva v breme revalorizacijskega popravka kapitala.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta
banke.
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje za dobo štirih let naslednje člane nadzornega sveta: dr. Klaus Thalhammer, dr.
Hans Hofinger, dr. Werner Wess, dr. Michael Oberhummer, dr. Ekkehard Fügl, Simon Zdolšek in Michel Farrugia.
6. Imenovanje finančnega revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje finančnega revizorja za leto 1999, revizijsko hišo Deloitte&Touche, d.o.o., Ljubljana.
Delničarji bodo na 14. redni skupščini
Volksbank-Ljudske banke, d.d., odločali o
objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščine Volksbank-Ljudske banke,
d.d., se lahko udeležijo vsi delničarji banke.
Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo pred začetkom skupščine veljavno
pooblastilo.
Gradivo za skupščino banke s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu Volksbank-Ljudske banke, d.d., Miklošičeva 30, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Volksbank-Ljudske banke, d.d.
uprava
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– informacija o zaključku lastninskega
preoblikovanja družbe.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave delniške družbe v Ljubljani, Pražakova 4/III, vsak delovnik od 9. do 12. ure v času od 2. 4. 1999
do vključno 6. 5. 1999.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvu uprave
delniške družbe v Ljubljani, Pražakova 4/III.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih imenskih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki bodo na dan 15. 4. 1999
vpisani v delniško knjigo družbe. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave delniške družbe v Ljubljani, Pražakova
4/III, pisno prijavijo svojo udeležbo.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje z glasovnicami.
Dvorana bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 7. 5. 1999 ob
11. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kompas MTS, d.d., Ljubljana
direktorica uprave

revalorizacijo. 97,532.164,51 SIT se izplača iz dobička leta 1998. Neizplačani dobiček za leto 1998 v višini 190,475.523,45
SIT ostane nerazporejen.
Eni delnici pripada dividenda v višini 844
SIT.
5. Sprememba statuta družbe
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe Etol, d.d.,
Celje.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja
Predlog sklepa: za revizijsko hišo se imenuje IN REVIZIJA, d.o.o., Ljubljana.
Opomba: predlagatelja sklepov za
skupščino sta nadzorni svet in direktor
družbe.
Udeležba na skupščini:
Za udeležbo na skupščini se delničarji in
pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom. Pravico do sodelovanja in odločanja
na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi pri Klirinško depotni družbi
dne 3. 5. 1999.
Pooblastila za zastopanje na skupščini je
potrebno dostaviti na sedež delniške družbe
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine pri
Vuk Ireni. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo na skupščini v pisni obliki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine (do vključno 4. 5. 1999).
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni najavljeni udeleženci podpišejo seznam prisotnih
delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzamejo glasovalne lističe, ki služijo kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.
Predlogi sklepov, spremembe statuta in
obrazložitev posameznih točk dnevnega reda so delničarjem na vpogled na sedežu
družbe Etol, d.d., v splošno kadrovskem
oddelku vsak delovnik od 8. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo razumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava
in nadzorni svet bosta o predlogih sprejela
svoja stališča najkasneje 12 dni po sklicu
skupščine in obvestila delničarje z objavo v
časopisu Delo.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se ponovi ob 12. uri v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Delitev dividend
Upravičenci do dividend so delničarji,
vpisani v delniški knjigi pri Klirinško-depotni
družbi na dan 12. 5. 1999.
Etol, d.d., Celje
direktor
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Ob-2264
Na podlagi 28. člena statuta delniške
družbe Kompas MTS, d.d., uprava sklicuje
12. skupščino,
ki bo dne 6. 5. 1999 ob 10. uri v Ljubljani, Trg republike 3, v prostorih LB Hipo, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in komisija za izvedbo glasovanja
in volitev. Seji bo prisostvovala povabljena
notarka.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1998 po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta v predloženem
besedilu.
3. Sprejem sklepa o delitvi dobička za
leto 1998 in nerazporejenega dobička iz
preteklih let.
Predlog sklepa: po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta se sprejme predlog delitve dobička za leto 1998 v naslednjem besedilu: dobiček za delitev v letu
1999 znaša 2.876,018.929,44 SIT in je
oblikovan iz prenesenega čistega dobička
iz preteklih let v višini 1.016,373.779,85
SIT, revalorizacija čistega dobička iz preteklih let v višini 151,488.344,93 SIT in čistega dobička poslovnega leta v višini
1.708,156.804,66 SIT.
Od
skupnega
zneska
2.876,018.929,44 SIT se razporedi:
– znesek 1.509,433.592 SIT se izplača
delničarjem,
– znesek 68,326.272,19 SIT t.j. 4% čistega dobička iz leta 1998 po 57. členu
statuta,
– znesek 17,081.568,05 SIT t.j. 1% čistega dobička iz leta 1998 po 56. členu
statuta,
– znesek 1.281,177.497,21 SIT kot nerazporejen dobiček.
Bruto dividenda na delnico 428 SIT.
Neto dividenda na delnico za fizične osebe – rezidente RS 321 SIT.
Do izplačila dividende je upravičen delničar, ki je lastnik delnic, evidentiranih pri
Klirinško depotni družbi na dan 15. 4. 1999.
Dividende se bodo izplačevale od 12. 5.
1999 dalje.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: ugotovi se, da dne
7. 11. 1999 preneha mandat tistim članom
nadzornega sveta, ki jih izvoli skupščina delniške družbe, zato se za nove člane nadzornega sveta izvolijo:
– Simon Breceljnik, dipl. ek.,
– Nuša Kerševan, ek.,
– Anton Končnik, dipl. ek.,
– Borut Kuharič, dipl. ek.,
– Radovan Stonič, dipl. ek.,
– mag. Branko Šušterič.
Izvoljeni člani nadzornega sveta nastopijo 4-letni mandat z 8. 11. 1999.
5. Razno
– informacija o oceni ekonomskih učinkov prostocarinskih prodajaln, ki jo je pripravil Inštitut za ekonomska raziskovanja pri
EF v Ljubljani,

Ob-2253
Na podlagi 46. in 47. člena statuta Tovarne arom in eteričnih olj, d.d., Celje, Škofja vas 39, Celje, sklicuje uprava
4. redno sejo skupščine
Etol, d.d., Celje,
ki bo dne 7. maja 1999 ob 11. uri na
sedežu družbe v Škofji vasi 39, Celje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev in imenovanje organov
skupščine:
– izvolitev predsednika skupščine,
– izvolitev preštevalcev glasov,
– imenovanje notarja za sestavo zapisnika.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, dva preštevalca glasov in se imenuje notar.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine in
obravnava ter sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine in potrdi predlagani dnevni red.
3. Poslovno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: potrdi se poslovno poročilo družbe Etol, d.d., za leto 1998 in
poročilo revizorja.
4. Delitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa:
1. Ustvarjeni dobiček v letu 1998 je
288,007.687,96 SIT.
2. Delitev dobička:
– za dividende 231,739.612 SIT,
– za nagrade upravi in nadzornemu
svetu 9,767.797 SIT,
– skupaj za delitev 241,507.409 SIT.
V breme dobičkov iz preteklih let se izplača 143,975.244,49 SIT. Znesek predstavlja neizplačan dobiček preteklih let z

Ob-2254
V skladu s točko 7.1.4. in št. 18 statuta
Primex, Mednarodna trgovina, d.d., Vipavska c. 13, Nova Gorica, sklicujem
redno skupščino
delniške družbe,
ki bo v ponedeljek, dne 3. 5. 1999 ob
15. uri v sejni sobi na sedežu Primex, d.d.,
Vipavska c. 13.
Predlog dnevnega reda:
1. Obravnava in sprejem letnega obračuna in letnega poročila za leto 1998.
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Predlog sklepa: sprejme se letni obračun in letno poročilo za leto 1998.
2. Obravnava in sprejem načrta dela za
leto 1999.
Predlog sklepa: sprejme se načrt dela
za leto 1999.
3. Obravnava odstopa članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se prehod nadzornega sveta na skupščino.
4. Obravnavanje soglasja direktorja družbe za opravljanje pridobitne dejavnosti.
Predlog sklepa: sprejme se soglasje, da
lahko direktor družbe opravlja pridobitno dejavnost in sklepa posle.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki prijavijo svojo udeležbo na dan sklica
skupščine.
Vse delničarje vabimo, da se redne
skupščine udeležijo. Gradivo, o katerem bo
skupščina odločala, si lahko delničarji ogledajo na sedežu družbe.
Primex, d.d., Nova Gorica
direktor
Ob-2321
Na podlagi 39. člena statuta delniške
družbe sklicujemo
4. skupščino
KIV, d.d., Vransko 66, Vransko,
ki bo 4. 5. 1999 ob 15. uri na sedežu
podjetja na Vranskem, Vransko 66, pisarna
direktorja družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Sprejetje letnega poročila za leto
1998 s prdlogom delitve dobička.
3. Sprejetje poročila revizorjev za leto
1998.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.
Direktor družbe (kot uprava) predlaga k
posameznim točkam dnevnega reda naslednje sklepe:
Sklep k točki 1: direktor družbe otvori
skupščino in ugotovi sklepčnost.
Sklep k točki 2:
a) Po predlogu uprave in po pozitivnem
mnenju nadzornega sveta sprejme skupščina letno poročilo za leto 1998.
b) Čisti dobiček iz leta 1998 se razporedi po redlogu uprave in po pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
Sklep k točki 3: sprejme se revizorsko
poročilo za leto 1998.
Sklep k točki 4: za revizorja se imenuje
po nadzornem svetu in upravi predlagana
revizijska družba.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda skupščine delničarjev družbe je na
vpogled na sedežu družbe, vse delovne dni
od 10. do 12. ure. Vsak nov predlog delničarjev mora biti podan v pisni obliki, obrazložen in vložen pri upravi v 7 dneh po objavi
tega vabila.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic z označbami A, B,
C in D, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
če najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini.
Vsaka glasovalna delnica daje delničarju
en glas.
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Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov.
Glasuje se osebno, oziroma po pooblaščencu ali zastopniku.
Glasovalno pravico lahko uresničuje le
tisti delničar, oziroma zanj njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, ki je najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine
prijavil svojo udeležbo na skupščini.
Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
priložiti tudi pooblastilo. Pooblastilo mora
pri fizičnih osebah vsebovati ime in priimek
ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja, za
pravne osebe pa ime in priimek in naslov
pooblaščenca, firmo ter podpis in žig pooblastitelja. Vsa predložena pooblastila so do
konca skupščine družbe na vpogled pri notarju.
Če pooblaščenec delničarja ni udeleženec notranjega odkupa, mora biti pooblastilo overjeno pri notarju.
V primeru, da skupščina ne bi bila
sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan in
v istem prostoru eno uro pozneje.
Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala, ne glede na
višino na seji prisotnega kapitala.
Sejni prostor, v katerem bo potekala
skupščina, bo odprt pol ure pred uradnim
začetkom.
KIV, d.d.,
direktor
Št. 99/99
Ob-2322
Direktor Zmajčkovega butika, proizvodnja peciva in slaščic, d.d., Ljubljana, Koprska ulica 100, na podlagi zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 17. in 18.
člena statuta Zmajčkovega butika, sklicuje
1. sejo skupščine
ki bo dne 3. 5. 1999 ob 9. uri na sedežu
družbe Zmajčkov butik, d.d., Koprska ulica
100, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Branko Žibret, za preštevalki
glasov se izvoli Lipovšek Emilija in Vodišek
Vera.
Skupščini prisostvuje notarka Nada Kumar.
3. Letno poročilo o poslovanju za leto
1995, 1996 in 1997.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe in revidirane finančne izkaze za
leto 1995, leto 1996 in leto 1997 po predlogu uprave.
4. Razporeditev dobička za poslovna leta 1995, 1996 in 1997.
Predlog skepa: dobiček za poslovno leto 1995, ki v revaloriziranem znesku na dan
31. 12. 1998 znaša 9,602.381,60 SIT,
dobiček za poslovno leto 1996, ki v revaloriziranem znesku na dan 31. 12. 1998 znaša 23,357.877,75 SIT in dobiček za poslovno leto 1997, ki v revaloriziranem znesku na dan 31. 12. 1998 znaša:

23,767.092,10 SIT, kar v skupnem revaloriziranem znesku dobička za vsa tri navedena leta znaša: 56,727.351,45 SIT, se razporedi:
– 24,714.000 SIT za rezerve družbe,
– 32,113.351,45 SIT ostane nerazporejen.
5. Razrešitev in imenovanje nadzornega
sveta družbe.
a) Predlog sklepa: razreši se člana nadzornega sveta Dostal Samo in Poznič Andrej.
b) Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta za mandat 4 leta skupščina imenuje
Uroša Grosa in Marijo Horvat.
6. Sejnine članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sejnina za predsednika
nadzornega sveta znaša 45.000 SIT, za člana nadzornega sveta pa 30.000 SIT.
7. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe.
8. Nakup in umik lastnih delnic.
a) Predlog sklepa: družba kupi z namenom umika 22.044 lastnih delnic.
b) Predlog sklepa: družba umakne v breme kapitala 22.044 delnic. Po umiku znaša
osnovni kapital družbe 110,260.000 SIT,
kar je 11.026 delnic z nominalno vrednostjo 10.000 SIT za eno delnico.
c) Predlog sklepa: vpis sklepa o zmanjšanju kapitala in zmanjšanja kapitala
skupščina nalaga nadzornemu svetu in upravi družbe.
d) Predlog sklepa: sklepi pod to točko
dnevnega reda stopijo v veljavo z dnem vpisa sprememb statuta v sodni register.
9. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1998.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1998 se imenuje revizijsko hišo Pricewaterhouse Coopers d.d., Ljubljana, Parmova 53.
Glasovanje
Glasovalno pravico na skupščini lahko
uresničujejo tisti delničarji, ki so na dan sklica vpisani v knjigo delničarjev pri Klirinško
depotni družbi in se veljavno prijavijo na
skupščino.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti
najkasneje tri dni pred zasedanjem. Pooblastilo pooblaščencu mora biti pisno.
Udeleženci lahko dvignejo glasovalnice
za sejo skupščine v prostorih zasedanja
skupščine eno uro pred pričetkom seje.
Kolikor ob prvem sklicu ne bo dosežena
vsaj 15% udeležba in s tem sklepčnost, bo
ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne
3. 5. 1999 ob 13. uri na sedežu družbe.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo
Predlogi sklepov in predlagane spremembe statuta družbe so na vpogled vsem delničarjem na sedežu družbe, v tajništvu uprave,
v času od dneva sklica do dneva zasedanja,
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
Zmajčkov butik, d.d., Ljubljana
uprava
Ob-2400
Uprava družbe Litostroj Holding, d.d.,
Litostrojska 40, Ljubljana, sklicuje zaradi postopka prisilne poravnave
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sijski 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.
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.
1,363.303 novo izdanih delnic vplača
Slovenska razvojna družba, d.d., Dunajska
160, Ljubljana, z izročitvijo stvarnega vložka
in sicer z odstopom (cesijo) svojih terjatev
družbi v višini 1.363,303.000 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. Sprememba 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 točke 3. dnevnega reda te
skupščine družbe.
Delničarji se imajo pravico udeležiti
skupščine le, če so vpisani v delniško knjigo oziroma v centralnem registru pri Klirinško depotni družbi (KDD) 7 dni pred dnem
zasedanja skupščine in svojo udeležbo prijavijo družbi najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Udeležba se prijavi po telefaksu ali s priporočeno pošto, ki mora
prispeti na sedež družbe najkasneje tri dni
pred zasedanjem skupščine.
Gradivo za sejo skupščine družbe je na
vpogled na sedežu družbe.
Če v prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovna seja skupščine družbe isti dan, 4. 5. 1999 ob 16. uri, v istem
prostoru.
Litostroj holding, d.d.
predsednik uprave

dar Lampič, Vlado Sodin, Nevenka Hrovatin, kot predstavnica delavcev in Franjo Matjašič, kot predstavnik delavcev.”
Začasni nadzorni svet vstraja pri svojem
predlogu.
Iskra Elektrozveze, d.d., Ljubljana
začasna uprava družbe
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ki bo dne 4. 5. 1999 ob 15. uri, v restavraciji GIN-a, Litostrojska 40, Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine, potrditev notarja in ugotovitev
sklepščnosti.
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 prisilne poravnave družbe.
3.1. Pokrivanje dela izgub družbe:
Del
izgub
družbe
v
znesku
7.612,918.000 SIT se pokrije:
– za znesek 3.129,173.000 SIT v breme rezerv družbe,
– za znesek 2.611,108.000 SIT v breme revalorizacijskega popravka kapitala
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
zmanjšaju znaša 6,263.000 SIT (poenostavljeno zmanjšanje 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,
– presežki delnic posameznega delničarja, ki po izvršeni zamenjavi ne dosežejo
števila 15, se izplačajo po ceni 67 SIT za
eno delnico.
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 1.363,303.000 SIT tako,
da po izvršenem povečanju znaša
1.369,566.000 SIT. Za znesek povečanja
osnovnega kapitala družba izda 1,363.303
novih navadnih imenskih delnic družbe razreda – 1 z nominalno vrednostjo 1.000 SIT
vsake delnice.
Skupna vrednost celotne izdaje delnic
po tem sklepu je 1.363,303.000 SIT. Emi-

Ob-2398
Po objavi sklica skupščine družbe Iskra
Elektrozveze, d.d., Ljubljana, Stegne 11,
v Delu in Uradnem listu RS, dne 12. 3.
1999 je začasna uprava dne 17. 3. 1999
prejela
nasprotni predlog
k 8. točki dnevnega reda, predlagateljev: Ivana Bartoloviča Remškarja, Marjana
Gruma, Mirkota Kogoja, Franja Matjašiča in
Boštjana Sterleta, ki se glasi:
“Na predlog začasnega nadzornega sveta se razrešijo člani začasnega nadzornega
sveta in izvolijo naslednji člani nadzornega
sveta: Marko Makarovič, Jože Dover, Boži-

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Ob-2389
Ime glasila: Televizija: MOJ VIDEO TV.
Izdajatelj: MOJ VIDEO, d.o.o.
100% lastnik: Dejan Čegovnik, Mariborska c. 65/a, 2352 Selnica ob Dravi.
Viri financiranja: reklame, sponzorji, Občina Ruše.

Razne objave
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 19 z dne 26. 3.
1999 se objava poziva upnikom stečajnega upravitelja Janeza Žnidaršiča, str. 1656,
Ob-2030, dopolni z imenom stečajnega
dolžnika tako, da se na začetku objave za
besedama “Stečajni dolžnik” doda: Emona Commerce, d.o.o., v stečaju, Šmartinska 130, Ljubljana.
Uredništvo
Št. 17/99
Ob-2288
Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Ljubljana, Trg OF 13, objavlja
obvestilo o razpisu za prijavo
sodelovanja pri novih projektih
evropskega programa
industrijsko-razvojnih raziskav
EUREKA,
ki jih je objavil Sekretariat Programa
EUREKA iz Bruslja v okviru obveznega
30-dnevnega kroženja vseh novih predlogov projektov med 26 evropskimi državami
- članicami EUREKE, pri katerih lahko sodelujejo tudi zainteresirane organizacije iz
Republike Slovenije, članice EUREKE:
1. E! 1987 “Innovative process in the
creation in the creation of thematic fractal
images and in the ink-jet stamping FRACTEXTIL II”
2. E! 2039 “ Fog detection and drivers’
warning system - SIGNAFOG”
3. E! 2044 “New integrated traffic control system with low environmental impact ECOCITY”
4. E! 2073 “Improved communication
and visualisation in the plastics industry ICOMPLAS”
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5. E! 2078 “Diamond wire cutting (DWC)
system for a variety of materials used in
heavy construction work - REMOTE
DW-CUTTING”
6. E! 2082 “High speed integrated internet/intranet modem - HIGHWEB”
7. E! 2086 “Innovative fischer-tropsch
process for the upgrading of natural gas to
middle distillates - ALPS”
8. E! 2100 “Long wavelength cavity lasers for optical communication and sensor
system trials - CALLAS”
9. E! 2121 “Biological module platform
for water recycling - B-WARE”
10. E! 2129 “Addition of chemicals to
polyamide for developing new fibres and
manufactured goods in advanced textile
field - YARNAD”
11. E! 2130 “Development and research
into electrocardiographic signals from ‘holter’ recordings - DRESH”
12. E! 2133 “Development of a system
for fishery forecasting and support to fishery management by remote sensing FISH-SWAT”
13. E! 2134 “Applied mycorrhiza technology for large scale production by accelerated micropropagation of in vitro artichoke plants - MYCORA”
14. E! 2135 “Antioxidants, pigments and
other alternatives to antibiotics for animal
feed - APATA”
15. E! 2136 “Rolling contact tribology ROCOTRIB”
16. E! 2138 “Rapid identification of pathogens in food industries - LP24”
17. E! 2139 “Timber and wood information guide - TWIG 2000”
18. E! 2143 “Production of cosmetic
sample on printing equipment - SCOPE”
19. E! 2144 “New technologies oriented to improve sustainable management in
the
European
forestry
sector
EUROFOREST (DEF)”
20. E! 2146 “Design of an intelligent
drying chamber (IDC) for the curing of hams
and sausages - INDRYCHA”
21. E! 2147 “Develop an on-line photometer in a P-CAC for the simultaneous detection and acquisition of biosubstances P-CAC SENSOR”
22. E! 2149 “Research for development
of an integrated smart and dynamic ATN
access network for multimedia, multi-user
purposes - SMARTSWITCH”
23. E! 2150 “Development of innovative
spraying equipment designed for environmentally-friendly deposition of molasses VINEPA”
24. E! 2151 “Development of new generation sewage treatment plant for marine
application - MARINE-MBR”
25. E! 2152 “Integrated motion sensor
and global navigation satellite system (gnss)
engine - IMOGEN”
26. E! 2153 “Small-scale aseptic filling
of consumer packagings with fluids ASFILL”
27. E! 2155 “Advanced management of
general services - EURO EASY BUY”
28. E! 2158 “3D bending of gas and
fluid distribution pipes - OAB-MSV 99”
29. E! 2159 “Management system for
health care institutions - MASHCARIN”
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Vsi našteti predlogi projektov so v skladu
z Eurekinimi pravili trenutno v 30-dnevnem
kroženju, ki poteče 15. aprila 1999. Do
tega roka je možno tudi prijaviti interes za
morebitno sodelovanje neposredno predlagatelju posameznega projekta, čigar naslov
je razviden iz projektnega dokumenta.
Podrobnejše informacije o vključevanju
v objavljene predloge Eurekinih projektov
dobijo interesenti na MZT pri Albinu Babiču,
nacionalnem koordinatorju za EUREKO, po
telefonu
061/178-46-88,
faksu
178-47-19, e-pošta: albin.babic@mzt.si; pri
imenovanem dobijo interesenti tudi kopije
posameznih projektnih dokumentov na podlagi pisne vloge.
Sodelovanje pri projektih EUREKA temelji izključno na lastnih ali nacionalnih virih
financiranja, torej se lahko v načelu prijavijo
za sodelovanje pri posameznih projektih samo organizacije, ki razpolagajo s potrebnimi finančnimi sredstvi iz lastnih virov ali že
imajo ustrezne nacionalne raziskovalno-razvojne projekte.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo bo
na podlagi javnega razpisa subvencioniralo
sodelovanje slovenskih gospodarskih družb
v objavljenih projektih v višini do 25% vrednosti slovenskega deleža v posameznem
projektu, vendar največ v znesku do
12,000.000 SIT letno na projekt. V primeru
sodelovanja več slovenskih gospodarskih
družb pri istem Eurekinem projektu, se bo
subvencija delila po enakih kriterijih na vse
sodelujoče organizacije.
Podrobnejše podatke o programu
EUREKA lahko dobijo interesenti na internetu http//www.eureka.be.
Ministrstvo za znanost
in tehnologijo
Št. 67/99
Ob-2374
Na podlagi 105. člena statuta IZS (Ur. l.
RS, št. 7-426/97) objavlja Inženirska zbornica Slovenije
inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih
inženirjev pri IZS,
ki so že prejeli sklepe:
ES

PI

A-0577 Boštjan Debelak, univ. dipl. inž.
arh.
A-0595 dr. Leon Debevec, univ. dipl. inž.
arh.
A-0603 Miroslava Grlj - Potočnik, univ.
dipl. inž. arh.
A-0608 Jože Peterkoč, univ. dipl. inž. arh.
A-0611 Slavko Pahić, univ. dipl. inž. arh.
A-0622 dr. Tatjana Capuder, univ. dipl.
inž. arh.
A-0636 Mojca Hribar, univ. dipl. inž. arh.
A-0651 dr. Mojca Šašek - Divjak, univ.
dipl. inž. arh.
A-0675 Igor Medvešek, univ. dipl. inž.
arh.
A-0722 Rado Bedene, univ. dipl. inž. arh.
A-0726 Jernej Pelko, univ. dipl. inž. arh.
A-0770 Damjan Miklavc, univ. dipl. inž.
arh.
A-0778 Dušan Kovačevič, univ. dipl. inž.
arh.
A-0779 Marko Smrekar, univ. dipl. inž.
arh.

A-0780 Samuel Benka, univ. dipl. inž. arh.
A-0781 Boris Leskovec, univ. dipl. inž.
arh.
A-0782 Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh.
A-0783 Stanislav Naglič, univ. dipl. inž.
arh.
A-0784 Nataša Berčan, univ. dipl. inž.
arh.
A-0785 Marija Kajzelj, univ. dipl. inž. arh.
A-0786 Monika Cvirn, univ. dipl. inž. arh.
A-0787 Miloš Hrastelj, univ. dipl. inž. arh.
A-0788 Marjeta Černe, univ. dipl. inž. arh.
A-0789 Liljana Flegar, univ. dipl. inž. arh.
A-0790 Lovrenc Janez Erker, univ. dipl.
inž. arh.
A-0791 Zdenka Žnidaršič, univ. dipl. inž.
arh.
A-0792 Andreja Jug, univ. dipl. inž. arh.
A-0793 Bojan Zalta, univ. dipl. inž. arh.
A-0794 Milivoj Stančić, univ. dipl. inž. arh.
A-0795 Luka Tomori, univ. dipl. inž. arh.
A-0796 Andrej Oberč, univ. dipl. inž. arh.
A-0797 Tomaž Strehovec, univ. dipl. inž.
arh.
A-0798 Jože Marinko, univ. dipl. inž. arh.
A-0799 Franc Blažon, univ. dipl. inž. arh.
A-0800 Marinka Škrilec-Lukač, univ. dipl.
inž. arh.
A-0801 Peter Zupan, univ. dipl. inž. arh.
A-0802 Vladimir Krajcar, univ. dipl. inž.
arh.
A-0803 Ivan Satler, univ. dipl. inž. arh.
A-0804 Jelena Zwitter, univ. dipl. inž. arh.
A-0805 Sonja Miculinić, univ. dipl. inž.
arh.
A-0806 Matija Bajec, univ. dipl. inž. arh.
A-0807 Marko Mušič, univ. dipl. inž. arh.
A-0808 Sonja Kolar, univ. dipl. inž. arh.
A-0809 Matjaž Accetto, univ. dipl. inž. arh.
A-0810 Jelka Ribnikar Vukelić, univ. dipl.
inž. arh.
G-0003 dr. Janez Duhovnik, univ. dipl. inž.
gradb.
G-1298 Barbara Bratina, univ. dipl. inž.
gradb.
G-1313 Janez - Borut Korošec, inž.
gradb.
G-1314 Miran Nerat, inž. gradb.
G-1315 dr. Janez Reflak, univ. dipl. inž.
gradb.
G-1337 Zdravko Kuharič, univ. dipl. inž.
gradb.
G-1341 dr. Peter Fajfar, univ. dipl. inž.
gradb.
G-1349 Slavko Kovačič, inž. gradb.
G-1384 Ludvik Bonač, univ. dipl. inž.
gradb.
G-1390 dr. Rajko Rogač, univ. dipl. inž.
gradb.
G-1432 Peter Rozman, univ. dipl. inž.
gradb.
G-1480 Robert Ozbič, univ. dipl. inž.
gradb.
G-1486 Andrej Podrepšek, univ. dipl. inž.
gradb.
G-1493 Žarko Kovačevič, univ. dipl. inž.
gradb.
G-1599 Borut Žličar, univ. dipl. inž. gradb.
G-1601 Irena Šebenik, univ. dipl. inž.
gradb.
G-1608 Roman Turšič, inž. gradb.
G-1616 Jožef Kovač, univ. dipl. inž.
gradb.
G-1617 Tatjana Munih, univ. dipl. inž.
gradb.
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G-1618
G-1619
G-1621
G-1622
G-1623
G-1624
G-1625
G-1626
G-1627
G-1628
G-1629
G-1630
G-1631
G-1632
G-1634
G-1635
G-1636
G-1637
G-1638
G-1639
G-1640
G-1641
G-1642
G-1643
G-1644
G-1645
G-1646
G-1647
G-1648
G-1649
G-1650
G-1651
G-1652
G-1653
G-1654
G-1655
G-1658
G-1660
G-1661
G-1662
G-1663
G-1664
G-1665
G-1666
G-1667
G-1668
G-1669
G-1670
G-1671
G-1672
G-1673

Jožef Pušlar, inž. gradb.
Branka Škerget, inž. gradb.
Zmago Plajh, inž. gradb.
Ivanka Bakaršič, inž. gradb.
Gorazd Strniša, univ. dipl. inž.
gradb.
Saša Lipovšek, inž. gradb.
Ivan Lesjak, univ. dipl. inž. gradb.
Milena Skorobrijin, univ. dipl. inž.
gradb.
Brane Burgar, univ. dipl. inž.
gradb.
Pavle Jovanović, univ. dipl. inž.
gradb.
Danijel Bojanovič, inž. gradb.
Claudio Bartole, univ. dipl. inž.
gradb.
Mirko Vajdič, univ. dipl. inž.
gradb.
Valerija Godec, univ. dipl. inž.
gradb.
Izidor Krunič, univ. dipl. inž.
gradb.
Franc Kante, inž. gradb.
Zlatko Božnik, univ. dipl. inž.
gradb.
Željko Horvat, univ. dipl. inž.
gradb.
Stanislav Budič, inž. gradb.
Stanislav Knez, univ. dipl. inž.
gradb.
mag. Janoš Szilagyi, univ. dipl.
inž. gradb.
Andrej Veselko, inž. gradb.
Mitja Lavrenčič, inž. gradb.
Anton Gunde, univ. dipl. inž.
gradb.
Karel Hace, univ. dipl. inž. gradb.
Peter Centrih, inž. gradb.
dr. Stevan Faith, univ. dipl. inž.
gradb.
Drago Dujmovič, univ. dipl. inž.
gradb.
Valentin Špendal, inž. gradb.
Stane Barborič, inž. gradb.
Darko Rojina, univ. dipl. inž.
gradb.
Andreja Gorše, inž. gradb.
Jože Bajec, inž. gradb.
mag. Janez Šturm, univ. dipl. inž.
gradb.
Bogomir Ranc, inž. gradb.
Tatjana Prešern, inž. gradb.
Miroslav Brkić, univ. dipl. inž.
gradb.
Oto Rubinič, univ. dipl. inž. gradb.
Feliks Strmole, univ. dipl. inž.
gradb.
Matjaž Tominc, inž. gradb.
Aleksander Pegan, univ. dipl. inž.
gradb.
Jurij Vojska, univ. dipl. inž. gradb.
Ferdinand Kolar, univ. dipl. inž.
gradb.
dr. Matej Fischinger, univ. dipl.
inž. gradb.
Petra Fantin Avbelj, univ. dipl. inž.
gradb.
Dušan Gorišek, inž. gradb.
Aleksander Celan, inž. gradb.
Alojzij Kozan, inž. gradb.
Marko Lenarčič, univ. dipl. inž.
geod.
Emil Bukovec, inž. gradb.
Maksimiljan Gjerek, inž. gradb.

G-1675
G-1676
G-1677
G-1678
G-1679
G-1680
G-1681
G-1682
G-1683
G-1684
G-1685
G-1686
G-1687
G-1688
G-1689
G-1690
G-1692
S-0632
S-0672
S-0674
S-0675
S-0687
S-0705
S-0711
S-0798
S-0812
S-0813
S-0819
S-0823
S-0824
S-0825
S-0826
S-0828
S-0829
S-0830
S-0831
S-0832
S-0833
S-0834
S-0836
S-0837
S-0838
S-0839
S-0840
S-0841
S-0842
S-0843
S-0844
S-0845
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Toma Rožman, inž. gradb.
Ivan Raboteg, inž. gradb.
Milan Danko, inž. gradb.
Stanislav Gruber, inž. gradb.
Alenka Sfiligoj, univ. dipl. inž.
gradb.
Marko Primožič, inž. gradb.
Tomislav Ploj, inž. gradb.
Anton Šepec, univ. dipl. inž.
gradb.
Andrej Miška, univ. dipl. inž.
gradb.
Darja Nemec, univ. dipl. inž.
gradb.
Matej Malgaj, univ. dipl. inž.
gradb.
Miran Lovrič, univ. dipl. inž.
gradb.
Miran Vidovič, inž. gradb.
Viljem Zabukovšek, univ. dipl. inž.
gradb.
Danijel Srnec, inž. gradb.
Jože Strniša, inž. gradb.
Stjepan Sakač, inž. gradb.
Pantelije Kaplanović, univ. dipl.
inž. strojn.
Vojko Lapajne, univ. dipl. inž.
strojn.
Mirko Krašovec, inž. strojn.
Slobodan Bernetič, univ. dipl. inž.
strojn.
Jože Bašelj, inž. strojn.
Janez Čamernik, univ. dipl. inž.
strojn.
Andrej Igor Jereb, univ. dipl. inž.
strojn.
Jovan Samardžija, univ. dipl. inž.
strojn.
Bojan Dobnik, univ. dipl. inž.
strojn.
Matej Jelen, inž. strojn.
Franc Kazimir, univ. dipl. inž.
strojn.
Anton Bensa, univ. dipl. inž.
strojn.
Jože Lenarčič, inž. strojn.
Anton Popit, univ. dipl. inž. strojn.
Robert Bizjak Ovidoni, inž. strojn.
Janez Nosan, univ. dipl. inž.
strojn.
Florijan Miculinić, inž. strojn.
Miha Zevnik, inž. strojn.
Marjan Kavčič, univ. dipl. inž.
strojn.
Anton Lebar, univ. dipl. inž. strojn.
Ciril Štefan Podkrajšek, univ. dipl.
inž. strojn.
Branko Trpin, dipl. inž. strojn.
Janez Jakšič, univ. dipl. inž.
strojn.
Ludvik Lamut, univ. dipl. inž.
strojn.
Janez Kosem, univ. dipl. inž.
strojn.
Anton Breznik, inž. strojn.
Andrej Ramor, univ. dipl. inž.
strojn.
Branko Noč, univ. dipl. inž. strojn.
Darko Malovrh, univ. dipl. inž.
strojn.
Hubert Kosler, univ. dipl. inž.
strojn.
Branko Kezele, univ. dipl. inž.
strojn.
Ivan Kramar, univ. dipl. inž. strojn.

S-0848 Iztok Rant, inž. strojn.
S-0849 Janez Pucelj, univ. dipl. inž.
strojn.
S-0850 Roman Lukančič, univ. dipl. inž.
strojn.
S-0851 Boris Šoštarič, univ. dipl. inž.
strojn.
S-0852 Igor Podbreznik, univ. dipl. inž.
strojn.
S-0853 Franc Stele, univ. dipl. inž. strojn.
S-0854 Peter Koželj, univ. dipl. inž. strojn.
S-0855 Vinko Černe, univ. dipl. inž. strojn.
S-0856 Damir Jurak, univ. dipl. inž. strojn.
S-0857 Stanko Kostanjšek, inž. strojn.
S-0858 Rihard Grudnik, inž. strojn.
S-0859 Zvonko Klobučar, univ. dipl. inž.
strojn.
S-0860 mag. Matjaž Jenko, univ. dipl. inž.
strojn.
S-0861 mag. Matiček Tacer, univ. dipl.
inž. strojn.
S-0862 Dragotin Pogorevc, inž. strojn.
S-0863 Matjaž Kolenc, univ. dipl. inž.
strojn.
S-0864 Bojan Petrina, inž. strojn.
S-0865 Risto Bangiev, univ. dipl. inž.
strojn.
S-0866 Milan Posl, inž. strojn.
S-0867 Branka Terzić, univ. dipl. inž.
strojn.
S-0868 Stanislav Gabrijel, inž. strojn.
S-0869 Edvard Godeša, univ. dipl. inž.
strojn.
S-0871 Stanislav Zadravec, univ. dipl. inž.
strojn.
S-0872 Darko Skočir, univ. dipl. inž.
strojn.
S-0873 Luka Knapič, inž. strojn.
S-0874 Bojan Erjavec, univ. dipl. inž. strojn.
S-0875 Edvard Grk, univ. dipl. inž. strojn.
S-0876 Ignacij Drobnič, inž. strojn.
S-0877 Jožef Guna, univ. dipl. inž. strojn.
E-0757 Stanislav Marijan Grmek, univ.
dipl. inž. elektr.
E-0758 Igor Vidmar, univ. dipl. inž. elektr.
E-0809 Viljem Serban, univ. dipl. inž.
elektr.
E-0815 Peter Tanšek, univ. dipl. inž.
elektr.
E-0835 Vladimir Golubić, univ. dipl. inž.
elektr.
E-0887 Milorad Majkić, univ. dipl. inž.
elektr.
E-0975 Jože Šket, inž. elektr.
E-0992 Sergij Kerševan, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1001 Janez Šimenc, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1002 Radojica Stijepić, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1004 Marjan Strnad, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1005 Stanislav Rudolf, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1006 Slavko Pirc, inž. elektr.
E-1007 Minče Mandelj, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1008 Branimir Zupan, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1009 Aleš Miklavc, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1010 Anton Doma, inž. elektr.
E-1011 Anton Pelko, univ. dipl. inž. elektr.
E-1012 Ivan Morano, univ. dipl. inž.
elektr.
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E-1013 Boris Gorkič, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1015 Marko Grohar, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1016 Janez Košenina, inž. elektr.
E-1017 Bojan Vučko, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1018 Anton Ušeničnik, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1019 Dušan Arh, inž. elektr.
E-1020 Ivan Ivančič, univ. dipl. inž. elektr.
E-1021 Tine Prislan, univ. dipl. inž. elektr.
E-1022 Ljubomir Maček, inž. elektr.
E-1023 Alojz Vidmar, inž. elektr.
E-1024 Damjan Janežič, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1025 Miljutin Kocbek, inž. elektr.
E-1026 Matjaž Miklavčič, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1027 Franc Nosan, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1028 Mitja Kovačič, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1029 Peter Kosin, univ. dipl. inž. elektr.
E-1030 Bogomil Jelenc, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1031 Sandro Cerovac, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1032 Goran Sever, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1034 Stojan Ihanec, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1035 Franci Lajovic, inž. elektr.
E-1036 Bojan Brešar, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1037 Branko Voje, inž. elektr.
E-1038 Boris Lagler, inž. elektr.
E-1039 Milan Hribar, univ. dipl. inž. elektr.
E-1040 Karl Žibert, univ. dipl. inž. elektr.
E-1041 Zvezdana Sterle, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1042 Jernej Mrak, inž. elektr.
E-1043 Roman Matko, inž. elektr.
E-1044 Janko Cukjati, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1045 Tadej Jemec, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1046 Branimir Blažun, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1047 Darko Rozman, univ. dipl. inž.
elektr.
E-1048 Bogdan Tominšek, inž. elektr.
T-0376 dr. Martin Zidar, univ. dipl. inž.
kem.
T-0384 Nada Radonjić, inž. kem. teh.
T-0403 Stanislava Belingar, inž. geod.
T-0421 Cirila Bordon, univ. dipl. biolog
T-0425 Jože Kržan, univ. dipl. inž. rud.
T-0426 Drago Klanšček, univ. dipl. inž.
rud.
T-0433 mag. Anton Dular, univ. dipl. inž.
geol.
T-0434 Igor Špacapan, univ. dipl. inž.
geol.
T-0435 mag. Bojan Grm, univ. dipl. inž.
kem. tehn.
T-0436 mag. Alfonz Grad, univ. dipl. inž.
kem. tehn.
T-0437 Ivo Gostiša, univ. dipl. inž. fiz.
T-0438 mag. Ivan Grčar, univ. dipl. inž.
kem.
T-0439 Stanislav Flajs, univ. dipl. inž.
kem. tehn.
T-0440 Rok Jeršan, univ. dipl. inž. kem.
tehn.

T-0441
T-0442
T-0443
T-0444
T-0445
T-0446
T-0447
T-0448
T-0449
T-0450
T-0451
T-0452
T-0543
T-0544
T-0545
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Matija Gregorka, univ. dipl. inž.
kem. tehn.
Matevž Ložar, univ. dipl. inž. kem.
tehn.
dr. Ernest Trinkaus, univ. dipl. inž.
kem. tehn.
Darko Petauer, univ. dipl. inž.
geol.
mag. Josip Sadnikar, univ. dipl.
inž. geol.
Matjaž Novak, univ. dipl. inž. kem.
tehn.
Janja Kuret, univ. dipl. inž. kem.
Darko Vilhelm, univ. dipl. inž.
kem.
Lucija Svetlin, univ. dipl. inž. kem.
tehn.
Robert Hočevar, inž. kem. tehn.
Jozsef Mursics, univ. dipl. inž.
kem. tehn.
Anton Vaukan, univ. dipl. inž.
gozd.
Fridrih Izak, univ. dipl. inž. gozd.
Jurij Crnkovič, univ. dipl. inž. rud.
Andrej Hernaus, univ. dipl. inž. rud.

Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv,
Inženirska zbornica Slovenije
Ob-2284
Mineral, podjetje za pridobivanje, predelavo in montažo naravnega kamna, d.d., Letališka c. 5, 1000 Ljubljana, objavlja
zbiranje ponudb
za nepremičnine:
– lokacija: Tomačevska 3, Ljubljana,
– poslovni prostor v izmeri 292 m2 na
parc. št. 606/1, vl. št. 1380, k.o. Brinje,
– funkcionalno zemljišče v izmeri 225 m2
na parc. št. 606/6, vl. št. k.o. Brinje.
Kupuje se po sistemu videno-kupljeno.
Ponudbe poslati v zaprti kuverti priporočeno na naslov: Mineral, d.d., Letališka c.
5, 1000 Ljubljana, s pripisom “Objava –
Brinje”.
Ponudbe se bodo odpirale dne 20. 4.
1999 v sejni sobi podjetja.
Pogodba se bo praviloma sklenila z najugodnejšim ponudnikom 10 dni po odprtju
ponudb.
Prodajalec si pridržuje pravico, da z
nobenim posameznikom ne sklene pogodbe.
Pogoj za prevzem je takojšnje plačilo po
podpisu pogodbe oziroma po dogovoru.
Mineral, d.d., Ljubljana
Št. 47/99
Ob-2370
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka, objavlja

odprodajo stanovanja
Najugodnejšemu ponudniku odprodamo
stanovanje v Pivki, Postojnska cesta 28, v I.
nadstropju, izmere 100,24 m2, parc. št.
735/7, vl. št. 1150 (prej 185), z. k. telo II.,
do 1/2, k. o. Petelinje, s pripadajočim deležem skupnih prostorov in naprav stanovanjskega objekta in funkcionalnega zemljišča objekta.
Izhodiščna cena je 2,477.250 SIT.
Če je ponudnik fizična oseba, mora predložiti dokument, da je državljan Republike Slovenije, če je pravna oseba pa kopijo izpisa iz
sodnega registra, ki ni starejša od 30 dni.
Pisne ponudbe morajo vsebovati predmet ponudbe in ponudbeno ceno.
Nepremičnino se prodaja po načelu “videno-kupljeno”. Drugi pogoji bodo določeni s prodajno pogodbo.
Odpiranje ponudb bo komisijsko. O odločitvi komisije bodo ponudniki obveščeni v
roku 15 dni po izteku ponudbenega roka.
Pisne ponudbe pošljite priporočeno v 15
dneh po objavi na naslov: Občina Pivka,
Kolodvorska cesta 5, Pivka, z oznako “Ponudba za nakup nepremičnine”.
Ogled stanovanja je mogoč po predhodnem dogovoru po tel. 067/571-609.
Občina Pivka
Ob-2269
Zdravstveni dom Ljubljana, Ljubljana,
Kotnikova 28, preklicuje štampiljko z naslednjo vsebino: ZDRAVSTVENI DOM
LJUBLJANA ENOTA osnov. zdrav. var.
VIČ-RUDNIK 4 (okrogle oblike).
Ob-2327
Snaga, Javno podjetje, d.o.o., Maribor,
Nasipna 64, preklicuje depotno potrdilo št.
2/27 deponiranih ključev z dne 18. 5.
1966. Številke ključev so naslednje: en komad ključ št. 2713, en komad ključ št. 1 in
en komad ključ št. 1 glavne blagajne kot
polog enega omota.
Št. 62
Ob-2328
Scala Zarja, Modna konfekcija, d.d.,
3301 Petrovče, preklicuje homologacijski
karton št. A 0270088 za Mercedes Benz
Sprinter 312D.
Št. 11-35/1
Ob-2395
Zavod za ribištvo Ljubljana, Župančičeva
9, Ljubljana, preklicuje izkaznico in službeni
znak št. 963, izdana ribiškemu čuvaju Novak Dragu, Kašeljska 12, 1260 Ljubljana-Polje.
Ob-2399
Adriatic, zavarovalna družba, d.d., Koper, preklicuje veljavnost naslednjih zavarovalnih polic:
– zelene karte št. 409658, 409659,
409683 in 490653,
– AA-PON-1 št. 92199,
– pobotnica OZ-3 št. 112466.
Bogataj Rudi s.p., Birčna vas 53, Novo
mesto, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 038/1302-94. g-21028
Cajhen Uroš Marjan, Zlatek 65, Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne oblike
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Berce Lavra, Poljšica pri Podnartu 31,
Zg. Besnica, potni list št. BA 26783, izdala
UE Radovljica. p-21015
Bečan Milan, Ul. Janeza Puharja 3,
Kranj, potni list št. BA 360204, izdala UE
Kranj. p-21026
Brišnik Polonca, Potočnikova 8/A, Ljubljana, potni list št. BA 681869. s-21296
Burja Vinko, Dolgi most 8/č, Ljubljana,
potni list št. AA 144322, izdala UE Ljubljana. s-21134
Cestnik Maja, Trg Franca Fakina 3, Trbovlje, potni list št. BA 507165, izdala UE
Trbovlje. g-21408
Cvek Matjaž, Tupaliče 22, Preddvor, potni list št. BA 127827. p-21047
Čandek Uroš, Pristaniška 43/b, Koper,
potni list št. BA 762099, izdala UE Koper.
g-21406
Čopič Jernej, Pleteršnikova 15, Ljubljana, potni list št. BA 738008. s-21298
Doblekar Emil, Litijska 8, Šmartno pri
Litiji, potni list št. AA 013832, izdala UE
Litija. s-21135
Dolinšek Janja, Jagrova ul. 36, Škofljica, potni list št. BA 196783, izdala UE Ljubljana. s-21183
Dragaš Spomenka, Polje cesta V/4,
Ljubljana, potni list št. AA 979006. s-21421
Drakslar Antonija, Tenetiše 28, Golnik,
potni list št. BA 174222, izdala UE Kranj.
g-21405
Đurđevič Lilijana, Kvedrova 4, Koper,
maloobmejno prepustnico št. AI 18338, izdala UE Koper. g-21181
Erjavec Ana, Zelena pot 16, Ljubljana,
potni list št. AA 874660. s-21297
Fanedl Jožef, Koroška cesta 24, Maribor, potni list št. AA 912781, izdala UE
Maribor. p-21004
Ferlin Aleksandra, Veliki Podlog 54, Leskovec pri Krškem, potni list št. BA 870555,
izdala UE Krško. p-21089
Galič Marija, Maistrova ul. 8, Brežice,
potni list št. BA 306526. g-21046
Gavrilović Zoran, Lopata 22e, Celje,
osebno izkaznico št. 29454. p-21082
Gavrilović Zorica, Ul. prvoborcev 39,
Hrastnik, potni list št. BA 639728, izdala
UE Hrastnik. g-21233
Gašperin Tilen, Remihova ulica 3, Kočevje, potni list št. BA 338978. p-21060
Gašperlin Martina, Predoslje 81, Kranj,
potni list št. BA 774703. s-21399
Gerlovič Alenka, Gradišče 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 45773. s-21394
Gibičar Jože, Korovci 15, Cankova, potni list št. BA 114594, izdala UE Murska
Sobota. p-21003
Horvat Bela, Moščanci 50, Mačkovci,
potni list št. BA 114996, izdala UE Murska
Sobota. p-21034
Hostnikar Milan, Sp. Slemenj 22/a, Selnica ob Dravi, potni list št. AA 82261, izdan
22. 4. 1992 v Rušah. p-21093
Hramec Andreja, Praprotnikova ulica
1, Mozirje, potni list št. AA 545783.
p-21046
Hudohmet Janez, M. Komanove 15,
Ljubljana, potni list št. AA 49075, izdala UE
Ljubljana. s-21150

Husič Damir, Zgornji Tuhinj 56 b, Laze,
osebno izkaznico, št. 153571. s-21404
Ivačič Maja, Krivec 3, Ljubljana, potni list
št. BA 773628. s-21086
Janežič Silvana, Cankarjeva ulica 1, Sežana, maloobmejno prepustnico AI
121083, izdala UE Sežana. p-21091
Jernejčič Jan, Linhartova 15, Ljubljana,
potni list št. BA 708510, izdala UE Ljubljana. s-21067
Jokić Biljana, Pavšičeva ulica 32, Logatec, potni list št. BA 731060. s-21035
Kaisezberger Srečko, Valvazorjeva ul.
24, Maribor, osebno izkaznico št. 84792.
p-21090
Kaparič Ivko, Apihova 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 143367. s-21023
Kazić Senahid, Celovška 269, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 174810.
s-21070
Kodermac Aleksander, Gortanova ulica
37, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,št. AI 90751. g-21224
Kodrič Robert, Pristava ob Krki 7, Podbočje, potni list št. BA 659660, izdala UE
Krško. p-21035
Kogoj Gorazd, Glavarjeva 20, Ljubljana,
potni list št. BA 155500, izdala UE Ljubljana. s-21182
Kolman Roman, Cesta revolucije 3,
Jesenice, potni list št. BA 336433.
s-21253
Kopač Igor, Cesta na Brdo 53/a, Kokrica, Kranj, potni list št. BA 174053, izdala
UE Kranj. p-21024
Kovač Olga, Dobrovnik št. 32, Dobrovnik, osebno izkaznico št. 108691. p-21028
Kralj Ester, Partizanska 49, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico št. AI 83565,
izdala UE Nova Gorica. g-21165
Krapež Gregor, Kidričeva 50, Ajdovščina, potni list št. AA 695102, izdala UE Ajdovščina. g-21317
Križaj Sebastjan, Lahovče 70, Cerklje,
potni list št. BA 677840. s-21398
Kumelj Maja, Metoda Mikuža 8, Ljubljana, potni list št. BA 876342. s-21412
Kunšič Blaž, Cesta revolucije 3, Jesenice, potni list št. BA 679189. s-21252
Kunšič Breda, Cesta revolucije 3, Jesenice, potni list št. AA 376269. s-21254
Ledinek Dragica, Kersova 10, Vojnik,
osebno izkaznico št. 138289. p-21011
Lemut Matjaž, Potoče 41, Dobravlje,
potni list št. AA 55150, izdala UE Ajdovščina. g-21168
Lišušček Tea, Slap ob Idrijci 37/j, Slap
ob Idrijci, potni list št. AA 522927, izdala
UE Tolmin. g-21162
Lombar Dušan, Zaloška c. 83, Ljubljana, potni list št. AA 876125. s-21061
Lombar Katarina, Zaloška c. 83, Ljubljana, potni list št. AA 870034. s-21062
Lulik Ksenija, Bodonci 36a, Bodonci,
potni list št. BA 285977, izdala UE Murska
Sobota. p-21021
Maglica Vlasta, Klanec pri Kozini 19 c,
Kozina, maloobmejno prepustnico, št. AI
028549. p-21100
Maglica Vlasta, Klanec pri Kozini 19 c,
Kozina, potni list št. AA 014558. p-21101
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z vsebino: CAJHEN d.o.o., Ljubljana, Zlatek 65. s-21299
Cvek Matjaž, Tupaliče 22, Preddvor,
preklicuje priglasitveni list, opravilna št.
06-2013/96 z dne 1. 1. 1997. s-21240
Cvetan Alojz, Simončičeva ulica 18,
Trebnje, preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 9936/0026/00-67/1995, izdana 6. 3. 1995. g-21198
Dobrina Anton s.p., Zaloška 78/a, Ljubljana, preklicuje štampiljko pravokotne oblike z vsebino: DOBRINA ANTON s.p.,
AVTOPREVOZNIŠTVO, ZALOŠKA 78A tel. 447120, LJUBLJANA. s-21290
Kern Ivan s.pl, Lahovče 66, Cerklje,
preklicuje original priglasitveni list, opr.
št. 18-1478/95, izdan 1. 1. 1995.
s-21273
Kovač Franc s.p., Cesta v Rožno dolino
9, Ljubljana, preklicuje original priglasitvenega lista, opr. št. 28-1386/94, izdan
16. 9. 1994. s-21300
Malovrh Milan, Ulica bratov Novak 34,
Šmartno pod Šmarno goro, preklicuje priglasitveni
list,
opravilna
št.
27-894/94-54125210 z dne 30. 5. 1994.
s-21180
Milenkovič Dušan s.p., Obrtniška 16,
Koper, preklicuje odločbo o obrtnem dovolenju, št. 017582/2236/00-27/1995, izdano 6. 3. 1995. g-21346
Pergarec Iztok, Cesta Toneta Tomšiča 8
a, Jesenice, preklicuje priglasitveni list,
opravilna št. 14-0851/96. s-21166
Simčič Jožef, s.p., Čudno selo 6/b, Črnomelj, preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju št. 051256/0770/01-15/1997,
izdana 24. 4. 1997. g-21102
Simčič Jožef, s.p., Čudno selo 6/b, Črnomelj, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
05-0675/97, izdan dne 15. 5. 1997, mat.
št. 1058592, izdala DURS, izpostava Črnomelj. g-21103
Šinkovec Andrej, Polhov Gradec 135,
Polhov Gradec, preklicuje priglasitveni list,
opr. št. 28-1861/94, izdan 16. 12. 1994.
s-21033
Štamfelj Alen, s.p., Ločna 6, Novo mesto, preklicuje priglasitveni list, opr. št.
038/1293-94. g-21199

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine in osebne izkaznice
Aleš Ivana, Šiška 33, Preddvor, osebno
izkaznico št. 158771. g-21402
Ališković Adis, Kamnica 16, Ljubljana,
potni list št. BA 412271. s-21196
Barkovič Mirjana, Brezje pri Veliki dolini
5, Jesenice na Dolenjskem, potni list št. BA
656125, izdan 16. 7. 1997.
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Marc Jožef, Planina 67/a, Ajdovščina,
potni list št. AA 910081, izdala UE Ajdovščina. g-21172
Matijević Dejan, Škerjančeva 2, Ljubljana, potni list št. AA 712494, izdala UE Ljubljana. s-21314
Medic Mojca, Meniška vas 70, Dolenjske Toplice, osebno izkaznico št. 31925.
g-21157
Melavc Sabina, Vogelna ul. 6, Ljubljana,
potni list št. AA 305774. s-21255
Mesić Sanel, Emonska II/5, Domžale,
potni list št. BA 75608, izdala UE Domžale.
s-21236
Mihalič Antonija, Lendavska ul. 25/b,
Murska Sobota, potni list št. BA 128781,izdala UE Murska Sobota. p-21073
Miklič Demeter, Koroška 18, Ljubljana,
osebno izkaznico št. 68201. s-21242
Milivojević Dušan, Vojkovo nabrežje 28,
Koper, osebno izkaznico, št. 128146.
p-21109
Milićević Aleksa, Klavčičeva ulica 12,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 15668.
s-21294
Minič Marko, Suhadolčanova ul. 48,
Ljubljana, potni list št. BA 616516, izdala
UE Ljubljana. 21056
Mirtič Peter, Ul. Gorenjskega odreda 8,
Kranj, potni list št. AA 925378. p-21071
Nannavecchia Marija, Puconci 290, Puconci, potni list št. AA 329426, izdala UE
Murska Sobota. p-21036
Omerović Mehmed, Stantetova 13, Velenje, potni list št. BA 689563. p-21099
Pahor Arnald, Ul. Bratov Hvalič 95, Nova Gorica, potni list št. AA 354688, izdala
UE Nova Gorica. g-21318
Pepelnik Anton, Bodrišna vas 22, Šmarje pri Jelšah, potni list št. AA 393628, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-21031
Petrič Kim, Vrečkova ulica 11, Kranj,
potni list št. BA 609257. p-21050
Petrič Marko, Reginčeva ulica 3, Kranj,
osebno izkaznico, št. 147123. p-21049
Petrič Marko, Reginčeva ulica 3, Kranj,
potni list št. BA 638553. p-21051
Pižeta Mirko, Ul. Bratov Hvalič 146, Nova Gorica, potni list št. AA 96101, izdala UE
Nova Gorica. g-21159
Pintar Sandi, Detelova ulica 2, Kranj, potni list št. AA 067063. s-21097
Pintar-Pavlovič Franc, Fluksova 4, Maribor, potni list št. BA 570970, izdala UE
Maribor. p-21081
Pleterski Timotej, Tržaška c. 220/a,
Ljubljana, potni list št. BA 616337, izdala
UE Ljubljana. s-21058
Plevnik Ljudmila Roža, Novakova ul. 5,
Ljubljana, potni list št. AA 536772.
s-21120
Ploj Antonija, Selnica ob Muri 130, Sladki vrh, potni list št. AA 993660. p-21105
Ploj Branka, Selnica ob Muri 130, Sladki vrh, potni list št. AA 032375. p-21106
Ploj Ron Dario, Selnica ob Muri 130,
Sladki vrh, potni list št. BA 540494.
p-21107
Podergajs Aleš, Zg. Pristava 10, Slovenske Konjice, potni list št. AA 407592.
p-21058

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Podgoršek Marija, Koreninova 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 74542.
s-21017
Pogačnik Radoja-Vera, Igriška 14, Ljubljana, potni list št. AA 42687, izdala UE
Ljubljana. s-21315
Polak Polona, Ježa 100, Ljubljana, potni
list št. BA 638373. s-21260
Poljanec Igor, Topniška 21, Ljubljana,
potni list št. AA 173074. s-21194
Prezelj Nika, Reševa 20, Kranj, osebno
izkaznico, št. 179911. g-21045
Ramadan Beriša, Gorkega ul. 20, Maribor, potni list št. AA 569800, izdala UE
Maribor. p-21086
Ramšak Andreja, Tinjska gora 31, Zgornja Ložnica, potni list št. AA 487525, izdala
UE Slovenska Bistrica. p-21078
Rastoder Ernad, Kosovelova ul. 38, Izola, potni list št. BA 574002, izdala UE Izola.
g-21167
Rejec Andrej, Na hribih 2, Tolmin, potni
list št. BA 119070. g-21225
Ristanovič Sonja, Grčiča Milenka 4 a,
Beograd, potni list št. AA 761771. s-21161
Roškar Renata, Muretinci 64, Gorišnica, osebno izkaznico št. 45843. g-21179
Rušid Ajša, Leninov trg 3, Trbovlje, potni
list št. BA 716678. s-21088
Sančanin Slobodan, Sokolska 62, Maribor, osebno izkaznico za tujca, št. AH 9677,
izdala UE Maribor. p-21009
Seitl Henrik, Spodnja Orlica 7, Vuhred,
potni list št. BA 0487135, izdala UE Radlje
ob Dravi. p-21068
Simčič Marjna, Ulica OF 6, Logatec, potni list št. AA 334756, izdala UE Logatec.
s-21040
Skomina Drago, Oševljek 14/a, Renče,
maloobmejno prepustnico št. AI 23194, izdala UE Nova Gorica. g-21163
Slak Nataša, Sečovlje 51, Sečovlje, maloobmejno prepustnico št. AI 14256, izdala
UE Piran. s-21371
Slak Nataša, Sečovlje 51, Sečovlje, potni list št. BA 762457, izdala UE Piran.
s-21373
Slivnik Rozalija, Ob mejašu 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 112323. s-21184
Smolnikar Breda, Linhartova 15, Ljubljana, potni list št. BA 23229, izdala UE Ljubljana. s-21068
Stare Radmila, Semič 34/c, Semič, potni list št. AA 671823. p-21064
Stipanič Jernej, Sp. Gameljne 2/g,
Šmartno pod Šmarno goro, potni list št. BA
772729. s-21337
Stojanovič Dragoljub, slomškova ulica
27, Ajdovščina, potni list št. BA 609964,
izdala UE Ajdovščina. g-21407
Stokanovič Milka, Šmartinska 10, Ljubljana, potni list št. AA 316665, izdala UE
Ljubljana. s-21019
Strnad Nejc, Mestni trg 16, Slovenske
Konjice, potni list št. BA 472726, izdala UE
Slovenske Konjice. p-21088
Suljanović Zlatko, Ulica Iga Grudna 3,
Ljubljana, osebno izkaznico št. 175436.
s-21331
Šabanović Admir, Cesta 24. junija 74,
Ljubljana, potni list št. BA 731868. s-21116

Šegula Matej, Jakopičeva ulica 13, Kamnik, osebno izkaznico, št. 62184. s-21345
Škrbec Ivanka, Šarkova 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 137360. s-21081
Štanta Darko, Vlahovičeva 42, Ankaran,
potni list št. AA 85830, izdala UE Koper.
g-21174
Tement Irena, Polanškova ul. 37, Ljubljana, potni list št. BA 135379. s-21259
Tomažič Bojan, Jezdarska 8, Orehova
vas, potni list št. BA 84771. p-21063
Urbanc Matjaž, Bratov Jakopičev ulica
6, Ljubljana, preklic potnega lista, objavljen
v Ur. l. RS, št. 12/99. s-21238
Velunšek Primož, Jenkova 3, Velenje,
potni list št. BA 614079, izdala UE Velenje.
p-21076
Vengust Uroš, Cankarjeva ul. 15, Šentjur, osebno izkaznico št. 52994. p-21072
Vidmar Irena, Kranjska cesta 42, Šenčur, potni list št. BA 174467, izdala UE
Kranj. p-21023
Višnjič Ljubinko, Beblerjev trg 14, Ljubljana, potni list št. BA 841111. s-21082
Vogrinčič Negovan, Cankova 39, Cankova, potni list št. AA 89974, izdala UE
Murska Sobota. p-21002
Vojska Helena, Cerkljanski vrh 4, Cerkno, potni list št. BA 250775. s-21098
Vrhovec Tanja, Kavčičeva 42, Ljubljana,
potni list št. BA 738811, izdala UE Ljubljana. s-21244
Vrhovnik Rok, Tunjice 25/a, Kamnik,
potni list št. BA 397933, izdala UE Kamnik.
s-21322
Wolf Ernest, Jevnica 62, Kresnice, potni
list št. BA 239887, izdala UE Ljubljana.
p-21080
Zupančič Jožef, Ilovški štradon 24, Ljubljana, potni list št. BA 291082. s-21104
Žebre Petra, Martinčeva 12, Ljubljana,
potni list št. BA 662914, izdala UE Ljubljana. s-21247
Žerak Duška, Trg 9, Rogatec, osebno
izkaznico št. 95259. p-21077
Žerjal Igor, Spodnje Škofije 171, Koper,
maloobmejno prepustnico št. AI 95977, izdala UE Koper. g-21175

Druge listine
Andjelič Zoran, Kocjančičeva 1, Koper,
diplomo 3. letnika TŠC Nova Gorica, št.
1759, izdana 25. 6. 1985. g-21271
Andrijanič Andreja, Cesta na Ježah 6 D,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1298785, št. reg. 225900. s-21078
Aničič Mirjana, Kermaunerjeva ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1193662, št. reg. 220294. s-21427
Arnež Neža, Smledniška c. 87, Kranj,
vozovnico, št. 419539, izdal Alpetour Škofja Loka. g-21013
Ašenberger Primož, Železno 4, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1044841, izdala UE Žalec. g-21013
Bajželj Irena, Polanškova ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513744, št. reg. 130490. s-21186
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S145219, reg. št. 102728, izdala UE Ljubljana. s-21326
Cencič Metka, Vel. trg 19, Izola, vozniško dovoljenje. g-21357
Cimperman Lovro, Gorjupova ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 730386, št. reg. 196849. s-21401
Cizej Franc, Trnava 10 a, Gomilsko, spričevalo 3., 4. letnika in zaključno spričevalo
Gimnazije Celje. s-21089
Cunk Iztok, Pod gozdom c. IV/35, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Grosuplje. s-21232
Čarman Jože, Bučka 46, Škocjan, preklicuje 3 delnice 2. emisije, izdala M banka,
št. 01063715. s-21411
Črnivec Polonca, Nahtigalova ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1299338, št. reg. 214785. s-21395
Čuden Jožica, Ig 35 A, Ig, delovno knjižico. s-21245
Čuden Marjan, Mavsarjeva cesta 10, Notranje Gorice, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano
leta 1976. s-21223
Deželan Jože, Zloganje 38, Škocjan, izjavo o ustreznosti posamično pregledanega
vozila, št. B 1005362, izdano na ime Košak Drago Zloganje 36 Škocjan. s-21187
Degiampietro Aleška, Visole 73, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 18820. g-21106
Dejanović Dijana, Stara cerkev 72, Stara cerkev, letno spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdani leta 1996.
s-21304
Delanovič Alen, Jenkova 10, Velenje, zaključno spričevalo. p-21108
Della Bernardina Ilona, Volaričeva 42,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13454, izdala UE Postojna. g-21117
Demin Marija, Seničica 5, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
732709, št. reg. 89015. s-21356
Demšar Andrej, Zali log 24, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 21838,
izdala UE Škofja Loka. s-21316
Demšar Tina, Starovaška 4, Žiri, vozovnico, št. 405603 in 405604, izdal Alpetour
Škofja Loka. g-21005
Dobovičnik Luka, Polzela 267, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1330034, izdala UE Žalec. p-21006
Dobronič Patricija, C. I. istrske brigade
117, Pobegi, prometno dovoljenje.
g-21288
Donša Marija, Lendavska 45/e, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 10113.
g-21348
Drlje Marin, Pot na Fužine 25, Ljubljana,
delovno knjižico. s-21309
Dular Borut, Bičevje 2, Ljubljana, maturitetno spričevalo Šubičeve gimnazije, izdano leta 1968. s-21137
Dvorščak Mateja, Knafljev trg 4, Ribnica, zavarovalno polico, št. 611026, izdala
Zavarovalnica Tilia. s-21423
Erzar Dominik, Brinovščica 5, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8251,
izdala UE Ribnica. s-21228

Fojkar Špela, Ulica bratov Učakar 120,
Ljubljana, zavarovalno polico št. AO
101158224, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-21206
Forstnerič Manca, Celovška cesta 50,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnik Srednje
trgovske šole, izdani leta 1993 in 1994.
s-21250
Fras Marjan, Sejanci 23, Sveti Tomaž,
delovno knjižico. p-21019
Frece Nelija, Zajelše 5, Dol pri Ljubljani,
potrdilo o opravljenem zaključnem izpitu
Gimnazije Ivana Cankarja, izdano leta 1978.
s-21342
Galijašević Tina, Ob žici 7, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste,izdano leta 1998. s-21330
Galin Nataša, Šmiklavž 15, Gornji Grad,
spričevalo 8. razreda OŠ Gornji Grad Granc
Kocbek, izdano leta 1990. p-21097
Galič Marija, Maistrova 8, Brežice, vozniško dovoljenje, št. 3667. g-21026
Gantar Marijo, Godovič 177, Idrija, spričevalo 2. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Poklicne gradbene šole Veno Pilon
Ajdovščina. g-21171
Gašperin Roman, Roblekova 6, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S492107, reg. št. 3215, izdala UE Radovljica. g-21079
Gerlovič Alenka, Gradišče 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
596266, št. reg. 9007. s-21393
Golavšek Irena, Vrbje 42/a, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1257333,
izdala UE Žalec. p-21079
Golob Dušan, Jamova ul. 13, Maribor,
zavarovalno polico, št. 101208315, izdala
Zavrovalnica Slovenica. g-21169
Gomboc Anton, Razlagova 18, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 1477.
g-21354
Gornik Lidija, Zajčeva pot 32, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Dol pri Ljubljani,
izdano leta 1988. s-21015
Gregorič Branko, Zalošče 1a, Dornberk,
vozniško dovoljenje. g-21292
Grkinić Gordana, Kraigherjeva 7, Celje,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole, izdano leta 1993. g-21044
Groboljšek Jolanda, Polje 21, Zagorje,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost, št. 661, izdana leta 1990. s-21096
Hadalin Jurij, Štanjel 18, Štanjel, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 15462, izdala
UE Sežana. g-21289
Hafizović Hajrudin, Jačka 2, Logatec, delovno knjižico. s-21038
Hauer Robert, Kregarjeva 11, Brežice,
spričevalo o končani OŠ, št. 517-60/95,
izdano leta 1995. g-21209
Heric Sebastijan, Mašera-Spasićeva ulica 3, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole,
izdano 5. 6. 1998. s-21051
Hode Jože, Globoko 71/a, Globoko, diplomo, št. 33/I Gradbeno tehniške šole
Ljubljana. g-21148
Horvat Blaž, Rimska 22, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2327.
s-21303
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Bajželj Primož, Matajčeva 7, Kranj, spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj, izdano
leta 1984. g-21177
Bajc Radivoj, Goriška cesta 9, Vipava,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Vena Pilon
v Ajdovščini, šolsko leto 1997/98.
g-21213
Bamburač Vanja Peter, Brodarjev trg 3,
Ljubljana, delovno knjižico. s-21385
Banovič Marko, Kasaze 68/b, Petrovče, spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehniške šole v Celju-gradbena usmeritev, šolsko leto
1982/83. p-21103
Bekš Iztok, Volaričeva ul. 24, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
7735, izdala UE Postojna. g-21361
Benič Sonja, Vena Pilona 5, Koper, vozniško dovoljenje, št. 40195. g-21029
Bertalanič boštjan, Senožeče 82/b, Senožeče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15282, izdala UE Sežana. g-21108
Bezjak Bojana, Bukovci 109, Markovci,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole, smer
podjetniško poslovanje, poklic poslovni tehnik. g-21265
Bizalj Klemen, Podbrdo 94/a, Podbrdo,
potrdilo o znanju CPP št. 2303, izdala UE
Tolmin. g-21363
Bizjak Jernej, Dol-Suha 7, Rečica ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
9352, izdala UE Mozirje. p-21032
Bizjan Tomo, Ulica bratov Učakar 54,
Ljubljana, preklic diplome, objavljeno v Ur.
l. RS, št. 63/97. s-21417
Bizovičar Boris, Nade Ovčkove ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje gradbene in ekonomske v Ljubljani, izdano leta
1995. s-21249
Bjelič Dejan, Škapinova ul. 10, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 45547.
p-21061
Blatnik Ines, Polje, Cesta XXXII/17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252025, reg. št. 224698, izdala UE Ljubljana. s-21312
Bogataj Barbara, Dunajska 115, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
za elektroniko - Gimnazija Šentvid, izdana
na ime Jenko Barbara. s-21140
Bogataj Borut, Paloviče 15, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8826, izdala
UE Tržič. p-21043
Bolčina Milena, Kovk 2 a, Col, spričevalo o zaključnem izpitu Vzgojiteljske šole v
Idriji, izdano na ime Vidmar Milena. g-21146
Bolčina Milena, Kovk 2 a, Col, spričevalo Vzgojiteljske šole v Idriji, šolsko leto
1981/82, izdano na ime Vidmar Milena.
g-21147
Bradač Blaž, Slomškova ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1166461, št. reg. 184315. s-21400
Bratož Savo, Gregoriči 12, Sv. Anton,
Pobegi, vozniško dovoljenje, št. 19815.
g-21350
Brezovnik Zmagoslav, Cesta na Markovec 7, Koper, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 25148, izdala UE Koper. g-21119
Burja Vinko, Dolgi most 8/c, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
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Horvat Bojan, Martinova ulica 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1103670, št. reg. 159211. s-21428
Ilič Dejan, Trg 4. julija 36, Dravograd,
vozniško dovoljenje, št. 4649. p-21084
Iskra Sebastijan, Na Dobravi 6, Litija,
spričevalo 3. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev, šolsko leto
1995/96. s-21410
Jalen Peter, Koritenska 11, Bled, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 25961.
g-21110
Jankovič Sonja, Vaška pot 13, Preserje,
spričevalo 4. letnika Srednje šole Rudolfa
Maistra, šolsko leto 1993/94. g-21197
Jankovič Sonja, Vaška pot 13, Preserje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Rudolfa Maistra Kamni, šolsko leto
1993/94. g-21202
Jarec Andrej, Hudourniška pot 23, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 400494, izdala Zavarovalnica Tilia. s-21039
Jelinčič Jana, Godič 20, Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12646, izdala UE Kamnik. s-21217
Jereb Nataša, Stražiška 37, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
808431, št. reg. 37063, izdala UE Kranj.
s-21090
Jerman Leon, Šepulje 1/d, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 10954,
izdala UE Sežana. g-21351
Jerman Marko, Martina Krpana 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 778.
s-21367
Jerše Marija, Spodnje Duplje 76, Duplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1130116, reg. št. 39607, izdala UE
Kranj. s-21327
Jevnikar Andrej, Viška cesta 49 a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
730410, št. reg. 196874. s-21338
Jovaović Dejan, Tabor 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 927578,
reg. št. 146001, izdala UE Ljubljana.
s-21042
Juren Lores, Vogrsko 65/a, Volčja Draga, vozniško dovoljenje. g-21360
Kaliža Janja, Ul. Franca Smrduja 21, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12386, izdala UE Postojna. p-21041
Kantušer Katarina, Škapinova ulica 11,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 42200.
p-21044
Karaibrahimović Muhiba, Vrtnarska cesta 7, Ljubljana, zavarovalno polico št.
168212, izdala Zavarovalnica Slovenica.
s-21131
Karoli Bojan, Jakobovo naselje 33, Murska Sobota, delovno knjižico, reg. št.
51890, ser. št. 22178, izdana 13. 9. 1984
v Murski Soboti. g-21272
Katič Aleš, Bratovševa ploščad 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970640, št. reg. 200851. s-21176
Kavkler Aleksander, Vrhole 22, Laporje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCH, št. 19107.
g-21111
Kavčnik Urška, Pod gradom 31, Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13596, izdala UE Vrhnika. s-21257
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Kidrič Branko, Kvedrova ul. 6, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 15072, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-21025
Klančar Branka, Posd smreka 74, Dobrova, indeks Srednje vzgojiteljske šole v
Ljubljani, izdano na ime Kušar Branka.
s-21002
Klemenčič Igor, Nadgoriška cesta 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1212192, št. reg. 207688. s-21123
Klemenčič Karmen, Police 9, Gornja
Radgona, zavarovalno polico, št. AO
0559904. g-21020
Knežević Nedo, Pokopališka cesta 2,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 8065.
p-21092
Kocjan Vida, Butoraj 1, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1103, izdala UE Črnomelj. s-21221
Kodrič Robert, Rimska ploščad 18, Ptuj,
delovno knjižico, št. 35505, izdala UE Ptuj.
s-21190
Kokošinek Dejan, Podgorje 35, Podgorje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 14880,
izdala UE Slovenj Gradec. g-21034
Kolenc Gašper, Nazorjeva 2, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9668, izdala
UE Piran. g-21129
Kolenc Martin, Šmartno ob Paki 112,
Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje,
kat.BCEFGH, št. 9666, izdala UE Velenje.
p-21059
Koligar Zdenka, Pod Cvingerjem 1, Dolenjske Toplice, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje ekonomske šole Novo mesto.
g-21014
Končar Iztok, Loška ulica 8, Litija, delovno knjižico. s-21246
Koritnik Franc, Briše pri Polhovem Gradcu 5, Polhov Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole v Ljubljani, izdano leta 1977. s-21084
Korošec Stanislav, Sp. Brežnica 40,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, št. 3064. g-21128
Korunič Jožica, Apače 120, Apače, zavarovalno polico, št. 324299. g-21025
Kos Barbara, Maroltova 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 27828.
s-21424
Kosanec Bojan, Za vasjo 28, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
353656, št. reg. 55401. s-21055
Kostadinovski Elanda, Ul. Tončka Dežamna 6, Kranj, spričevalo 4. letnika
Srednje ekonomske in upravno-administrativne šole Kranj, izdano leta 1997.
s-21220
Kostrevc Denis, Trebelno 2, Trebelno,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12019.
s-21418
Kovač Polona, Žanova 36, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 80973,
reg. št. 35238, izdala UE Kranj. g-21352
Kovač Rajko, Zgornja pristava 23, Slovenske Konjice, delovno knjižico. p-21096
Kovačević Andrejka, Ul. Juleta Gabrovška 19, Kranj, spričevalo o zaključnem
izpitu STOGŠ Kranj, izdano leta 1994.
s-21332

Kovačevič Andrejka, Ul. Juleta Gabrovška 19, Kranj, spričevalo 3. in 4. letnika STOGŠ Kranj, izdana leta 1993 in 1994.
s-21258
Kovačič Matej, Orle 42, Škofljica, dijaško mesečno vozovnico, št. 38925D.
s-21416
Kozin Janez, Bratov Kunovarjev 3, Ljubljana, zaključno spričevalo Poklicne šole
elektro stroke - Iskra, izdano leta 1966.
s-21237
Košec Roert, Štekličeva ulica 14, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, št. 43047.
p-21110
Kočar Robert, Potrčeva 2, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika in duplikat spričevala o
zaključnem izpitu Srednje šole za družboslovje in splošno kulturo Vida Janežič, izdani leta 1980 in 1981. s-21278
Kočevar Aleksander, Setnik 35, Polhov
Gradec, delovno knjižico. s-21344
Kragelj Leonarda, Modrejce 9a, Most
na Soči, spričevala 1., 2., 3. in 4. letnika
Srednje tekstilne šole Kranj, smer tkalski
tehnik, izdana na ime Velikonja Leonarda.
g-21269
Kralj Ester, Partizanska 49, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-21112
Kralj Romina, Ilirska ul. 88, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8494, izdala
UE Izola. g-21358
Kranjec Darja, Gregorčičeva 61, Izola,
spričevalo Ekonomske srednje šole v Domžalah, št. 80, izdano leta 1980. g-21151
Krapec Iztok, Ižakovci 112A, Murska Sobota, dijaško mesečno vozovnico, št.
10112. s-21420
Krauthaker Primož, Tbilisijska ulica 82,
Ljubljana, spričevalo 4. letnik PTT srednješolskega centra, izdano leta 1990.
s-21286
Kretič Alojzij, Planina 5/a, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
830353, izdala UE Ajdovščina. g-21291
Križanič Anton, Stročja vas 39/a, Ljutomer, letno spričevalo Poklicne el. šole
Ptuj, izdano za šolsko leto 1994/95.
g-21370
Krofl Žiga, Bezje 3, Kranjska Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 547769,
izdala UE Jesenice. s-21054
Krupič F., Cankarjeva 15, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23343, izdala UE Velenje. p-21066
Kukanja Maja, Strma pot 9, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10533,izdala UE Piran. g-21201
Kuzman Primož, Rožna dolina cesta
V/20, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolnav, št. 02/13-543/93.
s-21234
Kvrgić Dževad, Breg 20, Ljubljana, zaključno spričevalo Gradbene tehnične šole
v Mariboru, izdano leta 1974. s-21101
Laharnar Lidija, Gradnikova 11, Tolmin,
zaključno spričevalo Srednje gostinske šole Radenci, šolsko leto 1976/77, izdano
na ime Tišler Lidija. g-21006
Lazar Elvis, Dekani 52, Dekani, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje pomorske
in prometne šole Piran. g-21160
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Monika Kos, Dobrteša vas 16/d, Šempeter, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1158534, izdala UE Žalec. p-21007
Morec Petra, Naselje J. Kerenčiča 28,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
32594. p-21040
Mrša Aleš, Ul. Maliči Beličeve 37, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 12/99, s-12302.
s-21107
Muženič Žarko, Gregoriči 36, Pridvor,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 4476, izdala UE Koper. g-21284
Muhič Milan, Maistrov trg 12, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH,št. 2788, izdala UE Gornja Radgona. g-21362
Mujezinovič Mirsad, C. revolucije 4, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1175169. g-21283
Muller Doris, Gostičeva ul. 17, Domžale, spričevalo 3. letnik Srednje vzgojiteljske
šole, izdano leta 1985 Dvornik Doris.
s-21320
Muren Franc, Črmošnjice pri Stopičah
39, Novo mesto, spričevalo 4. letnika in
zaključno spričevalo Srednje gradbene tehnične šole v Novem mestu, izdana leta1982. s-21141
Muren Franc, Črmošnjice pri Stopičah
39, Novo mesto, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu iz rudarstva, izdalo Ministrstvo za gradbeništvo in rudarstvo, leta
1993. s-21142
Mušič Verena, Planina 9, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 522933, št.
reg. 14423, izdala UE Kranj. g-21212
Naglost Miran, Gradišče pri Vipavi 13,
Vipava, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje gradbene šole Veno Pilon Ajdovščina.
g-21389
Novak Domen, Pot na Fužine 25, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
s-21071
Novak Gregor, Krožna c. 12, Koper,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Piran. g-21383
Novak Marko, Janežičeva cesta 25,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
s-21057
Novak Melita, Opekarniška 4, Radomlje, študentsko izkaznico, št. 20960183,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
s-21218
Obolnar Alenka, Kresnice 10, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
859849, izdala UE Litija. s-21066
Ojdanič Marko, Ul. bratov Učakar 60,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17532D. s-21307
Opalk Samo, Kranjska 34, Tržič, spričevalo 3. letnika Srednje šole za oblikovanje
in fotografijo v Ljubljani, izdano leta 1998.
s-21004
Oprešnik Marjetka, Ulica Dušana Kvedra 35, Šentjur, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šole v Celju, izdano leta
1992. s-21340

Oven Matej, Gornje Lepovče 60, Ribnica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kočevje,
št. 424/1-G. g-21270
Pajek Branko, 5. prekomorska 9, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-21364
Pajk Polonca, Petrušnja vas 22, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
19094, izdala UE Grosuplje. s-21069
Papler Marjan, Sp. Besnica 130, Zg.
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
805943, reg. št. 43959, izdala UE Kranj.
g-21204
Pavlin Dvoršak Janja, Igriška ulica 8,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje upravno administrativna šola v Ljubljani, izdano leta 1986. s-21154
Pavlič Katja, Ul. padlih borcev 7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 30775.
s-21083
Pavlič Liljana, Seidlova c. 26, Novo mesto, spričevalo Družboslovne srednje šole,
šolsko leto 1988/98, izdano na ime Simončič Liljana. g-21210
Pačnik Jožef, Koprivna 47, Črna na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13946, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-21127
Perše Urođ, Podgorje 13/a, Podgorje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 13767.
g-21276
Petek Matjaž, Mestni log II/2, Kočevje,
spričevalo 3. letnika gimnazije, izdano v Kočevju. g-21378
Peterlin Suzana, Ulaka 4, Velike Lašče,
zavarovalno polico, št. 0589016, izdala Zavarovalnica Tilia. s-21231
Petrič Marko, Reginčeva ulica 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
427682, št. reg. 10954, izdala UE Kranj.
p-21052
Petrovčič Gregor, Brodarjev trg 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1960.
s-21261
Petrovčič Matija, Orehovlje 34, Miren,
dijaško mesečno vozovnico, št. 34437.
s-21094
Pečavar Marjetica, Trtnikova ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 515146, št. reg. 147502. s-21087
Pikelj Aleksander, Vransko 76, Vransko,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1082115, izdala UE Žalec. p-21069
Pipan Marija, Vojščice 68, Kost/Krasu,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH. g-21030
Pirc Tanja, Drnovškova 10, Kamnik, diplomo srednje šole, izdana leta 1988. g-21010
Pirkmajer Domen, Lovska ulica 31, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
586665, reg. št. 193132, izdala UE Ljubljana. s-21328
Pirman Tomaž, Glinek 17, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1212757, reg. št. 197774, izdala UE Ljubljana. s-21063
Plahuta Alenka, Kamniška 12, Domžale,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije, šolsko
leto 1978/79 in 79/80. g-21387
Plausteiner Ladislava, Ul. Pohorskega
bataljona 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 392420, reg. št. 107351,
izdala UE Ljubljana. s-21311
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Lekšan Darja, Bloška polica 8, Grahovo,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5084.
g-21124
Leskovar Jan, Kogojeva ulica 8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 8601.
s-21064
Lichtenegger Tina, Šalek 86, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26837,izdala UE Velenje. p-21062
Lipnik Maja, Klanec 15, Bistrica/Dravi,
študentsko izkaznico, št. 20970146, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. s-21036
Logar Goran, Studenec 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1213658, št. reg. 221597. s-21388
Lokar Tomaž, Vodnikova 44, Ljubljana,
študentsko izkaznico št. 23920861, izdala
Fakulteta za strojništvo. s-21308
Lovenjak Štefan, Grad, Kruplivnik 2,
Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
684608. p-21074
Malec Tanja, Ptujska cesta 2, Ormož,
spričevalo OŠ Ormož. p-21056
Maljevac Milan, Kuteževo 34, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,št.
S 415948, izdala UE Ilirska Bistrica.
s-21060
Marciuš Marijan, Vukanovec 20, Čakovec, spričevala za 1., 2. in 3. letnik Centra
strokovnih šol, poklic elektroinštalater, izdana v letni 1971 do 1974. s-21403
Marinšek Pavla-Vida, Ul. Bratov Tuma 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 265913, reg. št. 27500, izdala UE
Ljubljana. s-21302
Maričić Rašida, Titova 16, Jesenice, delovno knjižico. g-21279
Marušič Milan, Šentjane 3, Portorož,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1997.
s-21414
Mavrič Marko, Na Zelenici 11, Celje,
delovno knjižico. p-21018
Maček Primož, Spodnje Gameljne 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1166123, reg. št. 218191, izdala UE
Ljubljana. s-21263
Mejak Danila, Vrtojbenska cesta 17,
Šempeter pri G., vozniško dovoljenje.
g-21105
Mesarič Robert, Lipovci 58, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 32804. g-21200
Meze Igor, Na terash 8, Izola, zavarovalno polico, št. 666831, izdala Zavarovalnica
Adriatic. g-21149
Mihelič Ivana Ana, Sadinja vas 6, Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
390849, št. reg. 33607. s-21080
Miklavžina Tatjana, Škale 37, Velenje,
maturitetno spričevalo, izdano za šolsko leto 1979/80 na ime Kagljan Tatjana.
g-21369
Miličević Aleksa, Klavčičeva ulica 12,
Kamnik,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCEFGH, št. 1793, izdala UE Kamnik.
s-21293
Minodraš Peter, Glinškova pl. 12, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17486. s-21003
Miran Mauh, Škofja vas 46, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, št. 41251. p-21085
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Požar Mitja, Postojnska c. 18, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13526.
g-21280
Podergajs Aleš, Zgornja Pristava 10, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 7925, izdala UE Slovenske Konjice. p-21070
Podjavoršek Knez Lilijana, Kreševa 12,
Slovenj Gradec, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano za šolsko leto 1980/81. g-21382
Poharc Ksenija, Narpel 60, Krško, spričevalo 2., 3. in 4. letnika, izdana v šolskih
letih 1974 do 1977. p-21022
Poljanc Tomi, Limbarska gora 12, Moravče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1131760, št. reg. 25339, izdala UE Domžale. s-21215
Popovič Janko, Naselje Borisa Kidriča
2, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 4951, izdala UE Metlika. g-21032
Praznik Vanja, Nad mlini 35, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27873, izdala UE Novo mesto. g-21353
Premrl Vanči, Lukežiči 37 b, Renče, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene
šole v Ljubljani. g-21024
Premru Jure, Ulica 28. maja 75, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1192291, reg. št. 196034, izdala UE Ljubljana. s-21227
Presečnik Urška, Lenart pri Gornjem Gradu 2, Gornji Grad, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9810, izdala UE Mozirje. p-21005
Prodanovič Žarko, Vanganelska 51, Koper, vozniško dovoljenje, št. 10191.
g-21359
Pugelj Nataša, Klemenova ulica 73, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1065203, št. reg. 210004. s-21073
Purič Matjaž, Hrvatini 176 a, Ankaran,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolnov, št. 02/13-1392/85. g-21021
Putar Alen, Gregorčičeva 24, Piran, diplomo, št. I/EL-1937/31, izdana v Gorici,
leta 1987. g-21173
Pučko Lea, Pečovnik 73/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 42037, izdala
UE Celje. p-21112
Radelj Jure, Cesta Andreja Bitenca 116
A, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Miška
Kranjca v Ljubljani. s-21065
Radljenovič Janko, Obrežje 7/g, Jesenice, vozniško dovoljenje. p-21017
Rajh Monika, Tonijeva ulica 7, Škofljica,
delovno knjižico. s-21372
Rajković Dušan, Ulica Molniške čete 17,
Ljubljana, delovno knjižico. s-21216
Rajter Alenka, Markovo 4/b, Kamnik,
spričevalo 4. letnika ZUIM, izdano leta
1994. s-21321
Rak Andreja, Kleče 16, Dol pri Ljubljani,
dijaško mesečno vozovnico, št. 30930.
s-21098
Ranković Dragan, Ul. 7. avgusta 11,
Dob, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 555298, reg. št. 19989, izdala UE Domžale. s-21313
Rebec Damijan, Nika Šturma 6, Sežana,
spričevalo 4. letnika GTŠ, izdano leta 1983.
g-21207
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Rebolj Igor, Zgornje Pirniče 10/f, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1163657, reg. št. 186288, izdala UE
Ljubljana. s-21195
Resnik Marko, Celovška cesta 127,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1011863, reg. št. 197388, izdala UE
Ljubljana. s-21334
Ristić Ivana, Slavniška c. 11, Hrpelje,
Kozina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16206, izdala UE Sežana. g-21114
Rojko Anton, Cankova 61, Cankova, delovno knjižico, reg. št. 40521, ser. št.
181426, izdana 21.3. 1979 v Murski Soboti. g-21268
Ropoša Anton, Trdkova 4, Kuzma, vozniško dovoljenje, št. 9028. g-21109
Rupnik Drago, Jagnjenica 19 c, Radeče, vozniško dovoljenje, št. 9809. p-21054
Rus Tatjana, Tržaška cesta 286c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
848576, reg. št. 108066, izdala UE Ljubljana. s-21264
Rutar Sašo, Cesta 1. maja 65, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
427625, reg. št. 41479, izdala UE Kranj.
s-21136
Sašek Tanja, Pristavica pri Velikem Gabru 4, Veliki Gaber, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 1100826, št. reg. 7068,
izdala UE Trebnje. s-21214
Sever Tatjana, Pibernikova 23, Kamnik,
diplomo 8. razreda OŠ Martin Koželj, izdano leta 1988 na ime Komauer Tatjana.
s-21325
Sevšek Dejan, Ulica mlad. delov. brigad
12a, Leskovec pri Krškem, službeno izkaznico št. 2578, izdalo Ministrstvo za obrambo, dne 30. 12. 1994. s-21426
Skubic Igor, Kunaverjeva ulica 14, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole za lesarstvo v Ljubljani, izdano
leta 1982. s-21130
Skvarča Tomaž, Narin 24, Pivka, srednješolsko spričevalo STNS v Postojni, izdano leta 1990. g-21012
Slak Nataša, Sečovlje 51, Sečovlje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 12326, izdala
UE Piran. s-21374
Slak Nataša, Sečovlje 51, Sečovlje, indeks št. 22042410, izdala Fakulteta za
šport leta 1996. s-21375
Slak Nataša, Sečovlje 51, Sečovlje, študentsko izkaznico št. 22042410, izdala Fakulteta za šport. s-21376
Slejko Gregor, Ulica Bratov Učakar 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. S 1164934, št. reg. 207846. s-21092
Slemenšek Cvetka, Ul. V prekomorske
brigade 10, Celje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 22688. p-21057
Slovnik Tanja, Videm 20/a, Dol pri Ljubljani, dijaško mesečno vozovnico, št.
30129. s-21243
Smolej Janez, Velesovska c. 67, Šenčur, potrdilo o andragoško-pedagoški dokvalifikaciji, št. PAI 557/97, izdano 17. 6.
1997 na Pedagoški fakulteti. s-21178
Smolej Pavel, C. v rovte 20, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 39152, izdala UE
Jesenice. g-21287

Sosić Diilio, Bonini 16, Koper, zaključno
spričevalo Poslovodske šole, izdano leta
1982 na ekonomski družboslovni šoli v Kopru. g-21007
Sotlar Urška, Cesta oktobrske revolucije
7, Trbovlje, delovno knjižico. g-21022
Stankić Željko, Srednje Gameljne 20a,
Ljubljana, delovno knjižico. s-21343
Stankič Čedo, Begunje na Gorenjskem
160, Begunje, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEGH, št. 20919. g-21203
Stare Anton, Semič 34/c, Semič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3965, izdala
UE Črnomelj. s-21222
Stare Nika, Lom 23, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1286, izdala UE Tržič. g-21281
Stefanovič Danijela, Fabijanijeva 33,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
16810. s-21319
Steiner Gaber Melita, Preglov trg 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 411447, št. reg. 31426. s-21099
Sterle Nada, Kozarišče 32, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10477, izdala UE Cerknica. s-21415
Stojan Darko, Ločnikarjeva ul. 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043656, reg. št. 104587, izdala UE Ljubljana. s-21170
Stojanović Vesna, Jakčeva ulica 30,
Ljubljana, indeks Srednje upravno-administrativne šole, izdan leta 1986.
s-21132
Stopar Marija, Prečna 7, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BEGH, št. 3391, izdala UE Črnomelj. p-21095
Stopar Robert, Cesta 30 A, Ajdovščina,
spričevalo, št. I/KO-865, izdano leta 1978.
g-21381
Strašek Hace Ivica, Šmartno 8, Šmartno, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano za šolsko
leto 1979/80. g-21391
Strnad Milan, Močilno 18, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 678065,
izdala UE Laško. p-21014
Strnad Mojca, Gabrovnik 34a, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH,št. 9048. p-21008
Stupica Bojan, Celjska c. 3, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 7540, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
p-21067
Svoljšak Barbara, Frankovo naselje 70,
Škofja Loka, zaključno spričevalo Srednje
zdravstven šole v Ljubljani, izdano leta
1997. s-21085
Šalinački Dolores, Iršičeva 14, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 38753.
p-21188
Šegula Matej, Jakopičeva ulica 13, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20416, izdala UE Kamnik. s-21347
Šepši Barbara, Lazec 19, Kočevje, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v
Ljubljani, izdano leta 1994. s-21251
Šest Bogomil, Posavskega ul. 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
230273, reg. št. 14364, izdala UE Ljubljana. s-21422
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Tomažič Milan, Vrhpolje 62, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
538740, izdala UE Ajdovščina. p-21042
Trampuž Marija, Muljava 27, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1068702, reg. št. 30559, izdala UE Domžale. s-21050
Tratnik Majda, Zoranina ulica 5, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1069148, št. reg. 31118, izdala UE Domžale. s-21091
Traven Franc, Glavarjeva ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251282, št. reg. 117032. s-21295
Ugrin Sebastijan, Dekani 301, Dekani,
vozniško dovoljenje, št. 40613. g-21282
Ule Boštjan, Iga vas 40 B, Stari trg pri
Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8942, izdala UE Cerknica. s-21125
Umek Alenka, Betajnova 42, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14493,
izdala UE Vrhnika. s-21305
Umek Silvija, 3. julij 14, Senovo, zaključno spričevalo, izdano leta 1996. g-21266
Vahčič Aleš, Mencingarjeva 20, Krško,
vozniško dovoljenje. p-21016
Vajdić Roman, Kidričeva cesta 21, Litija,
delovno knjižico. s-21241
Valjavec Uroš, Kovorska 31, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 8260. g-21126
Vamberger Anton, Zlatnarjeva pot 16,
Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Iskra Kranj. g-21156
Vatovec Zdenka, Vatovlje 1, Vremski Britof, spričevalo 3. in 4. letnika EAŠC Koper,
izdana leta 1981 in 1982. g-21152
Vaupotič Nejc, Rusjanov trg 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9074.
s-21384
Venturini Čenčur Alja, Neubergerjeva 2,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Poljane, izdana leta 1982 in 1983.
s-21419
Verbole Tine, Župančičeva ul. 11, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20980655,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. s-21053
Verbole Tine, Župančičeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1166010, reg. št. 218097, izdala UE
Ljubljana. s-21072
Videčnik Bogdan, Cesta na Roglo 17,
Zreče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12078. p-21029
Vidmar Karmen, Struževo 87, Kranj, diplomo SŠ za trgovinsko dejavnost, izdana
leta 1992. g-21153
Vintar Vinko, Zaloška cesta 83, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
212285, reg. št. 16995, izdala UE Ljubljana. s-21219
Vipotnik Tina, Levstikova ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
133871, št. reg. 183352. s-21425
Virjent Aleksander, Šutna 40, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu SKUŠ Domžale, št. 55/92. g-21011
Vodopija Slavko, Istrska c. 39, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. ABCD, št. 218,
izdala UE Koper. g-21349
Vogel Evgenija, Ulica bratov Učakar 96,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 168921, reg. št. 54604, izdala UE
Ljubljana. s-21306
Voršič Sandi, Pavlovci 15, Ormož, spričevalo Srednješolskega centra-elektro šole
Ptuj. g-21145
Vovk Sandi, Kejžarjeva 20, Jesenice,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jesenice,
izdano leta 1979. g-21205
Vozlič Andrej, Zamušani 4a, Gorišnica,
vojaško knjižico, izdano na Ptuju. g-21377
Vošinek Drago, Poljanski nasip 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
889220, št. reg. 82993. s-21100
Vračko Anton, Klemenova ulica 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841975, reg. št. 65722, izdala UE Ljubljana. s-21185
Vračko Ladislav, Vrhovčeva 10, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-1709/24-75, izdano
27. 6. 1975 v Kopru. s-21193
Vrečko Matej, Zvodno 47, Celje, vozniško dovoljenje, št. 42751. p-21001
Vrhovnik Rok, Tunjice 25a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18445, izdala UE Kamnik. s-21323
Vrhovšek Peter, Podbočje 65, Podbočje, zaključno spričevalo št. 281-47/87, izdala Srednja lesarska šola Škofja Loka
15. 9. 1987. g-21368
Vukčič Sabina, Glavarjeva 16, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola v Ljubljani. s-21048
Vunduk Nenad, Vrtača 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 239871,
reg. št. 14115, izdala UE Ljubljana.
s-21239
Vučko Martin, Dolnja Bistrica 22, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1657, izdala UE Lendava. p-21012
Zajc Anita, Na postajo 42, Ptuj, diplomo,
št. 1291-ekonomske tehnik. g-21379
Zajc Enisa, K reaktorju 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
613071, št. reg. 194013. s-21095
Zajc Irena, Mala Loka 22, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 701639,
št. reg. 18267, izdala UE Domžale.
s-21093
Zavodnik Metod, Lahova cesta 52,
Šmarje Sap, spričevalo 3. in 4. letnika Gradbene tehnične šole, izdana leta 1973 in
1974. s-21365
Zavratnik Milena, Hermanci 11, Miklavž
pr Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9506, izdala UE Ormož. g-21275
Zavrtanik Sonja, Borisa Kalina 61, Solkan, vozniško dovoljenje. g-21031
Zdujić Mladen, Lancovo 30, Radovljica,
delovno knjižico. g-21267
Zeba Dijana, Koroška 8/c, Velenje, spričevalo 1. letnika srednje gostinske šole v
Slovenj Gradcu, za šolsko leto 1998/90.
p-21033
Zelko Ivan, Ulica Osvobodilne fronte 4,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9055, izdal UE Lendava. p-21102
Zelko Milka, Ulica osvobodilne fronte
4, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7891, izdala UE Lendava.
p-21104
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Šetinc Martina, Smrtnikova ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010991, št. reg. 179614. s-21008
Šilc Branko, Kurirska pot 10, Ribnica,
vozniško dovoljenje, št. 3510. g-21122
Šinkovec Mitja, Valvasorjeva ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 168155, št. reg. 48398. s-21191
Škerjanc Gregor, C. na Markovec 36,
Koper, vozniško dovoljenje, št. 26281, kat.
B, izdala UE Koper. g-21121
Šmuc Dragica, Cikava 32, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3759,
izdala UE Grosuplje. s-21339
Šnajder Anita, Kotlje 221, Kotlje, diplomo, št. 45. g-21164
Špilak Robert, Žižki 63/a, Črenšovci, delovno knjižico, zap. št. 237, ser. št. A
0297782, izdana 2. 9. 1994 pri UE Lendava. p-21027
Špiler Andrej, Bukovžlak 93, Teharje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33608.
p-21020
Štampfel Andreja, Voduškova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1012402, št. reg. 125357. s-21336
Štefe Damjan, Jelendol 9, Tržič, spričevalo Srednje gostinske šole, šolsko leto
1993/94. g-21009
Štupar Irena, Vir, Finžgarjeva 5, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
578824, št. reg. 27764, izdala UE Domžale. s-21052
Šturm David, Tolmin. punta 2, Tolmin,
vozniško dovoljenje, izdala UE Tolmin.
g-21277
Šuler Branko, Legen 149, Šmartno/Slovenj Gradec, indeks Fakultete za strojništvo
v Ljubljani. s-21133
Šušteršič Miha, Janežičeva 21, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdana leta 1983 in
1984. s-21230
Švarc Janez, Bišečki vrh 37, Trnovska
vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
23268, izdala UE Ptuj. g-21274
Taljat Milena, Bazoviška 14 A, Tolmin,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne administrativne šole, izdano na ime Jan Milena. g-21143
Tancar Avguštin Boris, M. Tita 114, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22602/10019/99-4, izdala UE Jesenice.
g-21118
Taraba Lidija, Bogomira Magajne 12, Divača, diplomo Gostinske šole, št. 46/82,izdano na ime Šubic Antun. g-21208
Tasev Tamara, Ribniška ulica 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
545112, reg. št. 193749, izdala UE Ljubljana. s-21059
Teodorovič Tine, Brilejeva 9, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11876D.
s-21390
Testen Emil, Kidričeva 3/a, Kanal, spričevalo 3. in 4. letnika Tehniške šole za strojno stroko v Ljubljani, izdana leta 1969 in
1970. s-21192
Testen Tina, Gasilska 2, Celje, spričevalo 1. letnika, št. I-GM/717 Splošne instrokovne gimnazije v Celju. p-21065
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Zore Andrej, Stanežiče 59, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 20709.
s-21397
Zorič Ljudmila, Ul. bratov Rozmanov 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 731569, reg. št. 63030, izdala UE
Ljubljana. s-21386
Zupanc Simon, Vrtna ulica 17, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 38063.
p-21094
Zupančič Nataša, Lucija, Šolska 11, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12321. g-21047
Zupančič Niko, Brodarjev trg 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1193131, reg. št. 220584, izdala UE Ljubljana. s-21043
Zusin Veronika, Vena Pilona 2, Koper,
študentsko izkaznico št. 71970229.
g-21380
Žafran Mojca, Bukovje 1, Gorica pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4926. p-21048
Žavbi Stanko, Koreno 9, Lukovica, zaključno spričevalo Poklicne šole-smer avtoklepar. g-21144
Žavbi Tomaž, Nasipi 38, Trbovlje, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 1027 Srednje šole v Zagorju, izdano leta 1998.
g-21016

Železnik Simona, Ul. Florjana Pohlina 2,
Žalec, letno spričevalo 4. letnika Gimnazije
Celje, administrativna dejavnost - smer
upravni tehnik, izdano v šolskem letu
1992/93. p-21038
Židanek Silvana, Vrbljene 53, Ig, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1002640, reg. št. 200241, izdala UE Ljubljana. s-21413
Žigart Janko, Ljubljanska c. 4, Koper,
spričevalo 3. in 4. letnik ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje policijske šole Tacen, izdano leta 1995 in 1996. s-21049
Žust Saša, Archimetova 7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 496. s-21211
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Pravkar izšlo

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

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

q EVROPSKI SPORAZUM

število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig
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Knjige
Prof. dr. Ljubo Bavcon
in sodelavci
Marko Bošnjak, prof. dr. Franc Brinc, mag. Matjaž Jager,
prof. dr. Davor Krapac, prof. dr. Darko Maver

MEDNARODNO
KAZENSKO PRAVO
Policija, ministrstvo za pravosodje, državno tožilstvo in sodišča se pogosto
srečujejo s kazenskimi zadevami, ki so kakorkoli povezane s tujino, pri tem pa
jih vežejo bilateralne, multirateralne, regionalne ali globalne mednarodne pogodbe. Zato je treba poznati to specifično pravno področje, ki mu rečemo
mednarodno kazensko pravo.
To je bilo izhodišče avtorjev pri pripravi zbornika, ki poskuša predstaviti bistveno vsebino domačih in mednarodnih norm kazenskopravne narave in jih povezati v sistematično celoto. Njegov namen pa je tudi spodbuda državi Sloveniji,
da bi se ustvarjalno vključila v prizadevanja za nadaljnji razvoj mednarodnega
kazenskega prava. Slovenija je pač majhna država in se z drugimi ne more
kosati na ravni fizične, gospodarske, vojaške ali politične moči. Pravo nasploh
pa je orožje šibkejših, kar velja tudi za mednarodno pravo in njegov kazenski
vidik.
Vsebino knjige sestavljajo štirje deli: obseg in pojem mednarodnega kazenskega prava, mednarodno materialno kazensko pravo, mednarodno kazensko procesno pravo in mednarodno kazensko organizacijsko in izvršilno pravo.
Cena: 3738 SIT

(10427)

