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Sodni register
CELJE
Rg-300009
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01207 z dne 23. 10. 1998 pri
subjektu vpisa GLIN IPP, Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov,
d.o.o., Nazarje, sedež: Lesarska 10,
3331
Nazarje,
pod
vložno
št.
1/04772/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, družbene
pogodbe, zastopnikov, družbenikov, poslovnega deleža, meje pooblastil zastopanja in
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5678145
Osnovni kapital: 8,440.047 SIT
Ustanovitelji: Gorenje Glin Holding, Lesna industrija d.o.o., izstop 12. 5. 1997;
Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d.,
izstop 12. 5. 1997; Boršnak Anton, Nazarje, Lačja vas 30, vstop 12. 5. 1997, vložek
1,012.805,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rakun Jože, Nazarje, Tominškova 9,
vstop 12. 5. 1997, vložek 759.604,20 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Peternelj Magda, Nazarje, Zadrečka c. 29, vstop 12. 5.
1997, vložek 759.604,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Danojevič Dobrinko, Nazarje, Zadrečka c. 9, vstop 12. 5. 1997,
vložek 759.604,20 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Poličnik Zvone, Nazarje, Kokarje 35, vstop 12. 5. 1997, vložek
759.604,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vrhovnik Anton, Mozirje, Cesta v Loke 17, vstop 12. 5. 1997, vložek
759.604,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vodovnik Božidar, Šmartno ob Paki,
Letuš 61b, vstop 12. 5. 1997, vložek
759.604,20 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kramer Tončka, Ljubno ob Savinji,
Planina 8, vstop 12. 5. 1997, vložek
506.402,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Žunter Martina, Rečica ob Savinji, Varpolje 50, vstop 12. 5. 1997, vložek
506.402,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Plesnik Vinko, Luče ob Savinji, Luče
18, vstop 12. 5. 1997, vložek 506.402,80
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Pahovnik
Hubert, Gornji Grad, Prod 31, vstop 12. 5.
1997, vložek 506.402,80 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Praznik Irena, Nazarje,
Dobletina 10, vstop 12. 5. 1997, vložek
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422.002,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Hodnik Jože, Rečica ob Savinji, Varpolje 36, vstop 12. 5. 1997, vložek
422.002,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Boršnak Anton, razrešen 23. 9. 1997
in ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 10. 1998:
85322 Dejavnost invalidskih organizacij;
85325 Dejavnost invalidskih podjetij.
Sprememba družbene pogodbe z dne
26. 9. 1997.
Rg-300023
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00703 z dne 30. 10. 1998 pri
subjektu vpisa POHIŠTVO TRADE, trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Liptovska
ul. 34, 3210 Slovenske Konjice, pod
vložno št. 1/06697/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja ter spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1190075
Ustanovitelj: LIP POHIŠTVO, Predelava
lesa in trgovina, d.d., izstop 17. 6. 1998;
OPIFEX, Podjetje za proizvodnjo, storitve,
trgovino in export-import, d.o.o., Makole,
Stopno 1, vstop 17. 6. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
13. 7. 1998.
Rg-300032
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00527 z dne 5. 10. 1998 pri
subjektu vpisa AVTO CELJE, Trgovsko in
servisno remontno podjetje d.d., Celje,
Ljubljanska c. 11, sedež: Ljubljanska
c. 11, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00359/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5071330
Člani nadzornega sveta: Ban Franc, Privšek Karl, Mirnik Ivan in Amon Marjan, izstopili 25. 4. 1997 ter Zupanc Darko, Šibakovski Branko in Mihatovič Vera, vstopili
25. 4. 1997 ter Berkovič Branko, vstop
18. 4. 1997.
Rg-300071
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00873 z dne 14. 9. 1998 pri
subjektu vpisa CARMEN DENT, zobozdravstvene storitve in prodaja, d.o.o.,
Vojnik, Kerševa 1, sedež: Kerševa 1,
3212 Vojnik, pod vložno št. 1/05008/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
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membo firme in skrajšane firme, spremembo sedeža, dejavnosti, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter
spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5692857
Firma: CARMEN DENT, zobozdravstvene storitve in prodaja, d.o.o., Celje
Skrajšana firma: CARMEN DENT,
d.o.o., Celje
Sedež: 3000 Celje, Breg 15
Dejavnost, vpisana dne 14. 9. 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; 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; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
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skimi 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; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 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; 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; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
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tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 92712 Dejavnost
igralnic.
Pri dejavnosti pod šifro G 52.488 družba opravlja vse, razen orožja in streliva; pri
dejavnosti pod šifro O 92.712, družba
opravlja le posebne igre na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic.
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 2. 7. 1997.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 2391/92 z dne 23. 12. 1992.
Uskladistev z zakonom o gospodarskih
družbah je vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Srg 3356/94 z dne 23. 2.
1995.
Rg-301824
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01009 z dne 9. 11. 1998 pri
subjektu vpisa TEKSTILNA TOVARNA
PREBOLD, družba za proizvodnjo tekstilij, tekstilnih izdelkov in nogavic, d.d.,
Prebold, sedež: Tovarniška c. 7, 3312
Prebold, pod vložno št. 1/00090/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5037468
Osnovni kapital: 1.339,200.000 SIT.
Rg-301825
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00788 z dne 4. 11. 1998 pri
subjektu vpisa TEKSTILNA TOVARNA
PREBOLD, družba za proizvodnjo tekstilij, tekstilnih izdelkov in nogavic, d.d.,
Prebold, sedež: Tovarniška c. 7, 3312
Prebold, pod vložno št. 1/00090/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
povečanju osnovnega kapitala z vložki in
spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5037468
Sprememba statuta z dne 10. 7. 1998.
Vpiše se sklep skupščine z dne 10. 7.
1998, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 10,380.000 SIT.
Rg-301827
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00012 z dne 25. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ZARJA, VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD, p.o., Celje, Zagajškova
8, sedež: Zagajškova 8, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/00097/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo imena, ustanovitelja ter dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5049547
Firma: VRTEC ZARJA
Ustanoviteljica: Skupščina občine Celje,
izstop 18. 11. 1997; Mestna občina Celje,
Celje, Trg Celjskih knezov 9, vstop 18. 11.
1997, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Posinek Marija, Celje, Dečkova 48,
imenovana 15. 2. 1989, zastopa zavod brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana dne 25. 11. 1998:
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.
Konstituiranje vpisano dne 25. 2. 1974.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).
Rg-301828
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00571 z dne 30. 11. 1998 pri
subjektu vpisa VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI
ZAVOD OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK,
p.o., Podčetrtek, sedež: Podčetrtek,
3254 Podčetrgek, pod vložno št.
1/04343/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo
imena, ustanovitelja, sedeža, dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5087945000
Firma: OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3254 Podčetrtek, Trška cesta 66
Ustanoviteljica: Skupščina občine Šmarje, izstop 4. 10. 1996; Občina Podčetrtek,
Podčetrtek, Škofja gora 1, vstop 4. 10.
1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1998:
5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).
Rg-301829
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 97/00572 z dne 30. 11. 1998 pri subjektu vpisa VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD
OSNOVNA ŠOLA “MARIJE BROZ” Bistrica
ob Sotli, p.o., Bistrica ob Sotli, št. 63a,
sedež: Bistrica ob Sotli 63a, 3256 Bistrica
ob Sotli, pod vložno št. 1/04349/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
ZOFVI, spremembo imena, ustanovitelja, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5087902
Firma: OSNOVNA ŠOLA BISTRICA OB
SOTLI
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Šmarje, izstop 4. 10. 1996; Občina Podčetrtek,
Podčetrtek, vstop 4. 10. 1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1998:
5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
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Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).
Rg-301830
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01453 z dne 30. 11. 1998 pri
subjektu vpisa VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD ANICE ČERNEJEVE p.o., sedež: Kajuhova ul. 5, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00213/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo
imena, ustanovitelja, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5055539000
Firma: VRTEC ANICE ČERNEJEVE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Celje,
izstop 18. 11. 1997; Mestna občina Celje,
Celje, Trg Celjskih knezov 9, vstop 18. 11.
1997, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1998:
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.
Konstituiranje je vpisano dne 22. 2.
1974.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).
Rg-301831
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00420 z dne 30. 11. 1998 pri
subjektu vpisa Arhitekt dipl. ing. Valter
Ernst, projektiranje, interier, inženiring,
d.o.o. Celje, Alme Karlin 1, sedež: Alme
Karlin 1, 3000 Celje, pod vložno št.
1/04200/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe in z novimi vložki, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5692105
Osnovni kapital: 1,514.000 SIT
Ustanovitelja: Ernst Valter in Ernst Milena, oba Celje, Ulica Alme Karlin 1, vstopila
2. 4. 1992, vložila po 757.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1998:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-301832
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00845 z dne 24. 11. 1998 pri
subjektu vpisa MGA, mali gospodinjski
aparati, d.o.o., Nazarje, sedež: Savinjska
c. 30, 3331 Nazarje, pod vložno št.
1/04910/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5684943
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ilg Walter, razrešen 31. 5. 1997; prokurist Turk Vincenc, razrešen 31. 5. 1997.
Rg-301833
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00418 z dne 17. 11. 1998 pri
subjektu vpisa YUCONTA, predelava pla-
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stičnih mas, kovinsko predelovalna dejavnost, trgovina na debelo in drobno
ter marketing, d.o.o., sedež: Aškerčev trg
1, 3270 Laško, pod vložno št.
1/00781/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti, zastopnikov ter družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5579759
Firma: YUCONTA, nepremičnine in posredovanje, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Mariborska c. 23
Ustanovitelja: Hrastnik Rado, izstop 5. 4.
1996; EUROCOMP POSREDOVANJE,
d.o.o., Celje, Mariborska 23, vstop 5. 4.
1996, vložek 881.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; TIMKO, d.o.o., Maribor, Koroška cesta 118, vstop 5. 4. 1996, vložek
881.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hrastnik Rado, razrešen 5. 4. 1996;
direktor Krajnčič Zlatko, Maribor, Tomanova
5, imenovan 5. 4. 1996, zastopa družbo
brez omejitev; prokurist Jančar Aleksander,
Celje, Ul. Ob gozdu 5, imenovan 5. 4. 1996.
Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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;
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.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-301834
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00832 z dne 9. 9. 1997 pod št.
vložka 1/06658/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1195603
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Firma: MAKBOP, Podjetje za uvoz in
izvoz, prodajo in svetovanje d.o.o.
Skrajšana firma: MAKBOP d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Mizarska 27
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Pijanmanov Boban, Strumica, vstop 4. 7. 1997, vložek 750.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jakopič Pijanmanov Nevenka, Slovenske Konjice, Mizarska 27, vstop 2. 9. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Jakopič Pijanmanov Nevenka, imenovana 3. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev; direktor Pijanmanov Boban, imenovan
4. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 9. 9. 1997:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5170 Druga trgovina na debelo; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih salonov.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.
Rg-301837
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00010 z dne 11. 9. 1997 pri
subjektu vpisa HMELJAR ŽALEC d.o.o.,
proizvodna in trgovska družba, sedež:
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Ložnica 66, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/00771/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe,
sedeža, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5309549
Sedež: 3301 Petrovče, Dobriša vas 20
Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1997:
4521 Splošna gradbena dela; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina 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; 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; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
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trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 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; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 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
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 12. 1995.
Rg-301839
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00307 z dne 11. 9. 1997 pri
subjektu vpisa NA – NO, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Hotunje 5, Ponikva, sedež: Hotunje 5, 3232 Ponikva, pod
vložno št. 1/04971/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbene pogodbe, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5690269
Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1997:
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2413 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 5. 1996.
Rg-301844
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00385 z dne 5. 10. 1998 pri

subjektu vpisa I & B GRAFIKA, tisk, grafično oblikovanje in papirna galanterija,
d.o.o., Celje, Ljubljanska 66a, sedež:
Ljubljanska 66a, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/03446/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5588332
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dobovičnik Igor, razrešen 26. 2. 1997.
Dejavnost, vpisana dne 5. 10. 1998:
21120 Proizvodnja papirja in kartona;
21210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže;
21220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 21230
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 22150 Drugo založništvo; 22210 Tiskanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo;
22230 Knjigoveštvo in dodelava; 22240
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi 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
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ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-

Št.

tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 71100 Dajanje avtomobilov
v najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 93050 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.
Sprememba družbene pogodbe o ustanovitvi d.o.o.z dne 5. 6. 1998.
Rg-301847
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00913 z dne 14. 10. 1998 pri
subjektu vpisa LEMPL, Podjetje za poslovne storitve in trgovino, d.o.o., sedež: Župančičeva 3, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/04733/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, zastopnikov in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5701724
Sedež: 3320 Velenje, Efenkova 61
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
prokurist Lempl Davorin, Velenje, Župančičeva 3, imenovan 25. 7. 1997.
Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 7. 1997.
Rg-301848
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01426 z dne 14. 10. 1998 pri
subjektu vpisa BARON CAMPANY, Export-Import d.o.o., Celje, Miklošičeva 3,
Celje, sedež: Miklošičeva 3, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/03651/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sedeža, zastopnikov, družbene pogodbe, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5581397
Firma: BARON COMPANY, ExportImport d.o.o., Celje
Skrajšana firma: BARON COMPANY
d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Sernečeva 10
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Iršič Iztok, Loka pri Zidanem mostu,
Žirovnica 19, imenovan 27. 11. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 10. 1998:
0202 Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega
mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 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; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1561 Mlinarstvo; 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizivodnja krmil za hišne živali; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega
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peciva in slaščic; 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; 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; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
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lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 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;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje 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
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in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9112 Dejavnost strokovnih združenj;
9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 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; 9262 Dejavnost marin in
smučarskih centrov, druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.60 družba
opravlja vse, razen poizvedovalne dejavnosti in dejavnosti zasebnih detektivov.
Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 5. 1998.
Rg-301849
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00196 z dne 14. 10. 1998 pri
subjektu vpisa EURO FOX, trgovina, transport, storitve, uvoz, izvoz, d.o.o., sedež:
Stantetova 26, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/06466/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi,
družbenikov ter zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5545200
Ustanovitelj: Krešo Vida, izstop 6. 4.
1998; Kreso Esad, Velenje, Stantetova 26,
vstop 6. 4. 1998, vložek 1,577.200 SIT,
odtgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Krešo Vida, Velenje, Stantetova
ulica 26, razrešena 3. 4. 1998 in imenovana za prokuristko, direktor Kreso Esad, imenovan 3. 4. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
6. 4. 1998.
Rg-301855
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00863 z dne 16. 10. 1998 pri
subjektu vpisa KOKY-TRADE, trgovsko,
storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
Celje, Ložnica 22, sedež: Ložnica 22,
3000 Celje, pod vložno št. 1/04338/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, povečanje kapitala z novimi vložki,
spremembo družbenikov, zastopnikov ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5623472
Firma: EURO CC, trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: EURO CC, d.o.o.

Sedež: 3000 Celje, Linhartova 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kokanović Petar, izstop
1. 9. 1998; Djukič Cvjetko, Lopare, Puškovac 12, vstop 1. 9. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kokanović Petar, razrešen 1. 9.
1998; direktor Djukić Cvjetko, imenovan
1. 9. 1998, zastopa družbo brez omejitev;
prokurist Šabič Alija, Celje, Trubarjeva ulica
54, imenovan 1. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 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
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in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-

Št.

vanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482
Pakiranje;
74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 1154/92 z dne 3. 7. 1992.
Rg-301859
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01188 z dne 26. 11. 1998 pri
subjektu vpisa I. OSNOVNA ŠOLA p.o.,,
Celje, Vrunčeva ulica 13, sedež: Vrunčeva ulica 13, 3000 Celje, pod vložno št.
1/03807/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo
imena, ustanovitelja ter dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5082609
Firma: I. OSNOVNA ŠOLA CELJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Celje,
izstop 19. 12. 1996; Mestna občina Celje,
Celje, Trg celjskih knezov 9, vstop 19. 12.
1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).
Rg-301860
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01185 z dne 27. 11. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA FRANA
KRANJCA p.o., Celje, Hrašovčeva 1, sedež: Hrašovčeva 1, 3000 Celje, pod vložno št. 1/03757/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo imena, ustanovitelja ter dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5082641
Firma: OSNOVNA ŠOLA FRANCA
KRANJCA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Celje,
izstop 19. 12. 1996; Mestna občina Celje,
Celje, Trg celjskih grofov 9, vstop 19. 12.
1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Dejavnost, vpisana dne 27. 11. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
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Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).
Rg-301861
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 9701192 z dne 26. 11. 1998 pri
subjektu vpisa III. OSNOVNA ŠOLA p.o.,
Celje, Vodnikova ulica 4, sedež: Vodnikova ulica 4, 3000 Celje, pod vložno št.
1/03805/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo
imena, ustanovitelja ter dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5083613
Firma: III. OSNOVNA ŠOLA CELJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Celje,
izstop 19. 12. 1996; Mestna občina Celje,
Celje, Trg celjskih knezov 9, vstop 19. 12.
1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).
Rg-301862
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01193 z dne 26. 11. 1998 pri
subjektu vpisa IV. OSNOVNA ŠOLA p.o.,
Celje, Dečkova cesta 60, sedež: Dečkova cesta 60, 3000 Celje, pod vložno št.
1/03806/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo
imena, ustanovitelja ter dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5082633
Firma: IV. OSNOVNA ŠOLA CELJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občina Celje,
izstop 19. 12. 1996; Mestna občina Celje,
Celje, Trg celjskih knezov 9, vstop 19. 12.
1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).
Rg-301858
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00768 z dne 24. 11. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA VOJNIK,
p.o., Prušnikova 14, sedež: Prušnikova
14, 3212 Vojnik, pod vložno št.
1/03838/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo
imena, ustanovitelja, zastopnika ter dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5082684
Firma: OSNOVNA ŠOLA VOJNIK
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občina Celje,
izstop 4. 12. 1996; Občina Vojnik, Vojnik,
Keršova 1, vstop 4. 12. 1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Rojc Majda, Celje, Nušičeva 10,
razrešena 22. 7. 1996 kot v.d. ravnateljice
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in imenovana za ravnateljico, ki zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1998:
60230 Drug kopenski potniški promet;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Organizacija javnega zavoda po izločitvi
organizacijske enote zavoda ZOŠ Celje
(Reg. vl. 1-550-09) je vpisano v sodni register s sklepom sodišča Srg 1027/92 z dne
31. 3. 1992.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).
Rg-301863
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01195 z dne 26. 11. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA HUDINJA
p.o., Celje, Mariborska 125, sedež: Mariborska 125, 3000 Celje, pod vložno št.
1/03758/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo
imena, ustanovitelja ter dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5082650
Firma: OSNOVNA ŠOLA HUDINJA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Celje,
izstop 19. 12. 1996; Mestna občina Celje,
Celje, Trg celjskih knezov 9, vstop 19. 12.
1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).
Rg-301864
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01189 z dne 26. 11. 1998 pri
subjektu vpisa II. OSNOVNA ŠOLA p.o.,
Celje, sedež: Ljubljanska cesta 46, 3000
Celje, pod vložno št. 1/03755/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
ZOFVI, spremembo imena, ustanovitelja ter
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5082617
Firma: II. OSNOVNA ŠOLA CELJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občina Celje,
izstop 19. 12. 1996; Mestna občina Celje,
Celje, Trg celjskih knezov 9, vstop 19. 12.
1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).
Rg-301865
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01187 z dne 26. 11. 1998 pri
subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA CELJE,
p.o., sedež: Slomškov trg 10, 3000 Celje, pod vložno št. 1/03756/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
ZOFVI, spremembo imena, ustanovitelja ter
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 508363000
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Firma: GLASBENA ŠOLA CELJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Celje,
izstop 20. 2. 1997; Mestna občina Celje,
Celje, Trg celjskih knezov 9, vstop 20. 2.
1997, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1998:
80220 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).
Rg-301866
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01186 z dne 24. 11. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA
p.o., Celje, Oblakova 15, sedež: Oblakova 15, 3000 Celje, pod vložno št.
1/03753/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo
imena, ustanovitelja, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5083699
Firma: OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Celje,
izstop 19. 12. 1996; Mestna občina Celje,
Celje, Trg celjskih knezov 9, vstop 19. 12.
1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
ravnateljica Lebič Romana, Celje, Milčinskega 13, imenovana 31. 3. 1992, zastopa
zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1998:
80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje
otrok z motnjami v razvoju.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).
Rg-301867
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00767 z dne 24. 11. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DOBRNA p.o., Dobrna, Dobrna 1, sedež: Dobrna 1, 3204 Dobrna, pod vložno št.
1/03748/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo
imena, ustanovitelja, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5082668
Firma: OSNOVNA ŠOLA DOBRNA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Celje,
izstop 4. 12. 1996; Občina Vojnik, Vojnik,
Keršova 1, vstop 4. 12. 1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1998:
60230 Drug kopenski potniški promet;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).
Rg-301868
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00769 z dne 24. 11. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA FRANKOLOVO p.o., Frankolovo, Frankolovo
11, sedež: Frankolovo 11, 3213 Fran-

kolovo, pod vložno št. 1/03747/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z
ZOFVI, spremembo imena, ustanovitelja, ter
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5084709
Firma: OSNOVNA ŠOLA FRANKOLOVO
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Celje,
izstop 4. 12. 1996; Občina Vojnik, Vojnik,
Keršova 1, vstop 4. 12. 1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Drev Anton, Dobrna, Dobrna 13, imenovan 31. 3. 1992, zastopa zavod brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 24. 11. 1998:
60230 Drug kopenski potniški promet;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Organiziranje javnega zavoda po izločitvi
organizacijske enote zavoda ZOŠ Celje
(reg. vl. 1-550-11) je vpisano v sodni register s sklepom sodišča Srg 32/92 z dne
31. 3. 1992.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).
Rg-301869
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01454 z dne 24. 11. 1998 pri
subjektu vpisa VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD TONČKE ČEČEVE, Celje, p.o., sedež: Mariborska 43, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/00149/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo imena, ustanovitelja, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5050863
Firma: VRTEC TONČKE ČEČEVE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Celje,
izstop 18. 11. 1997; Mestna občina Celje,
Celje, Trg celjskih knezov 9, vstop 18. 11.
1997, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Pešec Emilija, Petrovče, Dobriša
vas 3a, imenovana 25. 4. 1983, zastopa
zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 11. 1998: 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).
Rg-301870
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00345 z dne 18. 11. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA VITANJE,
p.o., Vitanje 96, Vitanje, sedež: Vitanje
96, 3205 Vitanje, pod vložno št.
1/04122/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo
imena, ustanoviteljev, zastopnikov, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5087724
Firma: OSNOVNA ŠOLA VITANJE
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Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Občina Slovenske Konjice, izstop 19. 12. 1996; Občina Vitanje,
Vitanje, Vitanje 67, vstop 19. 12. 1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Ošlak Anton, Vitanje, Vitanje 155, razrešen 15. 7. 1996 in ponovno imenovan za
ravnatelja, ki zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1998:
5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Organiziranje javnega zavoda nastalega
z delitvijo Vzgojno izobraževalnega zavoda
p.o., Slov. Konjice (reg. vl. 1-509-04) je
vpisano v sodni register s sklepom sodišča
Srg 532/92 z dne 29. 5. 1992.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).
Rg-301871
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00551 z dne 18. 11. 1998 pri
subjektu vpisa EMO-VENS, podjetje za
proizvodnjo in storitve, d.o.o., Celje, sedež: Mariborska c. 86, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/04303/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5628113
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Krajnc Tomaž, razrešen 1. 7. 1996;
direktorica Turk Margareta, Žalec, Efenkova 2, imenovana 1. 7. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-301872
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01164 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa KOVINOX d.o.o., proizvodno in storitveno podjetje, Slovenske Konjice, sedež: Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/05176/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika, spremembo zastopnika in spremembo akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5724767
Ustanovitelj: Cigler Herman, izstop
31. 7. 1997; Brglez Jožef, Slovenske Konjice, Mizarska cesta 8, vstop 1. 2. 1993,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Cigler Herman, razrešen 31. 7. 1997.
Sprememba družbene pogodbe v akt o
ustanovitvi d.o.o. z dne 8. 10. 1997.
Rg-301873
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01175 z dne 19. 10. 1998 pri
subjektu vpisa ZLATI D, proizvodnja-trgovina-gostinstvo, d.o.o., Žalec, Vrbje 6, sedež: Vrbje 6, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/00861/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5313406

Št.

Dejavnost, vpisana dne 19. 10. 1998:
5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in
toaletnimi izdelki.
Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 10. 1997.
Rg-301874
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00944 z dne 22. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06863/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1318705
Firma: HARDSTORE, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: HARDSTORE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 63
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Bobnar Tadej, Celje, Drapšinova ulica 17, vstop 16. 9. 1998, vložek
420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Zupanc Sergej, Petrovče, Petrovče 141, vstop 16. 9. 1998, vložek 840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jenko Janko, Ljubljana, Krivec 1, vstop 16. 9. 1998, vložek
840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zupanc Sergej, imenovan 16. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 22. 10. 1998:
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 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;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 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; 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; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9213 Kinematografska dejavnost.
Rg-301876
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00872 z dne 4. 11. 1998 pri
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subjektu vpisa TIM, Tovarna izolacijskega materiala d.d., sedež: Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, pod vložno št.
1/01291/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta in spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5045550
Člani nadzornega sveta: Deželak Janko,
Mavri Roman, Pavčnik Zlatko, Čop Marjan,
Šantej Magda in Zupančič Rudolf, vsi izstopili 23. 10. 1996 ter Pešec Zdenka, vstop
23. 10. 1996; Klezin Cvetka, vstop 28. 10.
1996 in Sagadin Anton, vstop 29. 10.1
996.
Sprememba statuta z dne 23. 10. 1996.
Rg-301877
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00612 z dne 13. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ZAVOD ZA IZVAJANJE
SPREMLJEVALNIH DEJAVNOSTI ŽALEC
p.o., Šilihova ul. 1, sedež: Šilihova ul 1,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/05037/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo imena, sedeža, ustanoviteljev, spremembo pri zastopniku, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5103533
Firma: ŠOLSKI SERVIS, Zavod za izvajanje spremljajočih dejavnosti Žalec
p.o.
Skrajšana firma: Šolski servis Žalec
Sedež: 3310 Žalec, Ivanke Uranjek 2
Ustanoviteljice: Skuščina občine Žalec,
izstop 19. 12. 1996; Osnovna šola Griže,
Griže, Griže 1a, Osnovna Šola Petrovče,
Petrovče, Petrovče 32, Osnovna šola Prebold, Prebold, Prebold 12, Osnovna šola
Polzela, Polzela, Graščinska 8, Osnovna šola Šempeter, Šempeter, Šempeter 33b, Osnovna šola Vransko, Vransko, Vransko 23,
Osnovna šola Žalec, Žalec, Šilihova 1, Osnovna šola Žalec, Žalec, Šilihova 1, Glasbena šola Žalec, Žalec, Aškerčeva 9, vstopili 19. 12. 1996, odgovornost: odgovarjajo s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ambruš Alojz, Griže, Pongrac 5b, razrešen 11. 9. 1997 kot v.d. direktorja in imenovan za direktorja, ki zastopa brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1998:
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Organiziranje javnega zavoda nastalega
z razdelitvijo vzgojnoizobraževalnega zavoda Žalec p.o. (reg. vl. 1-505-00) je vpisano
v sodni register s sklepom sodišča Srg
1120/91 z dne 29. 12. 1992.
Rg-301878
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/ 01397 z dne 11. 11. 1998 pri
subjektu vpisa DRUŽBA ZA AVTOCESTE
V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d., sedež: Ulica 14. divizije 4, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/06158/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča člane nadzornega sveta s temile podatki:
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Matična št.: 5814251
Člani nadzornega sveta: Zimšek Jože,
vstop 4. 2. 1994, Orehar Peter, vstop
11. 11. 1993, Črnivec Janez, vstop 4. 2.
1994, Duhovnik Mateja, vstop 4. 2. 1994,
Dvornik Marjan, vstop 11. 11. 1993, Krajnc
Mirko, vstop 4. 2. 1994, Lovrič Miran, vstop
11. 11. 1993, Saksida-Pišot Bruna, vstop
11. 11. 1993, Zajec Igor-Janez, vstop
11. 11. 1993, Perovšek Janez, vstop 4. 2.
1994 in Umek Andrej, vstop 4. 2. 1994.
Rg-301882
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/01517 z dne 10. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ASS, kmetijstvo, gozdarstvo, proizvodnja, posredovanje, trgovina in lovski turizem d.o.o., Planina,
Planina 90, sedež: Planina 90, 3225 Planina pri Sevnici, pod vložno št.
1/02498/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5466334
Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1998:
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; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 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; 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; 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; 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; 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; 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
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sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi

stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 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; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7440
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Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 3. 1998.
Rg-301883
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00770 z dne 10. 11. 1998 pri
subjektu vpisa CETIS-GRAF, podjetje za
zaposlovanje invalidov, d.d., Celje, sedež: Čopova 24, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/03194/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5533473
Člani nadzornega sveta: Polak Drago,
izstop 24. 6. 1997 in Zupanc Roman, vstop 24. 6. 1997.
Rg-301884
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00953 z dne 9. 11. 1998 pri
subjektu vpisa TIM, Tovarna izolacijskega materiala d.d., sedež: Spodnja Rečica 77, 3270 Laško, pod vložno št.
1/01291/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5045550
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
predsednik uprave Pušnik Jožef, Laško, Radoblje 4a, razrešen 21. 11. 1996 kot glavni direktor in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev kot glavni direktor; član uprave Košak Karl, razrešen
21. 11. 1996 kot finančno računovodski
direktor; član uprave Lapornik Jožef, razrešen 21. 11. 1996 kot komercialni direktor;
članica uprave Pešec Zdenka, razrešena
21. 11. 1996 kot direktorica za splošno
pravne in kadrovske zadeve; član uprave
Seme Robert, razrešen 21. 11. 1996 kot
tehnični direktor.
Rg-301885
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01191 z dne 30. 11. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA LAVA p.o.,
Celje, Pucova 7, sedež: Pucova 7, 3000
Celje, pod vložno št. 1/03749/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
ZOFVI, spremembo imena, ustanovitelja ter
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5062799
Firma: OSNOVNA ŠOLA LAVA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Celje, izstop 19. 12. 1996; Mestna občina
Celje, Celje, Trg celjskih knezov 9, vstop
19. 12. 1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).

Št.

Rg-301886
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00951 z dne 19. 11. 1998 pri
subjektu vpisa GEO INŽENIRING, geodetske in intelektualne storitve, d.o.o., Petrovče, sedež: Dobriša vas 52e, 3301
Petrovče, pod vložno št. 1/03550/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme družbe in sedeža ter družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5578426
Firma: GEO INŽENIRING, geodetske
storitve, d.o.o., Žalec
Skrajšana firma: GEO INŽENIRING,
d.o.o., Žalec
Sedež: 3310 Žalec, Šlandrov trg 20
Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 9. 1998.
Rg-301887
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01296 z dne 19. 11. 1998 pri
subjektu vpisa MENART, mednarodna trgovina in storitve, d.o.o., Slovenske Konjice, Kajuhova 4, sedež: Kajuhova 4,
3210 Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/04508/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe,
firme in sedeža, pooblaščencev za zastopanje, deležev ter ustanoviteljev s temile
podatki:
Matična št.: 5678919
Firma: MENART, Mednarodna trgovina in storitve d.o.o.
Skrajšana firma: MENART d.o.o., Slov.
Konjice
Sedež: 3210 Slovenske Konjice,
Mestni trg 18
Ustanovitelja: Cizej Andrej, izstop 4. 11.
1997; Pahole Stanislav, Slovenske Konjice, Mestni trg 11, vstop 23. 11. 1995, vložek 754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vehovar Dušan, Slovenske Konjice,
Nova vas pri Konjicah 9, vstop 23. 11.
1995, vložek 754.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Cizej Andrej, razrešen 4. 11. 1997;
direktor Pahole Stanislav, imenovan 4. 11.
1997, zastopa družbo brez omejitev; direktor Vehovar Dušan, imenovan 4. 11. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 11. 1997.
Rg-301888
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00356 z dne 9. 11. 1998 pri
subjektu vpisa DOBER DAN, turizem in
fotografija, d.o.o., Celje, sedež: Prešernova 18, 3000 Celje, pod vložno št.
1/04713/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5886961
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mastnak Srečko, razrešen 10. 4.
1998 kot namestnik direktorice.
Rg-301889
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00870 z dne 10. 11. 1998 pri
subjektu vpisa PETAN, storitveno podjetje d.o.o., Celje, sedež: Vilharjeva 7, 3000
Celje, pod vložno št. 1/01201/00 vpisalo
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v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti, spremembo družbene pogodbe
in firme s temile podatki:
Matična št.: 5329434
Firma: PETAN, storitveno podjetje
d.o.o., Vilharjeva 7, Celje
Skrajšana firma: PETAN d.o.o., Celje
Dejavnost, vpisana dne 10. 11. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 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;
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;
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; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5530 Gostinske storitve prehrane; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 4. 1997.
Rg-301890
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00921 z dne 17. 11. 1998 pod
št. vložka 1/06870/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1323881
Firma: MEDICINA DELA ROGAŠKA
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Celjska cesta 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Ratkajec Tihomir, Rogaška
Slatina, Žibernik 52, vstop 17. 9. 1998,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ratkajec Tihomir, imenovan 17. 9.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 17. 11. 1998:
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 85121 Os-
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novna zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistična ambulantna dejavnost; 8514 Druge zdravstvene dejavnosti.
Rg-301891
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00593 z dne 17. 11. 1998 pri
subjektu vpisa TRAFFIC – podjetje za
opravljanje storitev v cestnem prometu,
d.o.o., Mozirje, Savinjska cesta 25, sedež: Svinjska cesta 25, 3330 Mozirje,
pod vložno št. 1/02282/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sedeža, zastopnika in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5441200
Firma: TRAFFIC, Podjetje za opravljanje storitev v cestnem prometu, d.o.o.
Skrajšana firma: TRAFFIC,d.o.o.
Sedež: 3333 Ljubno ob Savinji, Radmirje 4
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Prislan Anton, razrešen 2. 6. 1998;
direktorica Prislan Silva, Velenje, Stantetova 24, imenovana 19. 5. 1994, zastopa
družbo brez omejitev.
Nova sprememba družbene pogodbe z
dne 3. 6. 1998.
Rg-301892
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01098 z dne 13. 11. 1998 pri
subjektu vpisa PRAKSIS, svetovanje in
storitve d.o.o., Velenje, sedež: Žarova
19, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/06599/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, spremembo poslovnih deležev, pooblaščenca in čistopisa družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1122681
Ustanoviteljici: Sedovnik Peter, izstop
1. 10. 1998; Cverlin Smiljana, Velenje, Jenkova 11, vstop 17. 2. 1997, vložek
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Javornik Janja, Šoštanj, Gaberke 1, vstop
17. 2. 1997, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sedovnik Peter, razrešen 27. 10.
1998; prokuristka Javornik Janja, razrešena 27. 10. 1998 in imenovana za direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba družbene pogodbe o ustanovitvi d.o.o. z dne 27. 10. 1998.
Rg-301893
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00364 z dne 13. 11. 1998 pri
subjektu vpisa L & G d.o.o., trgovina in
storitve, sedež: Sernečeva 10, 3000 Celje, pod vložno št. 1/06564/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5900590
Dejavnost, vpisana dne 13. 11. 1998:
5170 Druga trgovina na debelo; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami.
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 14. 4. 1998.
Rg-301895
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01363 z dne 30. 11. 1998 pri
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subjektu vpisa M L A – C A R, prodaja in
servis vozil d.o.o., Stopče 32b, Grobelno, sedež: Stopče 32b, 3231 Grobelno,
pod vložno št. 1/02020/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbene
pogodbe, dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5413532
Dejavnost, vpisana dne 30. 11. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;

pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 10. 1998.
Rg-301896
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00865 z dne 25. 11. 1998 pri
subjektu vpisa MGA I.D. INVALIDSKA
DRUŽBA, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
sedež: Savinjska cesta 30, 3331 Nazarje, pod vložno št. 1/02465/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ter spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5467748
Firma: BSH I.D. INVALIDSKA DRUŽBA,
Hišni aparati, d.o.o.
Skrajšana firma: BSH I.D. INVALIDSKA
DRUŽBA, d.o.o.
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 28. 8. 1998.
Rg-301897
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00866 z dne 25. 11. 1998 pri
subjektu vpisa MGA, mali gospodinjski
aparati, d.o.o., Nazarje, sedež: Savinjska
c. 30, 3331 Nazarje, pod vložno št.
1/04910/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo ter spremembo firme s temile podatki:
Matična št.: 5684943
Firma: BSH HIŠNI APARATI d.o.o., Nazarje
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 28. 8. 1998.
Rg-301899
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01361 z dne 14. 12. 1998 pri
subjektu vpisa DAKA, trgovsko, transportno in proizvodno podjetje d.o.o., Podčetrtek, Sela 15, sedež: Sela 15, 3254
Podčetrtek, pod vložno št. 1/03143/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5531535
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Bovha Ksenija, razrešena 31. 12.
1997; direktor Bovha Bgožidar, Podčetrtek, Sela 15, imenovan 1. 1. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1998:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 1430 Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in
proizvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Pridobivanje soli; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 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 Pro-
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izvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874
Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig,
vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
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ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim 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 Go-

76 / 17. 9. 1999 / Stran 4949
stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6010 Železniški promet; 6021 Drug kopenski potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v
vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
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; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro I 63.40, od tega
odprema tovora, izdajanje in posredovanje
transportnih dokumentov in tovornih listov,
dejavnost špediterjev, upravljanje drugih
dejavnosti pri ravnanju s tovorom kot pakiranje, prepakiranje, sortiranje in tehtanje;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 2. 1998.
Rg-301902
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00127 z dne 14. 12. 1998 pri
subjektu vpisa HAWA TRANS, prevozništvo in špedicija d.o.o., Aškerčeva 10, Rogaška Slatina, sedež: Aškerčeva 10,
3250 Rogaška Slatina, pod vložno št.
1/05620/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in njihovih poslovnih deležev, spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5764858
Ustanoviteljica: Claus Waldschmidt, izstop 27. 11. 1997; Gobec Metka, Pristava
pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 31, vstop
27. 11. 1997, vložek 14,417.612 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Halužan Hinko Mladen, razrešen
19. 1. 1998; direktorica Gobec Metka, imenovana 19. 1. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
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Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 1. 1998.
Rg-301903
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00166 z dne 14. 12. 1998 pri
subjektu vpisa MIXLES, proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Miklavž
12, 3304 Tabor, pod vložno št.
1/05478/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, poslovnih
deležev, zastopnikov, spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5753163
Ustanovitelj: Lesjak Matjaž, Tabor, Miklavž 12, vstop 15. 3. 1993, vložek
2,424.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Miklavc Ivan, izstop 17. 12. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Miklavc Ivan, razrešen 23. 1. 1998,
kot namestnik direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1998:
0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 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; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 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; 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.;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 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; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
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sa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na 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; 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; 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.; 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); 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.; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe v akt o
ustanovitvi d.o.o. z dne 23. 1. 1998.
Rg-301904
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00026 z dne 14. 12. 1998 pri
subjektu vpisa FISRA, finančno svetovanje in računovodske storitve d.o.o., Celje, Poštna pot 2, sedež: Poštna pot 2,
3000 Celje, pod vložno št. 1/06123/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi družbe, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo firme in
skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5828830
Firma: FISRA, računovodske storitve
in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: FISRA, d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1998:
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
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prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
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skimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6712 Posredništvo z vrednostnimi papirji; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 14. 12. 1997.
Rg-301906
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01182 z dne 14. 12. 1998 pri
subjektu vpisa NT&RC, Podjetje za časopisno in radijsko dejavnost d.o.o., Celje,
sedež: Prešernova 19, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/03011/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
člane nadzornega sveta in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5500168
Ustanovitelji: Žohar Marija-Sonja, izstop
13. 8. 1997; Medved Drago, izstop 13. 8.
1997; Einspieler Edi, izstop 29. 7. 1997;
Pantelič Radomir, izstop 29. 7. 1997;
NT&RC, družba za časopisno in radijsko
dejavnost, d.o.o., Celje, Prešernova 19, vstop 29. 7. 1997, vložek 1,590.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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Člani nadzornega sveta: Jelen Baša Irena, Jamnikar Matjaž in Lejič Vesna, vsi vstopili 11. 9. 1997.
Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 9. 1997.
Rg-301908
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01172 z dne 14. 12. 1998 pri
subjektu vpisa BAM, čistilni servis d.o.o.,
Celje, sedež: Mariborska 86, 3000 Celje, pod vložno št. 1/03002/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega vložka, spremembo zastopnika ter spremembo akta o
ustanovitvi d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5507944
Ustanovitelj: Očko Andrej, izstop 8. 10.
1997; Kos Matjaž, Prebold, Dolenja vas
154, vstop 8. 10. 1997, vložek 1,831.250
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Očko Andrej, razrešen 8. 10. 1997;
direktor Kos Matjaž, imenovan 8. 10. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1998:
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7470 Čiščenje stavb; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 15. 10. 1997.
Rg-301911
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00237 z dne 14. 12. 1998 pri
subjektu vpisa SINAPSA, svetovanje in
storitve, d.o.o., Rogaška Slatina, Žibernik 1, sedež: Žibernik 1, 3250 Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/03773/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti družbe in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5583012
Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1998:
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih
začimb, dišav in drugih dodatkov; 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; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920
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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; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne
keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 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.; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih
izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 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; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 12. 1997.
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Rg-301914
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00226 z dne 14. 12. 1998 pri
subjektu vpisa BABYLON, jezikovno izobraževanje in svetovanje, d.o.o., Cesta v Lahovno 5, Celje, sedež: Cesta v Lahovno
5, 3000 Celje, pod vložno št. 1/00805/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5296005
Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1998:
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 80410 Dejavnost vozniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 4. 3. 1998.
Rg-301915
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01165 z dne 16. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ATLANTIDA, Trgovina in
posredovanje, d.o.o., sedež: Ilirska ulica
13, 3211 Škofja vas, pod vložno št.
1/03200/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo poslovnega deleža,
družbenika, zastopnika, sedeža, dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5546168
Sedež: 3000 Celje, Ilirska ulica 13
Ustanovitelja: Čmak Jadranka, izstop
1. 3. 1996; Zlupko Jaroslava, Lvov, Naučnaja 46/94, vstop 1. 3. 1996, vložek
450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Kostadinov Saško, Celje, Opekarniška 12a,
vstop 18. 10. 1991, vložek 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Čmak Jadranka, razrešena 1. 3.
1996.
Dejavnost, vpisana dne 16. 12. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 11. 1998.
Rg-301917
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01062 z dne 22. 12. 1998 pri
subjektu vpisa LIPAN, grafične storitve
d.o.o., Radeče, sedež: Obrežje 97a,
1433
Radeče,
pod
vložno
št.
1/05973/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo firme, sedeža, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s stan-

dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
zastopnikov ter družbenikov, zaradi odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5909732
Firma: PAACI, podjetje za avto transport in avtovleko Celje d.o.o.
Skrajšana firma: PAACI, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 202
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Bregar Gregor, izstop
30. 10. 1998; Martinšek Bojan, izstop
30. 10. 1998; Vodeb Franc, Kalobje, Kalobje 19, vstop 30. 10. 1998, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Furjan Robert, Zavrč, Zavrč 7a, vstop
30. 10. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Bregar Gregor, razrešen 30. 10. 1998;
direktor Martinšek Bojan, razrešen 30. 10.
1998 kot komercialni direktor; direktor Furjan Robert, imenovan 30. 10. 1998, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Vodeb
Franc, imenovan 30. 10. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 22. 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 popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 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
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Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet;

Št.

6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljalnic.
Rg-301918
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00123 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa MINS N 1, podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Velenje, sedež:
Efenkova 3, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/06265/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5521017
Firma: MINS NO 1, Podjetje za trgovino, storitve in gradbeništvo d.o.o., Velenje
Skrajšana firma: MINS NO 1, d.o.o., Velenje
Sedež: 3320 Velenje, Ljubljanska 13c
Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1998:
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2852 Splošna mehanična dela; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5170 Druga trgovina na debelo; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe.
Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 11. 1998.
Rg-301919
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00020 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa HOTEL TURŠKA MAČKA,
gostinstvo, turizem, d.o.o., sedež: Prešernova 2, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00756/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5001862
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Grabar Erika, razrešena 9. 12.
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1997; direktorica Cigoj Marija, Celje, Pod
gradom 4, imenovana 9. 12. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-301920
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00205 z dne 29. 12. 1998 pri
subjektu vpisa CEGIT, Gradbeništvo, inženiring in trgovina, d.o.o., Celje, Malgajeva 2a, sedež: Malgajeva 2a, 3000
Celje, pod vložno št. 1/05402/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5740282
Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 26. 2. 1998.
Rg-301921
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01266 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA KARLA
DESTOVNIKA KAJUHA ŠOŠTANJ, sedež:
Koroška c. 7, 3325 Šoštanj, pod vložno
št. 1/05069/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5088186
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Prah Emil, razrešen 31. 10. 1997;
ravnatelj Menih Darko, Topolšica, Topolšica 50, imenovan 3. 11. 1997, zastopa zavod brez omejitev, kot v.d. direktorja.
Rg-301921a
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01207 z dne 4. 1. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA KARLA
DESTOVNIKA KAJUHA ŠOŠTANJ, sedež:
Koroška c. 7, 3325 Šoštanj, pod vložno
št. 1/05069/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5088186
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Menih Darko, razrešen 17. 7. 1998 kot
v.d. direktorja; ravnatelj Menih Darko, Topolšica, Topolšica 50, razrešen 17. 7. 1998 kot
v.d. direktorja in ponovno imenovan za ravnatelja, ki zastopa šolo brez omejitev.
Rg-301922
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00939 z dne 4. 12. 1998 pod
št. vložka 1/06878/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1318713
Firma: OBER TRADE, trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: OBER TRADE d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Smrekarjeva 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Oberžan Peter in Oberžan
Brigita, oba Škofja vas, Leskovec 1, vstopila 16. 10. 1998, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Oberžan Peter imenovan 16. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Oberžan Brigita, imenovana16. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1998:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 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;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
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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; 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; 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.; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški

promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92712 Dejavnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge
storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah.
Pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljalnic;
pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.60 družba opravlja vse,
razen poizvedovalne dejavnosti in dejavnosti
zasebnih detektivov; pri dejavnosti pod šifro O
92.712 družba opravlja le prirejanje iger na
srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic.
Rg-302388
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00619 z dne 29. 12. 1998 pri
subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA RISTO
SAVIN ŽALEC, p.o., Aškerčeva 9, Žalec,
sedež: Aškerčeva 9, 3310 Žalec, pod
vložno št. 1/05047/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z ZOVFI, spremembo imena, ustanovitelja ter dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5088585
Firma: GLASBENA ŠOLA “RISTO
SAVIN” ŽALEC
Skrajšana firma: GLASBENA ŠOLA
ŽALEC
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Žalec,
izstop 19. 12. 1996; Občina Žalec, Žalec,
Savinjske čete 5, vstop 19. 12. 1996,
odgovarja omejeno solidarno.
Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1998:
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).
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Rg-302389
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00617 z dne 29. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA LJUBA
MIKUŠ ŽALEC p.o., Šilihova 1, Žalec, sedež: Šilihova 1, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/05046/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo
imena, ustanovitelja, dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo pri zastopniku s temile podatki:
Matična št.: 5088542
Firma: II. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Žalec,
izstop 19. 12. 1996; Občina Žalec, Žalec,
Savinjske čete 5, vstop 19. 12. 1996,
odgovarja omejeno solidarno.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Puncer Danijela, razrešena 29. 12.
1998; ravnateljica Puncer Danijela, Žalec,
Podvin 21, imenovana 15. 12.1 998, zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 29. 12. 1998:
80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje
otrok z motnjami v razvoju.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).
Rg-302390
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00616 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE, sedež: Rakovlje 15b, 3314
Braslovče, pod vložno št. 1/05044/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z ZOVFI, spremembo sedeža, ustanovitelja,
dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo pri zastopniku s temile podatki:
Matična št.: 5088496
Sedež: 3314 Braslovče, Rakovlje 15a
Ustanoviteljica: Skupščina občine Žalec,
izstop 19. 12. 1996; Občina Žalec, Žalec,
Savinjske čete 5, vstop 19. 12. 1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Ribič Emil, razrešen 30. 12. 1998;
ravnatelj Ribič Eimilijan, Tabor, Tabor 57b,
imenovan 29. 12. 1992, zastopa šolo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1998:
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96) je vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Srg 616/97 z dne 30. 12.
1998.
Rg-302393
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00615 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD JANKO HERMAN, ŽALEC, p.o. Tomšičeva 5, Žalec, sedež: Tomšičeva 5,
3310 Žalec, pod vložno št. 1/05048/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo imena, ustanovitelja, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s

Št.

standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5055423
Firma: VRTCI OBČINE ŽELEC
Skrajšana firma: VRTEC ŽALEC
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Žalec,
izstop 19. 12. 1996; Občina Žalec, Žalec,
Savinjske čete 5, vstop 19. 12. 1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1998:
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 74700 Čiščenje
stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96) je vpisana v sodni register s
sklepom Srg 615/97 z dne 30. 12. 1998.
Rg-302394
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00620 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA IVAN
FARČNIK – BUČ VRANSKO p.o., Vransko
23, sedež: Vransko 23, 3305 Vransko,
pod vložno št. 1/05039/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z ZOFVI,
spremembo imena, ustanovitelja, dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5088526
Firma: OSNOVNA ŠOLA VRANSKO
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Žalec,
izstop 19. 12. 1996; Občina Žalec, Žalec,
Savinjske čete 5, vstop 19. 12. 1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1998:
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96 je vpisana v sodni register s
sklepom Srg 620/97 z dne 30. 12. 1998.
Rg-302395
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00613 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA SLAVKO
ŠLANDER PREBOLD p.o., Prebold 12,
sedež: Prebold 12, 3312 Prebold, pod
vložno št. 1/05040/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo imena, ustanovitelja, sedeža, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5088518
Firma: OSNOVNA ŠOLA PREBOLD
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3312 Prebold, Graščinska 7
Ustanoviteljica: Skupščina občine Žalec,
izstop 19. 12. 1996; Občina Žalec, Žalec,
Savinjske čete 5, vstop 19. 12. 1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1998:
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 74832 Fotokopi-
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ranje in drugo razmnoževanje; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96 je vpisana v sodni register s
sklepom Srg 613/97 z dne 30. 12. 1998.
Rg-302396
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00597 z dne 28. 12. 1998 pri
subjektu vpisa VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD ŠOŠTANJ p.o., sedež: Koroška 13,
3325 Šoštanj, pod vložno št. 1/00367/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo imena, ustanoviteljev, dejavnosti, spremembo zastopnika in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5057124
Firma: VRTEC ŠOŠTANJ
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanovitelja: Skupščina občine Velenje,
izstop 10. 4. 1997; Občina Šoštanj, Šoštanj, Trg svobode 12, vstop 10. 4. 1997,
odgovornost: omejeno subsidiarna; Občina
Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, vstop 10. 4. 1997, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Žerjav Vesna, Šmartno ob Paki,
Šmartno ob Paki 122a, razrešena 16. 12.
1996 kot v.d. ravnatelja in imenovana za
ravnateljico, ki zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1998:
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).
Rg-302397
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04787 z dne 17. 12. 1998 pri
subjektu vpisa VIZIJA SOFT, računalniški
inženiring in svetovanje, d.o.o., Celje,
Ljubljanska 42, sedež: Ljubljanska 42,
3000 Celje, pod vložno št. 1/01951/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
iz sredstev družbe, spremembo zastopnikov, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s
temile podatki:
Matična št.: 5391105
Osnovni kapital: 1,509.490,54 SIT
Ustanovitelji: Muha Danijel, Slovenske
Konjice, Kajuhova 4, vstop 28. 6. 1990,
vložek 145.138,86, ter vstop 29. 12.
1994, vložek 36.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Križnik Milan, Slovenske Konjice, Mestni trg 15, vstop 28. 6. 1990, vložek 145.138,86 SIT, ter vstop 29. 12.
1994, vložek 36.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Roš Smiljan, Celje, Stritarjeva 7,
vstop 17.3. 1993, vložek 374.942,07 SIT,
ter vstop 29. 12. 1994, vložek 93.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Bizjak Teo, Celje, Brodarjeva 12, vstop 17. 3. 1993, vložek 374.942 SIT, ter vstop 29. 12. 1994,
vložek 93.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Vrečko Franc, Celje, Ljubljanska 60,
vstop 17. 3. 1993, vložek 96.759,25 SIT,
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ter vstop 29. 12. 1994, vložek 24.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Natek Srečko,
Slovenske Konjice, Toneta Melive 16, vstop 17. 3. 1993, vložek 72.569,43 SIT, ter
vstp 29. 12. 1994, vložek 18.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Križnik Milan, razrešen 29. 12.1 994.
Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1998:
4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 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; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovina
na debelo; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101
Raziskovanje
in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 4787/94 z dne 17. 12. 1998.
Rg-302398
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/01332 z dne 17. 12. 1998 pri
subjektu vpisa ŠTUKELJ, zastopstva d.d.,
Titov trg 3, Celje, sedež: Titov trg 3,
3000 Celje, pod vložno št. 1/04676/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje d.d v d.o.o., spremembo firme,
sedeža, dejavnosti in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in iz sredstev družbe s temile podatki:
Matična št.: 5667755
Firma: ŠTUKELJ, zastopstva, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠTUKELJ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Kocenova ul. 4
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Štukelj Emil in Štukelj Vesna, oba Celje, Milčinskega 13, vstopila
3. 4. 1992, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana dne 17. 12. 1998:
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
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sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-

mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
7020
Dajanje
lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92712
Dejavnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro O 92.712 družba opravlja le prirejanje iger na srečo na igralnih
avtomatih zunaj igralnic.
Rg-302402
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00172 z dne 1. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ZREČE,
p.o., Šolska 3, Zreče, sedež: Šolska 3,
3214 Zreče, pod vložno št. 1/04117/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo imena, ustanovitelja, spremembo pri zastopniku, dejavnosti
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5087732000
Firma: OSNOVNA ŠOLA ZREČE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Slovenske Konjice, izstop 26. 9. 1996; Občina Zreče, Zreče, Cesta na Roglo 13b, vstop 26. 9. 1996, odgovornost: omejeno
subsidiarna.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Olup Ivan, Zreče, Kovačka cesta 22,
razrešen 26. 6. 1996 in ponovno imenovan
za ravnatelja, ki zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 804 Izobraževanje odraslih in drugo
izobraževanje.
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Uskladitev z zakonom o organizciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. št.
12/96).
Rg-302403
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01184 z dne 1. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA FRANA
ROŠA p.o., Celje, Cesta na Dobrovo 114,
sedež: Cesta na Dobrovo 114, 3000 Celje, pod vložno št. 1/03752/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z
ZOFVI, spremembo imena, ustanovitelja ter
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5186650000
Firma: OSNOVNA ŠOLA FRANA ROŠA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Celje,
izstop 19. 12. 1996; Mestna občina Celje,
Celje, Trg celjskih knezov 9, vstop 19. 12.
1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS 12/96).
Rg-302404
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00614 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA MIROSLAV ŠIRCA PETROVČE p.o., Petrovče
32, sedež: Petrovče 32, 3301 Petrovče,
pod vložno št. 1/05042/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z ZOFVI,
spremembo imena, ustanovitelja, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5088569
Firma: OSNOVNA ŠOLA PETROVČE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Žalec,
izstop 19. 12. 1996; Občina Žalec, Žalec,
Savinjske čete 5, vstop 19. 12. 1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96) je vpisana v sodni register s
sklepom Srg 614/97 z dne 30. 12. 1998.
Rg-302406
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01154 z dne 17. 12. 1998 pri
subjektu vpisa I.S.T. – TRGOVINA, d.o.o.,
podjetje za uvoz, izvoz in trgovino, Kozje 54, 3260 Kozje, sedež: Kozje 54,
3260 Kozje, pod vložno št. 1/04661/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev pri prevzeti družbi s temile podatki:
Matična št.: 5664349
Pripojitev k družbi I.S.T. d.o.o., Inženiring, storitve, trgovina, Ljubljana na podlagi
pripojitvene pogodbe z dne 18. 11. 1998.
Pripojitev začne veljati z vpisom register po
sedežu prevzemne družbe.
Rg-302407
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00013 z dne 1. 12. 1998 pod
št. vložka 1/06874/00 vpisalo v sodni regi-

Št.

ster tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1254405
Firma: ZAVOD ZA PLANIRANJE IN IZGRADNJO CELJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3000 Celje, Trg celjskih knezov 9
Ustanoviteljica: Mestna občina Celje, Celje, Trg celjskih knezov 9, vstop 15. 12.
1997, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Drozg Peter, Celje, Njegoševa 9,
imenovan 15. 12. 1997, zastopa zavod
brez omejitev, kot v.d. direktorja.
Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1998:
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi.
Uskladitev zavoda je vpisana v sodni register s sklepom sodišča Srg 13/98 z dne
1. 12. 1998.
Rg-302411
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00807 z dne 7. 12. 1998 pri
subjektu vpisa VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI
ZAVOD OSNOVNA ŠOLA p.o., Rogatec
1b, sedež: Rogatec 1b, 3252 Rogatec,
pod vložno št. 1/04341/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5087970
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Masera Jože, razrešen 12. 8. 1996;
ravnatelj Prevolšek Viljem, Rogatec, Rogatec št. 87, imenovan 12. 8. 1996, zastopa
zavod brez omejitev.
Organiziranje javnega zavoda je vpisano
v sodni register s sklepom sodišča Srg
442/92 z dne 1. 7. 1992 in je nastalo po
statusni spremembi – delitvi zavoda VIZ
Šmarje pri Jelšah na 12 javnih zavodov.
Rg-302412
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00929 z dne 7. 12. 1998 pod
št. vložka 1/06880/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1318675
Firma: ZDRAVILIŠČE RIMSKE TOPLICE, zdravilišče in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: ZDRAVILIŠČE RIMSKE
TOPLICE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3272 Rimske Toplice, Rimske
Toplice
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva ulica 20, vstop 5. 8.
1998, vložek 840.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; INVESTPLAN. Podjetje za investicijsko, gradbeno in trgovsko dejavnost,
d.o.o., Ljubljana, Pod hribom 55, vstop
5. 8. 1998, vložek 1,260.000 SIT, odgovornost. ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Debeljak Zoran, Domžale, Zoranina
3, imenovan 6. 8. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.
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Člani nadzornega sveta: Brečko Maks,
Fakin Samo, Sraka Zlatko in Debeljak Dragana, vsi vstopili 5. 8. 1998.
Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1998:
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 5540
Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti;
8512
Izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost; 85121 Osnovna
zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistična ambulantna dejavnost; 8514 Druge
zdravstvene dejavnosti; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 929/98 z dne 7. 12. 1998.
Rg-302414
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00420 z dne 10. 12. 1998 pri
subjektu vpisa GOZDNO GOSPODARSTVO NAZARJE p.o., sedež: Savinjska
cesta 4, 3331 Nazarje, pod vložno št.
1/00454/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5151503
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cajner Milan, Rečica ob Savinji, Varpolje 59, razrešen 29. 4. 1998 in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev, kot v.d. direktorja.
Rg-302415
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00209 z dne 9. 12. 1998 pri
subjektu vpisa TOPLICE DOBRNA, Termanlno zdravilišče, d.d., sedež: Dobrna 51, 3204 Dobrna, pod vložno št.
1/00061/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5053587
Sprememba statuta z dne 12. 2. 1997.
Rg-302416
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01135 z dne 9. 12. 1998 pri
subjektu vpisa VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA Rogaška Slatina, sedež: Ulica Kozjanskega
odreda 4, 3250 Rogaška Slatina, pod
vložno št. 1/04348/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo pri zastopniku s temile podatki:
Matična št.: 5278945
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Škrinjarič Karla, Rogaška Slatina,
Žibernik 50, razrešena 25. 8. 1997 in imenovana za ravnateljico, ki zastopa zavod brez
omejitev, kot v.d. ravnateljice.
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Rg-302417
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 96/00202 z dne 8. 12. 1998 pri subjektu
vpisa VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD II.
OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA, p.o.,
Rogaška Slatina, Ulica kozjanskega odreda 14, sedež: Ulica kozjanskega odreda
14, 3250 Rogaška Slatina, pod vložno št.
1/04348/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, ustanoviteljev, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5278945
Firma: VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA Rogaška Slatina
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Ulica
kozjanskega odreda 4
Ustanoviteljica: Skupščina občine Šmarje, izstop 26. 7. 1995; Občina Rogaška
Slatina, Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2,
vstop 26. 7. 1995, odgovornost: omejeno
subsidiarna.
Dejavnost, vpisana dne 8. 12. 1998:
5551 Storitve menz; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Organiziranje javnega zavoda je vpisano
v sodni register s sklepom sodišča Srg
437/92 z dne 1. 7. 1992 in je nastalo po
statusni spremembi – delitvi zavoda VIZ
Šmarje pri Jelšah na 12 javnih zavodov.
Rg-302419
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00231 z dne 7. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA FRAN
KOCBEK, GORNJI GRAD p.o., pod vložno
št. 1/00211/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, ustanovitelja, dejavnosti in uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti ter spremembo pri
zastopniku s temile podatki:
Matična št.: 5088933
Sedež: 3342 Gornji Grad, Kocbekova cesta 21
Ustanoviteljica: Skupščina občine Mozirje, izstop 7. 2. 1996; Občina Gornji Grad,
Gornji Grad, Attemsov trg 3, vstop 7. 2.
1996, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Vuga Franc, Mozirje, Aškerčeva ulica
51, razrešen 26. 4. 1995 in ponovno imenovan za ravnatelja, ki zastopa šolo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 7. 12. 1998:
5551 Storitve menz; 602 Drug kopenski
promet; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7512 Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo storitve na področju zdravstva, izobraževanja, kulture in druge socialne storitve,
razen obveznega socialne zavarovanja;
80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavnosti.
Konstituiranje vpisano dne 13. 3. 1974.
Rg-302420
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01030 z dne 11. 12. 1998 pri
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subjektu vpisa TOPLICE DOBRNA, Termalno zdravilišče, d.d., sedež: Dobrna 51,
3204 Dobrna, pod vložno št. 1/00061/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5053587
Sprememba statuta z dne 11. 9. 1997.
Rg-302422
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01053 z dne 24. 12. 1998 pri
subjektu vpisa NAMA, Trgovsko podjetje
veleblagovnica Velenje, d.o.o., sedež:
Šaleška 21, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/03121/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pripojitev pri prevzeti družbi s temile podatki:
Matična št.: 5524776
Pripojitev k družbi NAMA trgovsko podjetje d.d., Ljubljana, na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 1. 10. 1998.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register po sedežu prevzemne družbe.
Rg-302423
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00085 z dne 24. 12. 1998 pri
subjektu vpisa VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD ŠOŠTANJ p.o., sedež: Koroška 13,
3325 Šoštanj, pod vložno št. 1/00367/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5057124
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Kuzman Marija, razrešena 21. 11.
1995; ravnateljica Žerjav Vesna, Šmartno
ob Paki, Šmartno ob Paki 122a, imenovana
21. 11. 1995, zastopa zavod brez omejitev, kot v.d. ravnateljice.
Rg-302425
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 98/01272 z dne 23. 12. 1998 pri subjektu vpisa PREMOGOVNIK VELENJE, javno
podjetje za pridobivanje lignita, d.d., sedež: Partizanska 78, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/00510/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o povečanju osnovnega kapitala z vložki s temile podatki:
Matična št.: 5040361
Vpiše se sklep skupščine z dne 16. 7.
1998, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 70,000.000 SIT.
Rg-302426
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00351 z dne 23. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA ANTON
AŠKERC VELENJE, sedež: Jenkova ul. 2,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/05064/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo imena s temile podatki:
Matična št.: 5088224
Firma: OSNOVNA ŠOLA ANTONA
AŠKERCA VELENJE.
Rg-302427
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00060 z dne 23. 12. 1998 pri
subjektu vpisa VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI
ZAVOD I. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA
SLATINA, p.o., Rogaška Slatina, sedež:
Kidričeva ulica 24, 3250 Rogaška Slatina, pod vložno št. 1/04342/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo

imena, ustanoviteljev, dejavnosti, spremembo pri zastopniku in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5087953
Firma: VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD I. OSNOVNA ŠOLA Rogaška Slatina
Ustanoviteljica: Skupščina občine Šmarje pri Jelšah, izstop 26. 7. 1995; Občina
Rogaška Slatina, Rogaška Slatina, Kidričeva 24, vstop 26. 7. 1995, odgovarja omejeno subsidiarno.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Pelko Marta, Rogaška Slatina, Stritarjeva 23, razrešena 23. 12. 1998; ravnateljica Pelko Marija, Rogaška Slatina, Stritarjeva 23, imenovana 11. 5. 1993, zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 23. 12. 1998:
5551 Storitve menz; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 8042 Drugo izobraževanje.
Rg-302431
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01071 z dne 15. 10. 1998 pri
subjektu vpisa GLIN POHIŠTVO, Tovarna
pohištva in opreme d.o.o., Nazarje, sedež: Lesarska 10, 3331 Nazarje, pod
vložno št. 1/03442/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5563208
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dobrovc Marjan, razrešen 17. 1.
1996; direktor Glušič Ivo, Mozirje, Loke 6,
imenovan 17. 1. 1996.
Rg-302432
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 98/01039 z dne 4. 11. 1998 pri subjektu
vpisa FORMIN, podjetje za gospodarsko-finančno svetovanje, d.o.o., Drešinja vas 8a,
Žalec, sedež: Drešinja vas 8a, 3310 Žalec, pod vložno št. 1/01276/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5405882
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Hudej Kristina, razrešena 6. 9.
1998; direktorica Hudej Bojana, Celje, Pod
lipami 38, imenovana 7. 9. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-302435
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00979 z dne 24. 11. 1998 pri
subjektu vpisa HAIZHEN, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Celje, Teharska 35, sedež: Teharska 35, 3000 Celje, pod vložno št. 1/06622/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika, povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi
vložki ter spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5932017
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Chen Haifeng, Kitajska,
Zhejiang Shen Gin Tian Xian Yu, vstop 9. 1.
1996, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Ye Yiaozhen, Kitajska, Zhejiang Shen Gin Tian Xian Yu, vstop 9. 1.
1996, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
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Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Ye Zepu, Zhejiang, Zhejiang Shen
Qin Tian Xian Yu, imenovan 2. 10. 1998;
prokurist Ye Zee, Zhejiang, Zhejiang Shen
Qin Tian Xian Yu, imenovan 2. 10. 1998.
Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 10. 1998.
Rg-302439
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00660 z dne 4. 11. 1998 pri
subjektu vpisa INVEL, Inkubator za razvoj
podjetništva, d.o.o., Velenje, sedež: Trg
mladosti 6, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/03779/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, zastopnika in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5596513
Ustanoviteljica: ININ, mednarodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, izstop 4. 7. 1997;
Filipančič Alojz, izstop 25. 10. 1996; Filipančič Selma, Velenje, Lipa 25, vstop
25. 10. 1996, vložek 1,430.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Filipančič Alojz, razrešen 25. 10.
1996; direktorica Filipančič Selma, imenovana 23. 5. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Sklep o spremembi družbene pogodbe
z dne 23. 9. 1997.
Rg-302440
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01055 z dne 3. 11. 1998 pri
subjektu vpisa RUBICO TRADE, Zastopanje in trgovina d.o.o., Planina pri Sevnici, Planina 43a, sedež: Planina 43a,
3225 Planina pri Sevnici, pod vložno št.
1/01294/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spremembo poslovnega deleža in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matina št.: 5420806
Firma: RUBICO TRADE, Zastopanje in
trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: RUBICO TRADE d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Smrekarjeva 1
Osnovni kapital. 10,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Rajh-Špan Valentina, Planina pri Sevnici, Planina pri Sevnici 39, vstop 18. 4. 1994, vložek 9,293.844,56 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Sklep o spremembo akta o ustanovitvi z
dne 28. 9. 1998.
Rg-302443
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00525 z dne 11. 11. 1998 pri
subjektu vpisa SHOP TEHNIC, Podjetje
za prodajo, montažo in servisiranje opreme za trgovina in zastopstva, d.o.o., sedež: Spodnja Rečica 175, 3270 Laško,
pod vložno št. 1/04591/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, sedeža, razširitev dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5661722
Firma: MTS JELEN, Montaža, trgovina, servis d.o.o.
Skrajšana firma: MTS JELEN d.o.o.
Sedež: 3270 Laško, Spodnja Rečica 169

Št.

Dejavnost, vpisana dne 11. 11. 1998:
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 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; 52472 Trgovina na drobno
s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 13. 5. 1997.
Rg-302447
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00874 z dne 23. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ISOKON, proizvodnja in
predelava termoplastov, d.o.o., Slovenske Konjice, sedež: Mestni trg 18, 3210
Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/05934/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, zastopnika, sedeža ter spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5805694
Sedež: 3210 Slovenske Konjice,
Mestni trg 5a
Ustanovitelj: KONUS, Kemijska in usnjarska predelovalna industrija, d.o.o., izstop
29. 9. 1995; KONUS KOTERM, proizvodnja in predelava termoplastov d.o.o., izstop
29. 9. 1995; ISOSPORT Ges.m.b.H., Eisenstadt, Industriestrasse 2, vstop 29. 9.
1995, vložek 242,463.800 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Klokočovnik Adolf, razrešen 16. 10.
1995; direktor Gorinšek Avgust, Slovenske
Konjice, Mariborska 18, imenovan 16. 10.
1995, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Golčer Franc, Slovenske Konjice,
Mestni trg 11, imenovan 16. 10. 1995.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 8. 1997.
Rg-302448
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00636 z dne 20. 11. 1998 pri
subjektu vpisa A – TRANSPORT, podjetje
za transport, špedicijo in trgovino d.o.o.,
Ratanska vas n. h., sedež: Ratanska vas
n. h. 3250 Rogaška Slatina, pod vložno

76 / 17. 9. 1999 / Stran 4959
št. 1/03715/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe, spremembo firme, sedeža, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5583004
Firma: A-TRANSPORT I.D.A. TALAN,
špedicija, transport in trgovina, d.o.o.,
Rogaška Slatina
Skrajšana firma: A-TRANSPORT I.D.A.
TALAN d.o.o., Rogaška Slatina
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Ratanska vas 29
Osnovni kapital. 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Talan Darinka, Rogaška Slatina, Ratanska vas 29, vstop 29. 11. 1991,
vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Talan Ivan, Rogaška Slatina, Ratanska vas 29, vstop 29. 11. 1991, vložek
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Talan Darinka, imenovana 24. 3.
1992, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 20. 11. 1998:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 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
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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; 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;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
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; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
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Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo je vpisana v sodni register s sklepom
sodišča Srg 554/92 z dne 24. 3. 1992.
Rg-302452
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00498 z dne 12. 11. 1998 pri
subjektu vpisa NORD, proizvodnja, storitve in trgovina d.o.o., Žalec, sedež: Gotovlje 62a, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/03057/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
vložkov, spremembo in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5517494
Osnovni kapital. 3,414.071 SIT
Ustanovitelja: Hauptman Marjan, Žalec,
Gotovlje 62a, vstop 10. 4. 1991, vložek
1,283.012 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Hauptman Katarina, Žalec, Gotovlje 62a,
vstop 27. 5. 1994, vložek 2,131.059 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 12. 11. 1998:
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3661
Proizvodnja bižuterije; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 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.
Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 5. 1998.
Rg-302454
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01150 z dne 26. 11. 1998 pri
subjektu vpisa SUPRA-STAN, podjetje za
upravljanje s stanovanjskimi hišami,
d.o.o., sedež: Vodnikova 13, 3000 Celje, pod vložno št. 1/03119/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe, dejavnosti in uskladitev
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo sedeža, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spremembo naslova pri družbeniku in zastopniku s temile
podatki:
Matična št.: 5529590
Sedež: 3000 Celje, Adamičeva 1
Osnovni kapital: 7,500.000 SIT
Ustanovitelji: Dvornik Ignac, Šempeter,
Šempter 91e, vstop 10. 10. 1991, vložek
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pfeifer Ivan, Celje, Muzejski trg 4, vstop
10. 10. 1991, vložek 2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kolenc Bojan, Celje, Ul. kozjanskega odreda 4, vstop 10. 10.

1991, vložek 2,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kolenc Bojan, imenovan 8. 3. 1994,
zastopa družbo kot direktor neomejeno.
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1998:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na 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; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih spe-
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cializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom,
bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 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; 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.; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 11. 1998.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.14 družba opravlja vse, razen arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-302455
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01031 z dne 26. 11. 1998 pri
subjektu vpisa ANDMAR, Trgovsko podjetje d.o.o., Celje, sedež: Levstikova 1g,
3000 Celje, pod vložno št. 1/05107/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5704090
Firma: DEČMAN, posredništvo, trgovina in storitve d.o.o.

Št.

Skrajšana firma: DEČMAN d.o.o.
Dejavnost, vpisana dne 26. 11. 1998:
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 10. 1998.
Rg-302464
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00393 z dne 22. 12. 1998 pod
št. vložka 1/06886/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev javnega zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1193694
Firma: GLASBENA ŠOLA RADEČE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 1433 Radeče, Šolska pot 5
Ustanoviteljici: Občina Radeče, Radeče,
Ulica Milana Majcna 1, vstop 12. 7. 1995,
odgovornost: omejeno subsidiarna; Občina
Laško, Laško, Mestna ulica 2, vstop 12. 7.
1995, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Jakšič Rosana, Radeče, Kolenov
graben 5, imenovana 10. 6. 1996, zastopa
zavod brez omejitev, kot v.d. ravnateljice.
Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1998:
80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol.
Rg-302465
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01056 z dne 22. 12. 1998 pri
subjektu vpisa LINDE VILIČAR, trgovina
in svetovanje d.o.o., sedež: Krekov trg 4,
3000 Celje, pod vložno št. 1/06415/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5904480
Sedež: 3000 Celje, Bukovžlak 65b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Linde Forder Technik
GMBH, Linz, Hafen str. 61, vstop 25. 5.
1995, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
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Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 10. 1998.
Rg-302466
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00586 z dne 15. 12. 1998 pri
subjektu vpisa FINSTOP, podjetje za finančni inženiring, trgovino in posredovanje d.o.o., Žalec, Čopova 5, sedež: Čopova 5, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/05004/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5690927
Ustanovitelj: Kišič Rozalija, izstop 22. 5.
1998; Kišič Vinko, Žalec, Čopova 5, vstop
22. 5. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 6. 1998.
Rg-302471
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00353 z dne 14. 12. 1998 pri
subjektu vpisa AGROM, Proizvodno, storitveno in trgovsko kooperacijsko podjetje d.o.o., Dobje pri Planini, sedež: Dobje
18a, 3224 Dobje pri Planini, pod vložno
št. 1/02390/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža,
spremembo priimka in imena pri ustanovitelju in zastopniku, spremembo dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5466857
Firma: SPLENDOR d.o.o., posredovanje, komisija, zastopanje, Cesta Miloša
Zidanška 23, Šentjur
Skrajšana firma: SPLENDOR, d.o.o.,
Cesta Miloša Zidanška 23, Šentjur
Sedež: 3230 Šentjur, Cesta Miloša
Zidanška 23
Ustanovitelj: Plahuta Stanislav, izstop
17. 6. 1996; Plahhutta Stano, Šentjur, Cesta Miloša Zidanška 23, vstop 17. 6. 1996,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Plahuta Stanislav, razrešen 17. 6.
1996; direktor Plahhutta Stano, imenovan
17 .6. 1996, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1998:
4521 Splošna gradbena dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
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prodajalnah; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z
živili; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.14 družba
opravlja vse, razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci;
pri dejavnosti pod šifro K 74.60 družba
opravlja vse, razen poizvedovalne dejavnosti in dejavnosti zasebnih detektivov.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 4. 1998.
Rg-302472
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 98/00704 z dne 2. 12. 1998 pri subjektu
vpisa POHIŠTVO TRADE, trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Liptovska ul. 34, 3210
Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/06697/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1190075
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Klakočovnik Adolf, razrešen 16. 6.
1998; direktor Štunf Jožef, Makole, Črešnjevec 33, imenovan 16. 6. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-302473
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00431 z dne 1. 12. 1998 pri
subjektu vpisa EMTEKS, proizvodnja komponent za avtomobilsko in ostalo industrijo, d.o.o., sedež: Ložnica 53a, 3310
Žalec, pod vložno št. 1/02250/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in poslovnih deležev, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo firme in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5432316
Firma: NOVEM CAR INTERIOR DESIGN, proizvodnja komponent za avtomobilsko in ostalo industrijo, d.o.o.
Skrajšana firma: NOVEM CAR INTERIOR DESIGN d.o.o.
Ustanovitelj: Erpe-Ernst Pelz Verttriebs
GMBH, D-8501 Vorbach, Orf. ZR Nemčija,
Industriestrasse 43, vstop 11. 9. 1990, vlo-
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žek 299,011.844 SIT, odgovornost: ne odgovarja; JUTEKS, kemijsko-tekstilno podjetje, d.d., izstop 31. 3. 1998.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Podpečan Ivan, Žalec, Gotovlje
168b, imenovan 12. 2. 1991, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 1. 12. 1998:
17300 Plemenitenje tekstilij; 17530 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
razen oblačil; 17540 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 20100 Žaganje in skobljanje
lesa ter impregniranje lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 25130
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 25210
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 27310 Hladno vlečenje; 27320 Hladno valjanje ozkega
traku; 27330 Hladno profiliranje; 28400
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28520 Splošna mehanična dela; 28730 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije; 29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 29510 Proizvodnja metalurških strojev; 29520 Proizvodnja
rudarskih in gradbenih strojev; 34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63400
Dejavnosti drugih prometnih agencij.
Rg-302476
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00147 z dne 31. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA BIBE
ROECKA ŠOŠTANJ, sedež: Kajuhova 8,
3325 Šoštanj, pod vložno št. 1/05065/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanovitelja in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5088194
Ustanoviteljica: Skupščina občine Velenje, izstop 28. 11. 1997; Občina Šoštanj,
Šoštanj, Trg svobode 12, vstop 28. 1.
1997, odgovornost: ostalo.
Dejavnost, vpisana dne 31. 12. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Sprememba odloka o ustanovitvi zavoda
z dne 20. 1. 1997.
Rg-302477
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00940 z dne 4. 12. 1998 pod

št. vložka 1/06877/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1318691
Firma: MUSIC MAX, trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: MUSIC MAX d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Kocenova 4
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Trupej Bogdan in Trupej
Sabina, oba Celje, Kraigherjeva 13, vstopila 16. 10. 1998, vložila po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Trupej Bogdan, imenovan 16. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev; direktorica Trupej Sabina, imenovana 16. 10.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 12. 1998:
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme
za snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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;
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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; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 5247 Trgovina
na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 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.; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
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opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje
izdelkov široke porabe; 7230 Obdelava podatkov; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8041 Dejavnost vozniških šol; 8042
Drugo izobraževanje; 9213 Kinematografska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost
marin in smučarskih centrov, druge športne
dejavnosti; 92712 Dejavnost igralnic; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro J 67.13 družba
opravlja le dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti; pri
dejavnosti pod šifro K 74.60 družba opravlja vse, razen poizvedovalne dejavnosti in
dejavnosti zasebnih detektivov; pri dejavnosti pod šifro O 92.712 družba opravlja le
prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih
avtomatih zunaj igralnic.
Rg-300008
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00561 z dne 5. 10. 1998 pod
št. vložka 1/06855/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz OS Ljubljana,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala, spremembo firme, sedeža, družbenikov, zastopnikov ter dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5624037
Firma: TILAS, Kamnoseštvo in pogrebne storitve d.o.o.
Skrajšana firma: TILAS d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3201 Šmartno v Rožni dolini,
Slatina v Rožni dolini 2
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Hostnik Martin, izstop
28. 4. 1998; Tekavec Leopold, Šmartno v
Rožni dolini, Slatina v Rožni dolini 2, vstop
28. 4. 1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hostnik Martin, razrešen 28. 4.
1998; direktor Tekavc Lepold, imenovan
28. 4. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost vpisana dne 5. 10. 1998:
14110 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 26700 Obdelava naravnega kamna;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
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barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483
Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 52740 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 60240 Cestni tovorni promet;
93040 Pogrebne storitve; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-300065
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00917 z dne 25. 8. 1998 pri
subjektu vpisa GOGY CAR, avto trgovina
in storitve, d.o.o., Rogaška Slatina, Tržišče 9, sedež: Tržišče 9, 3250 Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/04562/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, spremembo zastopnika ter družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža
s temile podatki:
Matična št.: 5678455
Ustanoviteljica: AVTO LUKY, servis in trgovina, d.o.o., Rogaška Slatina, izstop
28. 7. 1997; Žibert Nina, Rogaška Slatina,
Tržišče 9, vstop 28. 7. 1997, vložek
1,808.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kordiš Gorazd, razrešen 28. 7.
1997; direktor Žibert Ludvik, Rogaška Slatina, Tržišče 9, imenovan 28. 7. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 29. 7. 1997.
Rg-301836
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00608 z dne 11. 9. 1997 pri
subjektu vpisa TPX ROBOT-TRADE, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje,
d.o.o., Ul. Leona Dobrtinška 3, Šentjur,
sedež: Ul. Leona Dobrotinška 3, 3230
Šentjur, pod vložno št. 1/04815/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, družbene pogodbe, dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5684145
Firma: TPS ROBO – TRADE, trgovsko,
proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.,
Ul. Leona Dobrotinška 3, Šentjur
Skrajšana firma: TPS ROBO – TRADE,
d.o.o., Šentjur
Dejavnost, vpisana dne 11. 9. 1997:
1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
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;
2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže;
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2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2630 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 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; 2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 2924 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3612 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore,
razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na 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; 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; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 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); 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;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 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; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro G 52.48 družba
opravlja vse, razen orožja in streliva; pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba opravlja
vse, razen revizijske dejavnosti.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 9. 1996.
Rg-301850
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/03546 z dne 16. 10. 1998 pri
subjektu vpisa KONTOR, podjetje za ekonomsko, komercialno poslovne storitve
d.o.o., Velenje, Šalek 74a, sedež: Šalek
74a, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/01750/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti, povečanje kapitala z novimi vložki, spremembo zastopnikov ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5376815
Osnovni kapital. 1,900.810 SIT
Ustanovitelja: Jan Vito in Jan Vladka, oba
Velenje, Šalek 74a, vstopila 28. 3. 1990,
vložila po 950.405 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Jan Vladka, razrešena 24. 9. 1994
kot pomočnica direktorja in imenovana za
direktorico, ki zastopa družbo brez omejitev; direktor Jan Vito, imenovan 28. 3.
1990, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1998:
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5170 Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-301852
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00161 z dne 16. 10. 1998 pri
subjektu vpisa SO-LES, proizvodnja in
prodaja, d.o.o., Štore, Kompole 41, sedež: Kompole 41, 3220 Štore, pod vložno št. 1/00957/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo akta o ustanovitvi
d.o.o., spremembo dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbenice zaradi odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5405947
Ustanovitelj: Sorec Marjana, izstop
17. 2. 1998; Sorec Darko, Štore, Kompole 41, vstop 12. 12. 1989, vložek
1,646.475 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 16. 10. 1998:
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-

Št.

niranje 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; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 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,
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čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
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nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
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; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9304 Pogrebne storitve.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 3. 3. 1998.

firme in sedeža, spremembo akta o ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5318530
Firma: PIRAMIDA, Trgovina in proizvodnja d.o.o.
Sedež: 3214 Zreče, Cesta na Roglo 13b
Dejavnost, vpisana dne 14. 12. 1998:
2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 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;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18
družba opravlja vse, razen farmacevtskih
izdelkov.
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 6. 1. 1998.

Rg-301900
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00148 z dne 14. 12. 1998 pri
subjektu vpisa GRANULA, zlatarstvo
d.o.o., Celje, sedež: Kidričeva 13, 3000
Celje, pod vložno št. 1/04124/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega
vložka in spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5637856
Ustanovitelj: Jager Boris, Celje, Ljubljanska c. 58, vstop 15. 9. 1996, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kuder Vesna, izstop 20. 1. 1998.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
2. 2. 1998.

Rg-302387
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00622 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA PETER
ŠPRAJC – JUR ŽALEC p.o., Šilihova 1,
Žalec, sedež: Šilihova 1, 3310 Žalec,
pod vložno št. 1/05045/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z ZOFVI,
spremembo imena, ustanovitelja ter dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5088534
Firma: I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Žalec,
izstop 19. 12. 1996; Občina Žalec, Žalec,
Savinjske čete 5, vstop 19. 12. 1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96) je vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Srg 622/97 z dne 30. 12.
1998.

Rg-301901
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00120 z dne 14. 12. 1998 pri
subjektu vpisa PIRAMIDA, Kovinski izdelki d.o.o., Škalska 5, Slovenske Konjice,
sedež: Škalska 5, 3210 Slovenske Konjice, pod vložno št. 1/01137/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo

Rg-302391
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00621 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA VERA
ŠLANDER POLZELA, p.o., Polzela 10, sedež: Polzela 10, 3313 Polzela, pod vložno št. 1/05041/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo imena, ustanovitelja ter dejavnosti in
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5088500
Firma: OSNOVNA ŠOLA POLZELA
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Žalec,
izstop 19. 12. 1996; Občina Žalec, Žalec,
Savinjske čete 5, vstop 19. 12. 1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1998:
55510 Storitve menz; 55520 Priprava in
dostava hrane (catering); 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Uskladitev z zakonom o organiziranju in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96) je vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Srg 621/97 z dne 30. 12.
1998.
Rg-302392
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg
št. 97/00618 z dne 30. 12. 1998 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA BRATOV JUHART
ŠEMPETER p.o., Šempeter 33b, sedež:
Šempeter 33b, 3311 Šempeter, pod vložno št. 1/05038/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo
imena, ustanovitelja, dejavnosti in uskladitev s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo pri zastopniku s temile podatki:
Matična št.: 5088577
Firma: OSNOVNA ŠOLA ŠEMPETER V
SAVINJSKI DOLINI
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Žalec,
izstop 19. 12. 1996; Občina Žalec, Žalec,
Savinjske čete 5, vstop 19. 12. 1996, odgovornost: omejeno subsidiarna.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Čretnik Ivica, razrešen 30. 12. 1998;
ravnatelj Čretnik Ivica, Šempeter, Šempeter
68b, imenovan 15. 12. 1998, zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 30. 12. 1998:
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96) je vpisana v sodni register s
sklepom sodišča Srg 618/97 z dne 30. 12.
1998.
Rg-302408
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/01414 z dne 4. 12. 1998 pri
subjektu vpisa HOTEL EVROPA p.o., Celje, sedež: Titov trg 4, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/01790/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5004861
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vrbančič Jože, razrešen 19. 8. 1996;
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direktor Prezelj Miran, Celje, Milčinskega
ulica 12, imenovan 19. 8. 1996, zastopa
brez omejitev.
Rg-302409
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00592 z dne 7. 12. 1998 pri
subjektu vpisa HOTEL EVROPA p.o., Celje, sedež: Titov trg 4, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/01790/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5004861
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Prezelj Miran, razrešen 16. 4. 1997;
direktor Gominšek Sergej, Prebold, Graščinska cesta 22, imenovan 16. 4. 1997, zastopa brez omejitev, kot v.d. direktorja.
Rg-302413
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01060 z dne 8. 12. 1998 pri
subjektu vpisa HOTEL EVROPA p.o., Celje, sedež: Titov trg 4, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/01790/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5004861
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gominšek Sergej, razrešen 11. 9.
1997 kot v.d. direktorja; direktor Meštrov
Marko, Celje, Ul. V. prekomorske brigade
9a, imenovan 11. 9. 1997, zastopa brez
omejitev, kot v.d. direktorja.
Rg-302418
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00670 z dne 9. 12. 1998 pri
subjektu vpisa MEDOBČINSKI RADIODIFUZNI ZAVOD OBČIN SLOVENSKE KONJICE, ŠENTJUR IN ŠMARJE PRI JELŠAH p.o. – ŠTAJERSKI VAL, Šmarje pri
Jelšah 6, sedež: Šmarje pri Jelšah 6,
3240 Šmarje pri Jelšah, pod vložno št.
1/00422/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, ustanovitelje in osnovni kapital, spremembo dejavnosti in uskladitev s standardno klasifikacijo
dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah ter preoblikovanje iz p.o. v
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5055938
Firma: RADIO ŠTAJERSKI VAL d.o.o.,
Šmarje pri Jelšah
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3240 Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 21
Osnovni kapital: 3,417.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., Ljubljana, Dunajska 56, vložek 342.000 SIT,
Slovenski odškodninski sklad d.d., Ljubljana, Mala ulica 5, vložek 342.000 SIT, Slovenska razvojna družba d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložek 683.000 SIT, Žvorc Bernardka, Rogaška Slatina, Zgornje Negonje
4, vložek 108.000 SIT, Dobravc Ljudmila,
Šmarje pri Jelšah, Rogaška cesta 9, vložek
155.000 SIT, Gačnikar Vojko, Slovenske
Konjice, Šolska ul. 8, vložek 129.000 SIT,
Cerjak Marjan, Podplat, Pečica 1, vložek
181.000 SIT, Ajd Tomaž, Slovenske Bistrica, Stanetova ul. 10, vložek 129.000 SIT,

Št.

Prešern Zlata, Rogaška Slatina, Spodnje
Negonje 15d, vložek 108.000 SIT, Kidrič
Marija, Šmarje pri Jelšah, Rožna ulica 4,
vložek 207.000 SIT, Sovinc Danijel, Podčetrtek, Podčetrtek 24a, vložek 181.000
SIT, Plevnik Ika, Celje, Škapinova ulica 10,
vložek 103.000 SIT, Lojen Darja, Šmarje
pri Jelšah, Zelena ul. 4, vložek 181.000
SIT, Motaln Valerija, Slovenske Konjice, Liptovska 18, vložek 129.000 SIT, Rajkovič
Milovan, Teharje, Teharje 64, vložek
129.000 SIT, Gobec Damjan, Šmarje pri
Jelšah, Celjska cesta 33, vložek 129.000
SIT, Grobin Ivan, Šmarje pri Jelšah, Lorgerjeva 14, vložek 181.000 SIT – vstopili
11. 3. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana dne 9. 12. 1998:
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Ekonomsko propagiranje; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240
Dejavnost tiskovnih agencij.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje
in
privatizacijo
št.
LP
01439/01303-1998/IJS z dne 1. 7. 1998
in uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah v sodni register s sklepom Srg
670/98 z dne 9. 12. 1998.
Rg-302429
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01126 z dne 25. 8. 1998 pri
subjektu vpisa MLADINSKI SERVIS VELENJE d.o.o., sedež: Titov trg 2, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/03723/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova družbenikov, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5597854
Ustanovitelji: Meh Igor, Velenje, Šalek
102, vstop 24. 3. 1992, vložek 67.080 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Šilc Peter, Velenje, Vodovodna ulica 10, vstop 24. 3.
1992, vložek 67.080 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Zager Judita, Velenje, Šalek
102, vstop 24. 3. 1992, vložek 67.080 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 25. 8. 1998:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 22310 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330 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;
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50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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 drob-

Stran

4968 / Št. 76 / 17. 9. 1999

no 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.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 63300 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 71100 Dajanje
avtomobilov v najem; 71210 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje
vodnih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74500 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92340 Druge razvedrilne
dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
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pri dejavnosti pod šifro K 74.12 družba
opravlja vse, razen revizijske dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
22. 9. 1997.
Rg-302450
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00564 z dne 18. 11. 1998 pri
subjektu vpisa AERO COPY d.o.o., sedež:
Ipavčeva ulica, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/02007/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo družbenikov,
firme, sedeža, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5388716
Firma: AERO COPY, proizvodnja samokopirnega papirja, d.o.o.
Skrajšana firma: AERO COPY, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Ipavčeva 23a
Ustanovitelja: August Koehle, izstop
11. 3. 1997; AERO, d.d., Celje, Ipavčeva
ul. 32, vstop 19. 6. 1990, vložek
84,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; GORIČANE d.d., Medvode, Ladja 10,
vstop 11. 3. 1997, vložek 29,400.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 18. 11. 1998:
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;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov;
pri dejavnosti pod šifro K 74.14 družba
opravlja vse, razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-302457
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/00956 z dne 30. 12. 1998 pri
subjektu vpisa TIMBER, gozdarstvo,
d.o.o., Rogaška Slatina, XIV. divizije 7,
sedež: XIV. divizije 7, 3250 Rogaška Sla-

tina, pod vložno št. 1/03169/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5561787
Ustanovitelji: Polajžer Jože, izstop 23. 7.
1997; Biruš Franjo, Desinić, Ivanić Desinić
60, vstop 24. 1. 1991, vložek 500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Ljubić Josip, Pristava, Cmereška gorca 6, vstop
24. 1. 1991, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Tadina Jože, Podplat, Pod turn 14b, vstop 24. 1. 1991, vložek 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-302458
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00798 z dne 31. 12. 1998 pri
subjektu vpisa EMO – KEMIJA, proizvodno podjetje, d.o.o., Celje, sedež: Mariborska c. 86, 3000 Celje, pod vložno št.
1/02410/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev, zastopnikov in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5453399
Ustanovitelji: EMO, emajlirnica, metalna
industrija, orodjarna, d.o.o., Celje, izstop
17. 7. 1996; DEJ, ekonomsko svetovanje in
razvoj, d.o.o., Postojna, Vojkova 12, vstop
17. 7. 1996, vložek 71,695.409,02 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Žnidaršič Kranjc
Alenka, Postojna, Vojkova 12, vstop 17. 7.
1996, vložek 39,106.586,73 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kranjc Bojan, Postojna,
Vojkova 12, vstop 30. 8. 1996, vložek
47,796.939 SIT, odgovornost: ne odgovarja; EMO – KEMIJA, proizvodno podjetje,
d.o.o., Celje, Celje, Mariborska cesta 86a,
vstop 30. 8. 1996, vložek 58,659.880,45
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Jošt Jože, razrešen 18. 7. 1996; direktor Pavlin Tomaž, Celje, Cesta na Dobrovo 33, imenovan 30. 8. 1996, zastopa
družbo brez omejitev; direktor Kranjc Bojan, Postojna, Vojkova 12, imenovan 30. 8.
1996, zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 8. 1996.
Rg-302461
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00913 z dne 22. 12. 1998 pri
subjektu vpisa GALEJA, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Vinogradna ul. 24,
3210 Slovenske Konjice, pod vložno št.
1/01488/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, družbenika,
dejavnosti, zastopnika in spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5349460
Sedež: 3210 Slovenske Konjice,
Mestni trg 7
Ustanovitelj: Udovič Brumec Snežana,
izstop 20. 8. 1998; Dreo Matej, Slovenske
Konjice, Liptovska 41, vstop 20. 8. 1998,
vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Udovič Brumec Snežana, razrešena 20. 8. 1998; direktor Dreo Matej, imenovan 20. 8. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.
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Dejavnost, vpisana dne 22. 12. 1998:
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; 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; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 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; 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; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7482
Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 9220 Radijska in televizijska dejavnost.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
21. 8. 1998.
Rg-302462
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01171 z dne 28. 12. 1998 pri
subjektu vpisa AŠA d.o.o., proizvodno trgovsko podjetje, Loče pri Poljčanah, sedež: Klokočovnik 58, 3215 Loče pri Poljčanah, pod vložno št. 1/05494/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, sedeža, družbenikov, zastopnikov,
povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5765226
Firma: SABO CO., proizvodno in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: SABO CO., d.o.o.

Št.

Sedež: 3215 Slovenske Konjice, Dobrnež 6
Osnovni kapital: 2,332.108,30 SIT
Ustanovitelja: Špes Anton in Špes Andreja, izstop 10. 12. 1998; Stankovič Sašo, Slovenske Konjice, Mestni trg 15, vstop
10. 12. 1998, vložek 1,166.054,15 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Fijavž Bojan,
Slovenske Konjice, Mestni trg 14, vstop
10. 12. 1998, vložek 1,166.054,15 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Špes Anton, razrešen 10. 12. 1998;
direktorica Špes Andreja, razrešena 10. 12.
1998 kot namestnica direktorja; direktor
Stankovič Sašo, imenovan 10. 12. 1998,
zastopa družbo brez omejitev; direktor Fijavž Bojan, imenovan 10. 12. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 28. 12. 1998:
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 53512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3520
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
3530 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil; 3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5232 Trgovina
na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
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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); 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 družba
opravlja vse, razen farmacevtskih izdelkov.
Rg-302436
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00176 z dne 16. 11. 1998 pri
subjektu vpisa AMA, trgovina in storitve,
d.o.o., sedež: Ložnica 53, 3310 Žalec,
pod vložno št. 1/02088/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala z novimi vložki, spremembo družbenikov in deležev, sedeža in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1227343
Sedež: 3310 Žalec, Ložnica 53a
Osnovni kapital: 78,684.000 SIT
Ustanovitelji: Voh Vladimir, Žalec, Partizanska ulica 18, vložek 1,637.000 SIT, Zagoričnik Mitja, Žalec, Kidričeva 3, vložek
2,096.000 SIT, Sevšek Biserka, Celje,
Ljubljanska cesta 64, vložek 1,358.000
SIT, Ogrizek Jelka, Petrovče, Petrovče 24,
vložek 1,650.000 SIT, Potočnik Andrej, Griže, Pongrac 115, vložek 1,125.000 SIT,
Zazijal Stojan, Prebold, Dolenja vas 81, vložek 1,010.000 SIT, Milič Milorad, Žalec,
Bevkova 12, vložek 1,931.000 SIT, Debelak Valentina, Prebold, Latkova vas 191,
vložek 1,616.000 SIT, Jakopovič Alojz, Polzela, Polzela 232, vložek 633.000 SIT, Sedovnik Martin, Žalec, V. Pirešica 5j, vložek
1,688.000 SIT, Slipčevič Ivan, Žalec, Bevkova 10, vložek 860.000 SIT, Rednak Stanislav, Žalec, Podvin 220, vložek 917.000
SIT, Žgank Ivan, Šempeter, Zalog pri Šempetru 24, vložek 167.000 SIT, Križnik Stojan, Griže, Zabukovica 82, vložek 732.000
SIT, Zazjal Bogomir, Žalec, Mala Pirešica
3, vložek 103.000 SIT, Napotnik Marija,
Žalec, Ulica heroja Staneta 7, vložek
481.000 SIT, Elizabeta Kovač, Žalec, Studence 53d, vložek 622.000 SIT, Polenek
Zoran, Žalec, Vrbje 11, vložek 735.000 SIT,
Jazbec Zdenko, Griže, Zabukovica 137, vložek 206.000 SIT, Škoberne Anton, Žalec,
Vrbje 85j, vložek 1,089.000 SIT, Paska Mihalj, Žalec, Ulica heroja Staneta 6, vložek
166.000 SIT, Gregur Dragutin, Žalec, Vrbje 31a, vložek 215.000 SIT, Fabjan Valentina, Griže, Migojnice 90, vložek 429.000
SIT, Dedić Hasan, Žalec, Prežihova ulica 3,
vložek 756.000 SIT, Fideršek Maks, Petrovče, Dobriša vas 40, vložek 774.000
SIT, Novak Dragica, Žalec, Železno 3, vložek 135.000 SIT, Vidmar Milica, Žalec, Velika Pirešica 36b, vložek 410.000 SIT, Es
Damjan, Šempeter, Šempeter v Savinjski
dolini 87, vložek 127.000 SIT, Dedić Nijaz,
Žalec, Bevkova ulica 10, vložek 86.000
SIT, Mladenovič Nikola, Prebold, Nad tovarno 3, vložek 1,124.000 SIT, Kovjanić
Manda, Žalec, Ulica heroja Staneta 2, vložek 694.000 SIT, Stebernak Stanislava, Ža-
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lec, Gotovlje 105, vložek 739.000 SIT, Puhič Mira, Žalec, Tomšičeva ulica 1a, vložek
675.000 SIT, Pavlovič Ana, Žalec, Čopova
2, vložek 687.000 SIT, Drobež Marica, Žalec, Ulica talcev 5, vložek 631.000 SIT,
Hrušovar Marjeta, Žalec, Velenjska cesta
10, vložek 1,073.000 SIT, Krašek Angela,
Žalec, Efenkova ulica 2, vložek 248.000
SIT, Kramberger Olga, Griže, Pongrac 79a,
vložek 694.000 SIT, Marinič Štefka, Šempeter, Šempeter v Savinj. dolini 35a, vložek
695.000 SIT. Ribič Alojz, Tabor, Tabor 36,
vložek 569.000 SIT, Klančnik Irena, Žalec,
Gotovlje 109, vložek 778.000 SIT, Lukman
Anton, Tabor, Ojstriška vas 6, vložek
63.000 SIT, Pepel Jasmina, Žalec, Savinjska cesta 41, vložek 273.000 SIT, Vinder
Izidor, Žalec, Velika Pirešica 24, vložek
129.000 SIT, Sadnik Jože, Žalec, Gubčeva
ulica 8, vložek 479.000 SIT, Jelisavac Đurđa, Žalec, Hmeljarska ulica 3, vložek
436.000 SIT, Skok Marjan, Tabor, Miklavž
pri Taboru 13, vložek 708.000 SIT, Paladina Miroslav, Žalec, Vrbje 85c, vložek
87.000 SIT, Pavlovič Bernardica, Griže, Zabukovica 129f, vložek 407.000 SIT, Rehar
Romana, Šempeter, Šempeter v Savinj. dolini 280, vložek 1,323.000 SIT, Kovač Bogdan Rudolf, Petrovče, Arja vas 84, vložek
147.000 SIT, Prezelj Janez, Šentjur, Cesta
Miloša Zidanška 10, vložek 1,072.000 SIT,
Potrč Jožica, Žalec, Bevkova ulica 9, vložek 76.000 SIT, Beloglavc Mihaela, Polzela, Polzela 110, vložek 864.000 SIT, Luskar Metka, Žalec, Podvin 213, vložek
2,806.000 SIT, Podhraški Venčeslav, Žalec, Ul. Florjana Pohlina 3, vložek 141.000
SIT, Čakš Jožef, Vransko, Stopnik 6, vložek
142.000 SIT, Goršek Marjan, Žalec, Podvin 118, vložek 943.000 SIT, Zazjal Damjan, Petrovče, Mala Pirešica 3, vložek
334.000 SIT, Jagarinec Darja, Žalec, Ložnica pri Žalcu 33b, vložek 721.000 SIT,
Denac Josip, Ivanec, Donja Voča bb – R
Hrvaška, vložek 160.000 SIT, Šever Marko, Žalec, Bevkova ulica 12, vložek
101.000 SIT, Počej Jani, Žalec, Dolenja
vas 35, vložek 219.000 SIT,Jelen Sonja,
Prebold, Latkova vas 115, vložek 220.000
SIT, Robida Mihael, Celje, Košnica pri Celju 82a, vložek 358.000 SIT, Žagač Biserka, Žalec, Bevkova ulica 12, vložek
596.000 SIT, Karlaš Stanko, Žalec, Bevkova ulica 9, vložek 693.000 SIT, Ašenberger
Dejan, Žalec, Železno 6, vložek 152.000
SIT, Kekič Ibro, Žalec, Vrbje 31a, vložek
743.000 SIT, Jager Branka, Prebold, Reška cesta 36, vložek 111.000 SIT, zakonjšek Irena, Žalec, Kidričeva ulica 7, vložek
881.000 SIT, Antonić Branko, Žalec, Velenjska cesta 1, vložek 143.000 SIT, Goršek Maksimilijan, Žalec, Čopova ulica 2,
vložek 157.000 SIT, Lešnik Marija, Žalec,
Vrbje 87a, vložek 409.000 SIT, Pinter Mirjana, Griže, Zabukovica 24a, vložek
860.000 SIT, Štorman Jelka, Žalec, Vrbje
92a, vložek 766.000 SIT, Bobec Alenka,
Žalec, Vrbje 28b, vložek 746.000 SIT, Roter Marjan, Petrovče, Dobriša vas 7, vložek
898.000 SIT, Roter Ana, Petrovče, Dobriša
vas 7, vložek 876.000 SIT, Pikl Sabina,
Žalec, Ločica ob Savinji 56g, vložek
566.000 SIT, Leskovšek Darja, Tabor, Ojstriška vas 7, vložek 138.000 SIT, Hržica
Slavko, Pregrada, Košnička gora 15/2 – R
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Hrvaška, vložek 474.000 SIT, Reberšek
Vladimir, Vransko, Brode 24c, vložek
228.000 SIT, Veligošek Sašo, Griže, Griže
123c, vložek 149.000 SIT, Tepić Stojko,
Žalec, Bevkova ulica 9, vložek 748.000 SIT,
Senica-Diaci Alenka, Žalec, Oničeva ulica
1, vložek 1,099.000 SIT, Tepić Stana, Žalec, Bevkova ul. 9, vložek 83.000 SIT, Bekić Sema, Žalec, Čopova ulica 3, vložek
680.000 SIT, Đaković Milivoja, Žalec, Hmeljarska 3, vložek 180.000 SIT, Ivanović Slobodan, Žalec, Tomšičeva 1, vložek
151.000 SIT, Mlinarić Branko, Žalec, Velika Pirešica 36b, vložek 540.000 SIT, Bikić
Eva, Žalec, Ulica heroja Staneta 2, vložek
147.000 SIT, Kolarec Josip, Žalec, Hmeljarska ul. 3, vložek 452.000 SIT, Sobočan
Vojko, Žalec, Vrbje 57, vložek 123.000 SIT,
Cerić Fadil, Žalec, Bevkova 9, vložek
704.000 SIT, Zehić Izet, Žalec, Vrbje 31a,
vložek 145.000 SIT, Painkret Marjan, Žalec, Gotovlje 206, vložek 411.000 SIT, Cokan Franc, Petrovče, Dobriša vas 3b, vložek 106.000 SIT, Slaprnik Martin, Griže,
Zabukovica 91a, vložek 615.000 SIT, Jazbec Vinko, Žalec, Čopova ulica 3, vložek
388.000 SIT, Meznarič Janez, Žalec, Prežihova ulica 5, vložek 222.000 SIT, Dorontić Stanka, Žalec, Čopova ul 3, vložek
584.000 SIT, Blažic Dragutin, Polzela, Polzela 245, vložek 754.000 SIT, Dokić Radislav, Žalec, Bevkova 9, vložek 125.000 SIT,
Bednjanić Stjepan, Braslovče, Rakovlje 47,
vložek 812.000 SIT, Vlašič Majda, Šmartno
ob Paki, Letuš 19, vložek 806.000 SIT,
Podkrajšek Stanko, Prebold, Kaplja vas 9a,
vložek 753.000 SIT, Martić Stipan, Dobrašiči – R BiH, Zapeče 12, vložek 255.000
SIT, Salihbegović Ismet, Bjelina – R BiH,
Ulica Petra Kočića 45, vložek 155.000 SIT,
Banfič Blaž, Celje, Goriška 1, vložek
139.000 SIT, Frece Jožef, Žalec, Vrbje
30d, vložek 683.000 SIT, Gregurić Anica,
Pregrada, Osredek Desinički 10 – R Hrvaška, vložek 152.000 SIT, Apnar Janez,
Žalec, Ložnica pri Žalcu 26, vložek
785.000 SIT, Aubreht Janez, Griže, Griže
96, vložek 272.000 SIT, Salamun Anica,
Petrovče, Arja vas 6, vložek 565.000 SIT,
Štefančič Marjan, Žalec, Pernovo 28a, vložek 811.000 SIT, Grobelšek Danijel, Žalec, Bevkova ul. 8, vložek 182.000 SIT,
Slokan Alenka, Prebold, Na zelenici 2, vložek 228.000 SIT, Kramer Martina, Celje,
Tomažičeva ul. 10, vložek 501.000 SIT,
Železnik Vladimir, Žalec, Ul. Florjana Pohlina 2, vložek 136.000 SIT, Jošt Gregor,
Žalec, Župančičeva ul. 4, vložek 806.000
SIT, Flis Sergej, Petrovče, Sv. Florjan 123,
vložek 142.000 SIT, Arslanović Nesiha, Žalec, Bevkova ul. 9, vložek 91.000 SIT, Miletić Svetomir, Žalec, Tomšičeva ul. 1a, vložek 114.000 SIT, Sarađen Ahmet, Žalec,
Čopova ul. 1, vložek 703.000 SIT, Strojin
Drago, Žalec, Podvin 201, vložek 176.000
SIT, Laznik Aleš, Šempeter, Latkova vas
178, vložek 733.000 SIT, Dedić Mirsad,
Žalec, Čopova ulica 2, vložek 742.000 SIT,
Cokan Janez, Žalec, Ulica talcev 5, vložek
863.000 SIT, Plazovnik Vladimir, Žalec, Gotovlje 53a, vložek 333.000 SIT, Bobovnik
Matija, Žalec, Vrbje 92, vložek 1,028.000
SIT, Zagožen Vida, Žalec, Kidričeva ulica 5,
vložek 263.000 SIT, Rezman Janko, Žalec,
Ponikva pri Žalcu 62, vložek 148.000 SIT,

Štante Zvonko, Griže, Griže 69, vložek
167.000 SIT, Gozdnikar Franc, Laško,
Šmohor 19, vložek 181.000 SIT, Planinšek
Stanko, Petrovče, Dobriša vas 49, vložek
142.000 SIT, Mastnak Adolf, Žalec, Vrbje
21, vložek 184.000 SIT, Voh Alojz, Žalec,
Vrbje 31, vložek 170.000 SIT, Zagoričnik
Matjaž, Šempeter, Podlog v Savinjski dolini
36a, vložek 746.000 SIT, Gaberšek Damjan, Prebold, Šešče pri Preboldu 13a, vložek 127.000 SIT, Štorman Jožef, Polzela,
Ločica ob Savinji 39, vložek 359.000 SIT,
Arh Tomaž, Polzela, Ločica ob Savinji 71a,
vložek 6.000 SIT, Štahl Rudolf, Polzela,
Breg pri Polzeli 33a, vložek 116.000 SIT,
Rebernik Janko, Žalec, Galicija 5, vložek
160.000 SIT, Škafar Damir, Šempeter,
Šempeter v Savinj. dolini 102, vložek
109.000 SIT, Bizjak Marija, Žalec, Gotovlje
143a, vložek 94.000 SIT, Obradovič Vaso,
Žalec, Velenjska cesta 9, vložek 167.000
SIT, ter Novak Branko, Žalec, Železno 3a
vložek 166.000 SIT – vstopili 10. 12.
1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 2. 1998.

LJUBLJANA
Rg-400903
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06426 z dne 10. 12. 1998 pod vložno
št. 1/31331/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1331612
Firma: GABER VAVPETIČ IN PARTNER, storitve in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: GABER VAVPETIČ IN
PARTNER, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Kolodvorska
cesta 25
Ustanovitelja: Vavpetič Lidija in Vavpetič
Boris, oba iz Mengša, Kolodvorska cesta
25, vstopila 10. 11. 1998, odgovornost:
ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Vavpetič Lidija, imenovana
10. 11. 1998 in zastopnik Vavpetič Boris,
imenovan 10. 11. 1998 kot namestnik direktorice.
Dejavnost, vpisana 10. 12. 1998: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
90005 Druge storitve javne higiene; 9305
Druge storitvene dejavnosti.
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Rg-403672
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 99/02901 z dne 16. 7. 1999 pri
subjektu vpisa INDUSTRIJA PREVENTIVNE OSEBNE ZAŠČITE TRBOVLJE,
d.o.o., Kolonija 1. maja 24/b, Trbovlje,
sedež: Kolonija 1. maja 24/b, 1420 Trbovlje, pod vložno št. 1/01096/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča začetek redne
likvidacije, spremembo firme in zastopnikov
s temile podatki:
Matična št.: 5040167
Firma: INDUSTRIJA PREVENTIVNE
OSEBNE ZAŠČITE TRBOVLJE, d.o.o., Kolonija 1. maja 24/b, Trbovlje – v likvidaciji
Skrajšana firma: IPOZ TRBOVLJE,
d.o.o. – v likvidaciji
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Štukelj Emil, Celje, Ilirska 10, razrešen 1. 6.
1999 kot zastopnik in imenovan za likvidacijskega upravitelja, in likvidacijski upravitelj
Pušnik Janez, Trbovlje, Trg revolucije 16,
imenovan 1. 6. 1999.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1999 o
začetku redne likvidacije.
Rok za prijavo terjatev je 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
Rg-404692
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/01924 z dne 10. 5. 1999 pri subjektu vpisa MAKSL, proizvodnja, montaža in servisiranje lesno-obdelovalnih
strojev – d.o.o., Cerknica, sedež: Dolenje jezero 3, 1380 Cerknica, pod vložno
št. 1/26246/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova sedeža,
ustanoviteljev, deležev, dejavnosti, zastopnika in akta o ustanovitvi družbe s temile
podatki:
Matična št.: 58692777
Sedež: 1380 Cerknica, Dolenje jezero 3D
Ustanovitelj: Kebe Marjan, izstopil 9. 4.
1999, Kebe Slavko, Cerknica, Dolenje jezero 26, vstopil 3. 10. 1994, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kebe Marjan, razrešen 9. 4. 1999;
Kebe Slavko, razrešen 9. 4. 1999 kot zastopnik in imenovan za direktorja.
Dejavnost, izbrisana 10. 5. 1999: 5246
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom.
Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 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; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 71401 Izposoja-

Št.

nje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
dne 9. 4. 1999.
Rg-301359
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 98/04277 z dne 16. 12. 1998 pri subjektu vpisa CMT, podjetje za proizvodnjo, trgovino in marketinške storitve,
d.o.o., Glavarjeva 2, Mengeš, sedež:
Glavarjeva 2, 1234 Mengeš, pod vložno
št. 1/13423/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, dejavnosti
in akta o ustanovitvi ter matično številko pri
ustanovitelju s temile podatki:
Matična št.: 5529425
Firma: CMT MELODIJA, proizvodnja,
trgovina in marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: CMT MELODIJA,
d.o.o.
Ustanovitelj: Burgar Ciril, Mengeš, Glavarjeva 1, vstopil 16. 10. 1991, vložil
2,208.500 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 16. 12. 1998: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 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;
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; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5274 Druga popravi-
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la, d.n.; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 12. 1998.
Rg-301365
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04861 z dne 23. 12. 1998 pri subjektu vpisa MOGOTA, Proizvodnja in trgovina, d.o.o., Vrhnika, Krožna pot 6, sedež:
Krožna pot 6, 1360 Vrhnika, pod vložno
št. 1/03778/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova sedeža in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5314682
Firma: MOGOTA, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Vrhnika, Bistra 2
Sedež: 1360 Vrhnika, Bistra 2
Sprememba družbene pogodbe z dne
13. 8. 1998.
Rg-301370
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04857 z dne 4. 1. 1999 pri subjektu
vpisa SEPIN, Trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Tržaška cesta 2, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/10146/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5571359
Dejavnost, vpisana 4. 1. 1999: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobivanje gline in kaolina; 1450 Pridobivanje
drugih rudnin in kamnin, d.n.; 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; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 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; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4543
Oblaganje tal in sten; 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
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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;
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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7482
Pakiranje.
Rg-301372
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07425 z dne 8. 1. 1999 pri subjektu
vpisa SVET R.E., nepremičnine, trgovina,
finance in gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana, sedež: Dunajska 149, Ljubljana, pod
vložno št. 1/27227/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5926157
Firma: SVET NEPREMIČNINE, družba
za posredovanje v prometu z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: SVET NEPREMEČNINE, d.o.o., Ljubljana
Sprememba družbene pogodbe z dne
18. 12. 1998.
Rg-301374
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07428 z dne 8. 1. 1999 pod št. vložka
1/31443/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki.
Matična št.: 1363042
Firma: QORRI IN KASTRATI, gradbeništvo in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: QORRI in KASTRATI,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
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Sedež: 1000 Ljubljana, Vodovodna
cesta 197
Ustanovitelja: Qorri Sheremet, Glogovac, Republika Srbija, in Kastrati Rabije,
Glogovac, Republika Srbija, Dobroševac,
vstopila 22. 12. 1998, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Qorri Sheremet in družbenik Kastrati
Rabije, imenovana 22. 12. 1998.
Dejavnost, vpisana 8. 1. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7470 Čiščenje stavb.
Rg-301376
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07324 z dne 8. 1. 1999 pod št. vložka
1/31440/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1362950
Firma: SE–GRAD, MUHAREMOVIĆ &
CO, podjetje za trgovino in storitve,
d.n.o.
Skrajšana firma: SE–GRAD, MUHAREMOVIĆ & CO, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 78
Ustanovitelja: Muharemović Sejad, Hajderovići, Zavidovići, Hajderovići bb, in
Štravs Boris, Ljubljana, Matjaževa 15, vstopila 20. 12. 1998, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Muharemović Sejad, in Štravs Boris,
imenovana 20. 12. 1998.
Dejavnost, vpisana 8. 1. 1999: 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2852 Splošna mehanična dela; 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; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
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; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 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; 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; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Rg-301379
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07450 z dne 8. 1. 1999 pri subjektu
vpisa OPTIM SF, Proizvodnja, storitve, trgovina in gostinstvo, d.o.o., sedež: Celovška 291, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/05846/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.:5345979
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Slivšek Gregorij, Lukovica pri Brezovici, Vrhniška c. 7, imenovan 9. 6. 1998.
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Rg-301386
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00078 z dne 12. 1. 1999 pri subjektu
vpisa DEPAL, Podjetje za notranjo in zunanjo trgovino ter finančni inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 5, sedež:
Trubarjeva 5, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/02090/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev in spremembo dejvnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5286387
Dejavnost, vpisana 12. 1. 1999: 4521
Splošna gradbena 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; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na
debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
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niško 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; 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; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 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; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
6. 1. 1999.
Rg-301388
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06063 z dne 14. 1. 1999 pri subjektu
vpisa C.O.F., trgovina na debelo in drobno ter zastopanje, d.o.o., Zaloška 69,
Ljubljana, sedež: Zaloška 69, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/03530/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža ustanovitelja in družbene pogodbe
s temile podatki:
Matična št.: 5313724
Ustanovitelj: OXESO LIMITED, Nicosta,
2 Kastoros str., Synyka Build, vstopil
11. 12. 1997, vložil 179,503.923,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba družbene pogodbe z dne
25. 9. 1998.
Rg-301391
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05874 z dne 15. 1. 1999 pri subjektu
vpisa KALIN, podjetje za trgovino in sto-
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ritve, d.o.o., Vrhnika, sedež: Podlipa 3,
1360 Vrhnika, pod vložno št. 1/12688/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, naslova sedeža, kapitala,
ustanoviteljev, deležev, zastopnikov, dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5513600
Firma: KALIN, podjetje za inženiring,
razvoj, proizvodnjo in storitve, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: KALIN, d.o.o., Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Lepodvorska 22
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Žitko Miro, izstopil 11. 2.
1998; Razpotnik Roman, Izlake, Valvazorjeva 3d, vstopil 11. 2. 1998, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Žitko Miro, razrešen 11. 2. 1998;
direktor Razpotnik Roman, imenovan 11. 2.
1998.
Dejavnost, vpisana 15. 1. 1999: 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 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; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7310 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7420 Projektiranje
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in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 2. 1998.
Rg-301530
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06171 z dne 13. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ASIBA, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Prule 19, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/28725/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5966981
Sedež: 1000 Ljubljana, Kolodvorska 7.
Rg-301531
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07196 z dne 13. 1. 1999 pod št. vložka 1/31455/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1353934
Firma: GAPI & CO BRICELJ, podjetje
za trgovino in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: GAPI & CO BRICELJ,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Rimska c. 11
Ustanovitelja: Bricelj Gabrijela in Bricelj
Primož, oba iz Ljubljane, Brodarjev trg 6,
vstopila 14. 12. 1998, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Bricelj Gabrijela in Bricelj Primož,
imenovana 14. 12. 1998.
Dejavnost, vpisana 13. 1. 1999: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 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; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 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
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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; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9302
Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov.
Rg-301532
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06172 z dne 13. 1. 1999 pri subjektu
vpisa GIA – S, industrijska oprema, d.o.o.,
sedež: Industrijska 5, 1290 Grosuplje,
pod vložno št. 1/28405/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5948851
Dejavnost, vpisana 13. 1. 1999: 28520
Splošna mehanična dela; 29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 29530
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 29540 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
29550 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 29560 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 29710 Pro-

izvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
30010 Proizvodnja pisarniških strojev;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 45210 Splošna gradbena dela;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45450 Druga zaključna gradbena dela; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51410 Trgovina
na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51470 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51550
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
71330 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 71340 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74700 Čiščenje
stavb; 8042 Drugo izobraževanje.
Rg-301541
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05199 z dne 12. 1. 1999 pri subjektu
vpisa DROLKA HELENA – FRANC, proizvodnja, storitve, kooperacije in trgovina, d.o.o., Dob, sedež: Župančičeva 5,
1233 Dob, pod vložno št. 1/17507/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
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membo firme, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5701767
Firma: DROLKA, kovinsko predelovalno podjetje, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 12. 1. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 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.
Sprememba družbene pogodbe z dne
9. 9. 1998.
Rg-301534
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06293 z dne 13. 1. 1999 pri subjektu
vpisa MOGOTA, Proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Vrhnika, Bistra 2, sedež: Bistra 2,
1360 Vrhnika, pod vložno št. 1/03778/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5314682
Dejavnost, vpisana 13. 1. 1999: 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov;
5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in
ortopedskimi izdelki; 6023 Drug kopenski
potniški promet.
Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 11. 1998.
Rg-301542
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07211 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa VABACO-VAROVANJE, varovanje
premoženja, objektov in oseb, d.o.o., sedež: Blatnica 16, I.O.C. Trzin, 1236 Trzin, pod vložno št. 1/16397/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža, ustanoviteljev, deležev, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5612764
Sedež: 1000 Ljubljana, Glonarjeva 8
Ustanovitelj: Baričevič Nikola, izstopil
4. 12. 1998; RIVAL - VTS, sistemi in varovanje, d.o.o., Ljubljana, Glonarjeva 8, vstopil 4. 12. 1998, vložil 3,708.710,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Baričevič Niko, razrešen 4. 12.
1998; direktor Tominšek Vanja, Ljubljana,
Sp. Gameljne 117, imenovan 4. 12. 1998.
Sprememba družbene pogodbe dne
4. 12. 1998.
Rg-301543
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07151 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa MEBLES, d.o.o., Vaše 30f, Medvode, poslovanje na področju lesarstva, sedež: Vaše 30f, 1215 Medvode, pod vložno št. 1/03779/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo kapitala, deleža
in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5315387
Osnovni kapital: 285,200.000 SIT

Št.

Ustanovitelj: Brezigar David, izstopil 7. 12.
1998; Rezar Borut, Medvode, Vaše 30f, vstopil 10. 11. 1989, vložil 285,200.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
7. 12. 1998.
Rg-301545
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06146 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa R–INGO, Rent inženiring, gradbena
operativa, trgovina, d.o.o., sedež: Prušnikova 6, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/30573/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1294393
Sedež: 1000 Ljubljana, Pod hribom 55
Rg-301546
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06113 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa BIRO 96, trgovina in servis biro
opreme, d.o.o., sedež: Celovška 149a,
1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/28269
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5959543
Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 5.
Rg-301548
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06607 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ANONIMNOST KURENT & PARTNER, agencija za razvijanje poslovnih in
humanih odnosov, d.n.o., sedež: Malo
Trebeljevo 88, 1260 Ljubljana-Polje,
pod vložno št. 1/13361/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo dejavnosti in izbris kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5538785
Dejavnost, vpisana 11. 1. 1999: 05020
Ribogojstvo, ribiške storitve; 20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 28120
Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva;
28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 28630 Proizvodnja ključavnic, okovja; 28730 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 29560 Proizvodnja strojev za druge
posebne namene; 33200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
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štalacije; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
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; 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; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74700 Čiščenje stavb;
93030 Druge storitve za nego telesa;
93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 11. 1998.
Rg-301550
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07110 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa EVENTUS, trgovina, storitve, svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Janežičeva 5,
sedež: Janežičeva 5, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/07572/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
firme in osnovnega kapitala ter uskladitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5839319
Firma: EVENTUS, trgovina, storitve,
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 2
Skrajšana firma: EVENTUS, d.o.o.,
Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 2
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pišek Branko, Ljubljana, Janežičeva 5, vstopil 14. 4. 1994, vložil
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 11. 1. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 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, mleč-
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nimi 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; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in
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napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 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; 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; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja
in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
16. 6. 1998.
Rg-301551
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/00107 z dne 11. 1. 1999 pri subjektu
vpisa TOURIST MANAGEMENT, družba
za poslovne storitve, d.o.o., sedež: Štefanova 3, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/31293/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1353144
Ustanivtelj: Hiti Rudolf, izstopil 22. 12.
1998; HOLIDAYS HOLDING (LUXEMBOURG) S.A., Societe anonyme holding,
Luxembourg, 23, avenue Monterey, vstopil
22. 12. 1998, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 12. 1998.
Rg-301552
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07142 z dne 7. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ERICSSON, trgovanje s telekomunikacijskimi sistemi in proizvodi, d.o.o.,
sedež: Dunajska 56, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/27618/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5932203
Sedež: 1000 Ljubljana, Kržičeva 3
Sprememba družbene pogodbe z dne
11. 12. 1998.
Rg-301553
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07292 z dne 31. 12. 1998 pod št. vložka 1/31401/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1362895
Firma: NAROBE PRAV, družba za poslovne storitve, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: NAROBE PRAV, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Vodnikova 38
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kušar Mataž, Ljubljana,
Vodnikova 38, vstopil 15. 12. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kušar Matjaž, imenovan 15. 12.
1998.
Dejavnost, vpisana 31. 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 popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 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
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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; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 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.; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in
napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 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 nepremični-
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nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 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; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Rg-301555
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05107 z dne 30. 12. 1998 pri subjektu vpisa EVROPA PRACTIC, Trgovsko in
posredniško podjetje, d.o.o., Ljubljana,
sedež: Tavčarjeva 4, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/08418/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, ustanoviteljev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5408598
Osnovni kapital: 1,700.000 SIT
Ustanovitelj: Gruda Faik, Poljance b.št.,
vstopil 4. 9. 1998, vložil 200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Gruda Faik, imenovan 4. 9. 1998,
zastopa družbo kot direktor sektorja nabave
in prodaje sadja, zelenjave in prehrambenih
izdelkov.
Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 9. 1998.
Rg-301557
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07388 z dne 30. 12. 1998 pri subjektu vpisa VILA BREG, trgovina, gostinstvo,
d.o.o., Borovnica, sedež: Breg 18, 1353
Borovnica, pod vložno št. 1/24676/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, družbene pogodbe in zastopnikov ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5814057
Firma: VILA BREG, družba za gostinstvo, turizem in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: VILA BREG, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelji: Vuleta Jana in Vuleta Dušan, izstopila 24. 12. 1998; Maček Mirko,
Ljubljana, Cesta na Mesarico 26, in Švigelj
Aleš, Borovnica, Breg 30 vstopila 24. 12.
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1998, vložila po 1,250.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Vuleta Dušan, razrešen 24. 12.
1998; direktor Maček Mirko in zastopnik
Švigelj Aleš, ki zastopa družbo kot komercialni direktor, imenovana 24. 12. 1998.
Dejavnost, vpisana 30. 12. 1998: 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet.
Sprememba družbene pogodbe z dne
24. 12. 1998.
Rg-301558
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06477 z dne 28. 12. 1998 pri subjektu vpisa PAŠKO, trgovina, posredništvo,
storitve, d.o.o., Ljubljana–Polje, Cesta
X/73, sedež: Novo Polje, C. X/73, 1260
Ljubljana Polje,
pod
vložno
št.
1/23341/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev s temile
podatki:
Matična št.: 5768306
Ustanovitelji: Čibarič Paško, Zagreb, Južna 14a, vstopil 23. 3. 1993, vložil
662.205,60 SIT, Vražič Jože, Ljubljana–
Polje, Cesta X/73 vstopil 1. 3. 1996, vložil
689.234,40 SIT, in Ćibarić Vinko, Zagreb,
Južna 14a, vstopil 10. 11. 1998, vložil
150.160 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 11. 1998.
Rg-301561
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07251 z dne 22. 12. 1998 pri subjektu vpisa INTERTURS, podjetje za prevozne storitve in trženje, d.o.o., sedež: Plešičeva 35, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18522/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5645107
Firma: INTERTURS, podjetje za prevozne storitve in trženje, d.o.o., Ljubljana

Stran

4978 / Št. 76 / 17. 9. 1999

Skrajšana firma: INTERTURS, d.o.o.,
Ljubljana
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Coklar Hidayet, Istambul, Yildirim Huner sokak 5, imenovan 17. 12. 1998.
Sprememba družbene pogodbe z dne
17. 12. 1998.
Rg-301562
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06736 z dne 21. 12. 1998 pri subjektu vpisa STUDIO KONTO, d.o.o., svetovanje in knjigovodske storitve, sedež: Streliška 12, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/28404/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
osnovnega kapitala in dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5903050
Firma: STUDIO MACAROL, davčno svetovanje in računovodske storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: STUDIO MACAROL,
d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Macarol Božena, Ljubljana, Jakčeva 8, vstopila 16. 5. 1995, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana 21. 12. 1998: 221
Založništvo; 513 Trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 514 Trgovina
na debelo z izdelki široke porabe; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 748 Raznovrstne poslovne dejavnosti; 804 Izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje.
Dejavnost, vpisana 21. 12. 1998: 2211
Izdajanje knjig; 2215 Drugo založništvo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 11. 1998.
Rg-301564
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02040 z dne 16. 12. 1998 pri subjektu vpisa ELECTA, Inženiring, d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 8, sedež: Mestni trg 8,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/06653/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
deležev in ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 5358418
Osnovni kapital: 133,772.171 SIT
Ustanovitelja: Jankovič Zoran, Ljubljana,
Vinterca 55, vstopil 7. 4. 1990, vložil
133,622.171 SIT, in ELECTA, Inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Mestni trg 8, vstopil
30. 12. 1996, vložil 150.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 12. 1998.
Rg-301565
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06561 z dne 15. 12. 1998 pri subjektu vpisa CENTER ALTERNATIVNE MEDICINE, Podjetje za opravljanje izobraževalnih, raziskovalnih, kulturnih, informacijskih in turističnih dejavnosti, d.o.o.,
Ljubljana, Primožičeva 33, sedež: Primožičeva 33, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/20954/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
ustanoviteljev in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5699274
Firma: JAGO - LES, podjetje za opravljanje mizarskih, montažnih in svetovalnih dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: JAGO - LES, d.o.o.
Ustanovitelji: Hajdinjak Srečka in Vižintin
Miran, izstopila 5. 11. 1998; Orehovec Helena, Ljubljana, Primožičeva 33, vstopila
15. 1. 1993, vložila 750.001 SIT, Orehovec Jaka, Ljubljana, Primožičeva 33, vstopil
5. 11. 1998, vložil 375.000,50 SIT, in Gregorin Gorazd, Ljubljana, Martinova ulica 2,
vstopil 5. 11. 1998, vložil 375.000,50 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Vižintin Miran, razrešen 5. 11. 1998;
direktor Orehovec Jaka in prokurist Gregorin Gorazd, imenovana 5. 11. 1998.
Dejavnost, vpisana 15. 12. 1998: 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 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.; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 5530 Gostinske storitve
prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 10. 1998.
Rg-301566
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06543 z dne 15. 12. 1998 pri subjektu vpisa H K B, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Streliška 12, sedež: Streliška
12, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/09657/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
osnovnega kapitala, ustanoviteljev, deležev
in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5840546
Firma: H K B, trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: H K B, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova cesta 41
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT

Ustanovitelj: Fetahagić Senadin, izstopil
2. 11. 1998; Čuk Zoran, Sarajevo, Varaždinska 3, vstopil 2. 11. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Fetahagić Senadin, razrešen 2. 11.
1998; direktor Čuk Zoran, imenovan 2. 11.
1998.
Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 11. 1998.
Rg-301569
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06529 z dne 14. 12. 1998 pod št. vložka 1/31341/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1331655
Firma: SDG, dimnikarstvo, kemično
čiščenje toplotnih naprav in gradbene
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: SDG, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1230 Domžale, Prešernova cesta 7a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Graj Janez in Graj Janez,
oba iz Domžal, Prešernova cesta 7a, vstopila 16. 11. 1998, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Graj Janez in prokurist Graj Janez,
imenovana 16. 11. 1998.
Dejavnost, vpisana 14. 12. 1998: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladilnih in
prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
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nje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 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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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; 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; 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; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
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; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-301682
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06737 z dne 25. 1. 1999 pod št. vložka 1/31480/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz Os v Novem Mestu,
spremembo sedeža, skrajšane firme in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5528836
Firma: ŠARE IN DRUŽBENIKI, MARJAN KNJIGA, založniško podjetje, d.n.o.
Skrajšana firma: ŠARE in družbeniki,
MARJAN KNJIGA, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Pri mostiščarjih 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Šare Marjan, Split, Omiška 3, vstopil 28. 10. 1991, vložil 8.000
SIT, in Šare Mirko, Split, vstopil 27. 2.
1995, odgdovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokuristka Peterka Antonija, razrešena 25. 11.
1998; direktor Šare Marjan, imenovan
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28. 10. 1991 in prokutistka Grahovac Nataša, Ljubljana, Pot k ribniku 22, imenovana
25. 11. 1998.
Dejavnost, vpisana 25. 1. 1999: 221 Založništvo; 222 Tiskarstvo in z njim povezane
storitve; 223 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa; 501 Trgovina z motornimi vozili; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles;
trgovina s posameznimi deli in opremo; 505
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 512
Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 514 Trgovina na debelo
z izdelki široke porabe; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in
odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji,
napravami, priborom; 517 Druga trgovina
na debelo; 521 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 524 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah;
525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 526 Trgovina na drobno zunaj prodajaln; 553 Gostinske storitve prehrane; 554
Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz
ter priprava in dostava hrane (catering).
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
pod vložno številko 1/01934/00.
Rg-301683
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05994 z dne 26. 1. 1999 pri subjektu
vpisa REALINVEST, inženiring, d.o.o.,
Ljubljana, Komenskega 28, sedež: Komenskega 28, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/10063/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, naslova sedeža, kapitala, deleža in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5447569
Firma: REALINVEST, inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: REALINVEST, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Slovenska
c. 17
Osnovni kapital: 11,863.049 SIT
Ustanoviteljica: Blažinč Marija, Krka, Gabrovčec 18, vstopila 10. 11. 1994, vložila
11,863.049 SIT, odgovornost: na odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
15. 10. 1998.
Rg-301684
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07451 z dne 26. 1. 1999 pod št. vložka 1/31491/00 vpisalo v sodni registet tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1358839
Firma: ARHITEKTURNI BIRO ANDREJ
KOCJAN, d.o.o.
Skrajšana firma: AB KOCJAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1240 Kamnik, Medvedova 25
Osnovni kapital: 3,108.000 SIT
Ustanovitelj: Kocjan Andrej, Kamnik,
Glavni trg 20, vstopil 22. 12. 1998, vložil
3,108.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kocjan Andrej, imenovan 22. 12. 1998.
Dejavnost, vpisana 26. 1. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
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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; 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; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.
Rg-301685
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07447 z dne 26. 1. 1999 pri subjektu
vpisa B.L. – WATT, trgovsko podjetje,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Zvonarska 1,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/07511/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firma,
kapitala, deleža, naslova ustanovitelja in zastopnika, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5462665
Firma: B.L.WATT, veletrgovina in maloprodaja elektroinštalacijskega materiala, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: B.L.WATT, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 2,941.000 SIT
Ustanovitelj: Lazar Bojan, Ljubljana, Goce Delčeva 42, vstopil 25. 11. 1994, vložil
2,941.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lazar Bojan, imenovan 25. 11. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 1. 1999: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovi-
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na na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274
Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 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; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
22. 12. 1998.
Rg-301689
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07382 z dne 27. 1. 1999 pri subjektu
vpisa SENON, Storitve, trgovina, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Krivec 8, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/24500/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, deleža zastopnikov in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5809657
Osnovni kapital: 2,101.144 SIT

Ustanovitelj: Noureddine Elouissi, Ljubljana, Krivec 8, vstopil 5. 12. 1994, vložil
1,600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Elouissi Jana, razrešena 6. 7. 1998;
Noureddine Elouissi, razrešen 6. 7. 1998 kor
zastopnik in imenovan za direktorja.
Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 7. 1998.
Rg-301692
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/02974 z dne 29. 1. 1999 pri subjektu
vpisa JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE
TRŽNICE, d.o.o., Ljubljana, Kopitarjeva
2, sedež: Kopitarjeva 2, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/18584/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljev na podlagi lV Cpg 45/98-2 z dne
19. 11. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5607906
Ustanovitelj: Mesto Ljubljana, izstopilo
24. 5. 1994; Holding mesta Ljubljane,
d.o.o., družba za upravljanje in gospodarjenje z javnimi podjetji, Ljubljana, Dalmatinova
1, vstopil 24. 5. 1994, vložil 732,122.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-301693
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/03984 z dne 15. 1. 1999 pri subjektu
vpisa UNIVERZA V LJUBLJANI, AKADEMIJA ZA LIKOVNO UMETNOST, sedež: Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana, pod vložno
št. 1/01566/03 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5085063006
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kokalj Franc, razrešen 4. 5. 1998;
zastopnik Kalaš Bogoslav, Radomlje, Prešernova 17, ki od 1. 7. 1998 zastopa akademijo kot dekan.
Rg-301694
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/04620 z dne 15. 1. 1999 pri subjektu
vpisa VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD ANTONIJE KUCLER, Vrhnika, sedež: Tržaška c. 2a, 1360 Vrhnika, pod vložno št.
1/00822/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in naslova sedeža ter uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Firma: VZGOJNO–IZOBRAŽEVALNI ZAVOD Antonije Kucler, Vrhnika
Skrajšana firma: VRTEC Vrhnika
Sedež: 1360 Vrhnika, Pošta 1
Dejavnost, vpisana 15. 1. 1999: 5551
Storitve menz; 602 Drug kopenski promet;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Rg-301695
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05595 z dne 25. 11. 1998 pod št. vložka 1/31263/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1339389
Firma: SEŽENJ, geodetske storitve,
d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 2
Skrajšana firma: SEŽENJ, d.o.o., Ljubljana

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška cesta 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Valerija Sok, Vrhnika, Zaplana 151, vstopila 30. 9. 1998, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Valerija Sok, imenovana 30. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana 25. 11. 1998: 511
Posredništvo; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 703 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-301696
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/05634 z dne 15. 1. 1999 pri subjektu
vpisa GEODETSKI ZAVOD SLOVENIJE,
d.d., sedež: Šaranovičeva 12, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/01327/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova sedeža, datuma zastopnika, članov
nadzornega sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5066379
Sedež: 1000 Ljubljana, Zemljemerska 12
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zavrl Rudolf, Ljubljana, Petkova 47,
razrešen in ponovno imenovan 1. 7. 1998.
Člani, nadzornega sveta: Žabjek Anton,
Šegular Andrej in Brvar Andrej, izstopili
30. 6. 1998; Uršič Aljoša, dipl. oec, predsednik, vstopil 1. 7. 1998, Stanovnik Janez, dipl. iur., namestnik, Kotar Marjan, dipl.
ing., in Kos Matjaž, dipl. ing., izstopili in
ponovno vstopili 1. 7. 1998, Malavašič Vinko, dipl.oec., in Debevec Boris, dipl. ing.,
vstopila 1. 7. 1998.
Sprememba statuta z dne 1. 7. 1998.
Rg-301697
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06235 z dne 13. 1. 1999 pri subjektu
vpisa Podjetje za urejanje hudournikov,
d.d., sedež: Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/00812/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5142369
Člani nadzornega sveta: Valič Marko in
Mir Marijan Vladko, predsednik, izstopila in
ponovno vstopila 26. 8. 1998, Žužek Ljubo, namestnik predsednika, Mulej Marko,
Radi Venčeslav, Valič Marko in Buljubašić
Munir, vstopili 26. 8. 1998.
Dejavnost, vpisana 13. 1. 1999: 6023
Drug kopenski potniški promet.
Rg-301699
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

Št.
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98/06575 z dne 12. 1. 1999 pri subjektu
vpisa ETI GUM, d.o.o., proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas, sedež:
Obrezija 5, 1411 Izlake, pod vložno št.
1/29929/00 vpisalo v sodni register tega
sidišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1195352
Dejavnost, vpisana 12. 1. 1999: 31200
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 85325 Dejavnost invalidskih
podjetij.

gradbenimi in reprodukcijskimi materiali, stroji in orodji, d.d., Ljubljana, sedež:
Šmartinska 106, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/02956/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5000726
Člani nadzornega sveta: Jelić Tomaž,
Borisov Vladimir in Krušič Vida, izstopili
14. 12. 1998; Prebil Jure, Šubic Miran in
Čeh Jože, vstopili 14. 12. 1998.

Rg-301700
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06633 z dne 15. 1. 1999 pri subjektu
vpisa SAP SERVO, mehanični obrati, d.d.,
sedež: Središka ulica 4, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/04594/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnikov in članov nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5143489
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Novotny Zdravko, razrešen 15. 11.
1998; direktor Florjančič Franc, Ljubljana,
Beblerjev trg 10, imenovan 16. 11. 1998.
Člani nadzornega sveta: Florjančič
Franc, Grošičar Vinko, Hrastovec Janez in
Pufek Jožica, izstopili 26. 8. 1998; Rudolf
Denis, predsednik, Korošec Damijan, namestnik predsednika, Gročišar Vinko, Seibert Aleksander, Purkart Boris in Hribar Valentin, vstopili 26. 8. 1998.

Rg-301704
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07109 z dne 12. 1. 1999 pod št. vložka 1/31448/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.d. s temile podatki:
Matična št.: 1353799
Firma: SICURAINVEST TRUST, finančna korporacija, delniška družba
Skrajšana
firma:
SICURAINVEST
TRUST, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Gosposvetska 10
Osnovni kapital: 5,600.000 SIT
Ustanovitelji: Sever Andrej in Sever Jelka,
oba iz Postojne, Jenkova ulica 18, vložila po
2,472.000 SIT, Rotar Brigita, Ljubljana, Ulica bratov Blanč 14, vložila 100.000 SIT,
Vidic Samo, Babiči 50a, vložil 56.000 SIT, in
Bizovičar Jadran, Izola, Ulica lX. korpusa 13,
vložil 500.000 SIT - vstopili 30. 11. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sever Andrej, imenovan 30. 11.
1998.
Člani nadzornega sveta: Sever Jelka, Rotar Brigita, Vidic Samo in Bizovičar Jadran,
vstopili 30. 11. 1998.
Dejavnost, vpisana 12. 1. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 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; 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 ši-

Rg-301701
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06779 z dne 15. 1. 1999 pri subjektu
vpisa POTROŠNJA, Trgovsko podjetje,
d.d., sedež: Kidričeva 1, 1410 Zagorje,
pod vložno št. 1/02093/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo tipa in
datuma zastopnika ter spremembo članov
naszornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5003075
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Štern Emil, Čemšenik 48, razrešen 19. 11.
1998 kot direktor in imenovan za predsednika uprave.
Člani nadzornega sveta: Anžur Dani, Leskovšek Vojko in Pregelj Ivana, izstopil
19. 11. 1998; Fritz Zdenko, dipl.oec.,
predsednik, Hrnčič Brigita, namestnica
predsednika, in Butja Borica, član, vstopili
19. 11. 1998.
Rg-301702
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06808 z dne 15. 1. 1999 pri subjektu
vpisa TTN, Tovarna transportnih naprav,
d.d., sedež: Podskrajnik 17, 1380 Cerknica, pod vložno št. 1/03606/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5143675
Sprememba statuta z dne 27. 11. 1998.
Rg-301703
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07108 z dne 12. 1. 1999 pri subjektu
vpisa LESNINA GRAMEX, Trgovina z
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roke 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; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Upravljanje s holding družbami; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-301707
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07165 z dne 12. 1. 1999 pri subjektu
vpisa R.E.INVEST, promet z nepremičninami in investicije, d.d., Ljubljana, sedež: Stegna 21, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/29967/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 1233629
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Škabar Matjaž, razrešen 20. 10.
1998, in zastopnik Winkler Aleš, razrešen
4. 12. 1998; zastopnik Valant Uroš-Jože,
Ljubljana, Roška c. 9, imenovan 4. 12.
1998, zastopa družbo kot v.d. direktorja.
Rg-301710
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00341 z dne 26. 1. 1999 pri subjektu
vpisa IBL SISTEMI, gradnja investicijskih
objektov, d.d., Ljubljana, Železna cesta
18, sedež: Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/11827/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča dodatni sklep
za Srg 7007/97 - vpis dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5475210
Dejavnost, vpisana 26. 1. 1999: 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.

NOVO MESTO
Rg-300171
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00399 z dne 17. 12.
1998 pri subjektu vpisa KROJAŠKO PODJETJE TREBNJE d.o.o., sedež: Gubčeve
brigade 28, 2810 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: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, izstop
7. 9. 1998; Slovenski odškodninski sklad,
izstop 7. 9. 1998; TRGOVINA NOVOTEKS
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d.o.o., Novo mesto, Foersterjeva 6, vstop
7. 9. 1998, vložek 5,840.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-301152
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00018 z dne 25. 1.
1999 pri subjektu vpisa NOVOLES – IP,
pohištvena galanterija d.o.o., Straža, sedež: Na žago 6, 8351 Straža, pod vložno
št. 1/01211/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5404819
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Župevec Mirko, razrešen 30. 11.
1998 kot v.d. direktorja; direktor Pavlin Lado, Straža, Soteska 42, imenovan 1. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-301153
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00004 z dne 27. 1.
1999 pri subjektu vpisa SREDNJA ŠOLA
ČRNOMELJ, sedež: Kidričeva 18a, 8340
Črnomelj, pod vložno št. 1/00009/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5085934
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnik Vrščaj Stanislav, Črnomelj, Vojna vas
6a, razrešen 20. 6. 1998 kot v.d. direktorja
in imenovan za direktorja zavoda in ravnatelja
gimnazije, ki zastopa in predstavlja zavod v
okviru pooblastil, ki jih določa sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda; zastopnik Adlešič Branislav, Črnomelj,
Cankarjeva 2a, razrešen 20. 6. 1998 kot
v.d. ravnatelja in imenovan za ravnatelja organizacijske enote Srednje poklicne in strokovne šole, ki zastopa in predstavlja organizacijsko enoto zavoda v okviru pooblastil, ki
jih določa sklep o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda.
Rg-301619
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00013 z dne 4. 2.
1999 pri subjektu vpisa TESNILA, tovarna
industrijskih tesnil in orodij d.o.o., Velika Loka, sedež: Velika Lka, 8212 Velika
Loka, pod vložno št. 1/01785/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5496055
Ustanovitelj: Grden Aleš, izstop 11. 12.
1998; TESNILA, tovarna motornih tesnil
d.d., Velika Loka, vstop 11. 12. 1998, vložek 626.441,40 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-302247
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00029 z dne 1. 3.
1999 pri subjektu vpisa SPINA, Novo mesto d.o.o., svetovanje, projektiranje, inženiring, nadzor, arhitektura, sedež: Kristanova 32, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/02472/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža,
osnovnega kapitala, naslova družbenikov
in zastopnikov ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5616328
Sedež: 8000 Novo mesto, Resslova
ulica št. 7a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Saje Marjeta, Novo mesto,
Smrečnikova ulica št. 32, vstop 2. 6. 1992,
vložek 700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Markovič Miran, Novo mesto, Marjana Kozine 56, vstop 2. 6. 1992, vložek
700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Derlink Igor, Novo mesto, Mušičeva ulica
št. 6, vstop 2. 6. 1992, vložek 700.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Saje Marjeta, imenovana 2. 6.
1992, zastopa družbo brez omejitev, razen
pri sklepanju pogodb za nakup, prodajo,
najem, zakup in oddajo v najem ali zakup
osnovnih sredstev nad vrednostjo osnovne
glavnice 100.000 SIT, za katero mora imeti
predhodno soglasje skupščine družbe;
družbenik Derlink Igor, imenovan 2. 6.
1992, zastopa družbo brez omejitev, razen
pri sklepanju pogodb za nakup, prodajo,
najem, zakup in oddajo v najem ali zakup
osnovnih sredstev nad vrednostjo osnovne
glavnice 100.000 SIT, za katero mora imeti
predhodno soglasje skupščine družbe.
Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1999:
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 posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
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belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami,
časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim 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 gospo-
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dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 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; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo
izobraževanje; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro G 51.18 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod
šifro K 74.12 družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-302249
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00056 z dne 25. 2.
1999 pri subjektu vpisa RIBA, avtošola,
prevozi in trgovina, d.o.o., Novo mesto,
Ul. Stare prevde 15, sedež: Ul. Stare
pravde 15, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/01373/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5430640
Osnovni kapital: 15,155.249,80 SIT
Ustanovitelj. Blažič Jože, Novo mesto,
Ul. Stare pravde 15, vstop 17. 9. 1990,
vložek 15,155.249,80 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 25. 2. 1999:
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
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belo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
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ključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 60211
Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60220 Dejavnost taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63400 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 74700 Čiščenje stavb;
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80410 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 družba
ne sme opravljati posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 2. 1999.
Rg-302250
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00063 z dne 24. 2.
1999 pri subjektu vpisa MAJ JEVŠČEK &
CO., projektiranje, inženiring in svetovanje Novo mesto d.n.o., sedež: Adamičeva 4, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/00658/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje družbe iz d.n.o. v
d.o.o., spremembo firme, skrajšane firme,
družbenika, pogodbe o ustanovitvi in povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5336503
Firma: MAJ INŽENIRING, inženiring in
svetovanje d.o.o.
Skrajšana firma: MAJ INŽENIRING,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Jevšček Irena, izstop 1. 1.
1999; Jevšček Matej, Novo mesto, izstopil
iz d.n.o in vstoil v d.o.o. 1. 1. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Jevšček Matej, razrešen 1. 1. 1999
in ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-302252
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00022 z dne 23. 2.
1999 pri subjektu vpisa K M R, trgovina in
storitve,Novo mesto d.o.o., sedež: Drska
7, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/03467/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5805155
Osnovni kapital: 6,253.348 SIT
Ustanovitelj: Rebernik Matej, Novo mesto, Drska 7, vstop 29. 6. 1993, vložek
6,253.348 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1999:
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2222 Drugo
tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev,
čistilnih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih iz-

delkov, d.n.; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov
za razvedrilo in šport; 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;
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; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
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stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-

Št.

naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5522 Dejavnost kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Dejavnost taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski 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); 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; 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; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 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; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 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 K 74.12 družba
ne sme opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-302255
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00059 z dne 23. 2.
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1999 pri subjektu vpisa DT, trgovina in
storitve, d.o.o., Novo mesto, sedež: Smolenja vas 10, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/03924/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5981298
Sedež: 8000 Novo mesto, Dolenje
Kamence 3
Dejavnost, vpisana dne 23. 2. 1999:
6412 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 74400 Oglaševanje.
Rg-302256
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00060 z dne 19. 2.
1999 pri subjektu vpisa GPT, gradbeništvo in inženiring Novo mesto d.o.o., sedež: Pristava 4, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/02983/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5723981
Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1999:
1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1412 Pridobivanje apnenca, sadre
in krede; 1413 Pridobivanje skrilavcev;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1422
Pridobivanje gline in kaolina; 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; 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; 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
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vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
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 kme-
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tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem,
pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 527 Popravila izdelkov široke porabe; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 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; 7420
Projektiranje in tehnično 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 Oglaševanje; 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.
Rg-302257
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00043 z dne 19. 2.
1999 pri subjektu vpisa IGOR, gradbeno
podjetje d.o.o., Suhor, sedež: Bereča
vas 17, 8331 Suhor, pod vložno št.
1/02347/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5598141
Osnovni kapital. 2,107.000 SIT
Ustanovitelj: Šuklje Igor, Suhor, Bereča
vas 17, vstop 25. 3. 1992, vložek
2,107.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1999:
0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz,
konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev; 0125 Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo; 1411 Pridobivanje kamnin za
gradbene namene; 1421 Pridobivanje
gramozain peska; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 55304 Dejavnost
premičnih gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
5551 Dejavnost menz.
Rg-302258
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00028 z dne 18. 2.
1999 pri subjektu vpisa LIPA, proizvodnja, storitve, trgovina in gostinstvo, Dru-
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žinska vas, d.o.o., sedež: Družinska vas
50, 8220 Šmarješke Toplice, pod vložno
št. 1/02822/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, družbenikov, zastopnikov in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5707200
Firma: LIPA, proizvodnja, storitve, trgovina in gostinstvo, Novo mesto d.o.o.
Skrajšana firma: LIPA, Novo mesto d.o.o.
Sedež: 8000 Novo mesto, Valantičevo 19a
Osnvoni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Lipar Franc, izstop 21. 9.
1998; Lipar Frančiška, izstop 14. 1. 1999;
Kirn Vida, Novo mesto, Valantičevo 19a,
vstop 14. 1. 1999, vložek 1,890.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja; Kirn Franc, Novo mesto, Valantičevo 19a, vstop 14. 1.
1999, vložek 210.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lipar Franc, razrešen 21. 9. 1998;
direktorica Kirn Vida, imenovana 18. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1999:
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74400 Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.120, družba ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.
Rg-302259
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00023 z dne 18. 2. 1999
pri subjektu vpisa DON DONATS, proizvodno in trgovsko podjetje, Metlika d.o.o., sedež: Trdinova pot 2a, 8330 Metlika, pod
vložno št. 1/03658/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, spremembo priimka, naslova
družbenika in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5844550
Ustanoviteljica: Mozetič-Zavrl Alenka,
Škofja Loka, Podlubnik 162, vstop 13. 4.
1994, vložek 380.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: družbenica Mozetič-Zavrl Alenka, imenovana
13. 4. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1999:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 15310 Predelava in konzerviranje krompirja; 15320 Proizvodnja
sadnih in zelenjavnih sokov; 15330 Druga
predelava in konzerviranje sadja in vrtnin;
15610 Mlinarstvo; 15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 15840 Pro-

Št.

izvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 15850 Proizvodnja testenin; 45210
Splošna gradbena dela; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51310
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51660 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 52120 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
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izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 64120 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 65210 Finančni zakup
(leasing); 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 72100
Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 74700 Čiščenje stavb; 74820 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 K 74.120 družba ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.
Rg-302260
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00061 z dne 18. 2. 1999
pri subjektu vpisa RANGUS, Mlinarstvo in
trgovina, Dol. Vrhpolje d.o.o., sedež: Dol.
Vrhpolje 15, 8310 Šentjernej, pod vložno
št. 1/01768/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki ter uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5494761
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Rangus Anton, Šentjernej,
Dol. Vrhpolje 15, vstop 23. 3. 1991, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1999:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01500 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 15200 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
15610 Mlinarstvo; 15710 Proizvodnja krmil; 15810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 15820 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 15850 Proizvodnja testenin;
15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 15910 Proizvodnja žganih pijač; 15960 Proizvodnja piva; 17400
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen obla-
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čil; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 51110 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 52110 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52610 Trgovina
na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 60240 Cestni tovorni promet;
74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74820 Pakiranje.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.600 družba ne sme opravljati poizvedovalne dejavnosti.
Rg-302261
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00051 z dne 18. 2.
1999 pri subjektu vpisa TESNILA, tovarna
industrijskih tesnil in orodij d.o.o., Velika
Loka, sedež: Velika Loka, 8212 Velika
Loka, pod vložno št. 1/01785/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5496055
Člani nadzornega sveta: Gabrijel Anka,
Godnjavec Drago in Borštnar Drago, izstopili 1. 12. 1998 ter Godnjavec Drago, Gorenc Anton in Strajnar Andrej, vstopili
21. 12. 1998.
Rg-302263
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00052 z dne 17. 2.
1999 pod št. vložka 1/04074/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1391968
Firma: ŽURA IN OSTALI, gradbena
mehanizacija in prevozi, d.n.o.
Skrajšana firma: ŽURA IN OSTALI,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8222 Otočec ob Krki, Zagrad
pri Otočcu 7
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Žura Mihael, Otočec ob
Krki, Zagrad pri Otočcu 7, vstop 27. 1.
1999, vložek 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem; Žura Darija,
Zagreb, Bakule Petra 27, vstop 27. 1.
1999, vložek 50.000 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
družbenik Žura Mihael, imenovan 27. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev; druž-
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benica Žura Darija, imenovana 27. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 17. 2. 1999: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45320 Izolacijska dela; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 51220 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 51240 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-

na na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52110 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na
drobno z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina
na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
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55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.
Pri dejavnosti pod šifro K 74.600 družba ne sme opravljati poizvedovalnih dejavnosti.
Pogodba o ustanovitvi družbe z neomejeno odgovornostjo z dne 27. 1. 1999.
Rg-302264
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00054 z dne 16. 2.
1999 pod št. vložka 1/04073/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev javnega socialno-varstvenega zavoda s temile
podatki:
Matična št.: 1392123
Firma: DOM STAREJŠIH OBČANOV
TREBNJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 8210 Trebnje, Stari trg 63
Ustanovitelj: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 21. 1. 1999, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Ivanov Majda, Trebnje, Prešernova
10, imenovana 1. 2. 1999, kot vršilka dolžnosti direktorice zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1999:
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
555 Dejavnost menz ter priprava in dostava
hrane (catering) 8514 Druge zdravstvene
dejavnosti; 8531 Socialno varstvo z nastanitvijo; 8532 Socialno varstvo brez nastanitve; 930 Druge storitvene dejavnosti.
Sklep Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Doma starejših občanov Trebnje št.
571-04/99-1 (S) z dne 21. 1. 1999.
Rg-302265
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00044 z dne 16. 2. 1999
pri subjektu vpisa NOVAK, izdelovanje izpušnih cevi, orodjarstvo, ključavničarstvo in
trgovina, Novo mesto, d.o.o., sedež: Na
Lazu 1, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/02110/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5564093
Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1999:
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja
kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov
za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;

Št.

28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621
Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2863 Proizvodnja
ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
2872 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 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; 2960 Proizvodnja orožja in streliva; 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; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 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; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
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in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
516 Trgovina na debelo s stroji, napravami,
priborom; 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 gospo-
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dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5540 Točenje pijač in napitkov;
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; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-302266
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00037 z dne 16. 2.
1999 pri subjektu vpisa VIDIC CENTER,
Trgovina in storitve d.o.o., Novo mesto,
sedež: Velika Bučna vas 60, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/02976/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča skrajšano firmo, spremembo sedeža, naslova družbenika in zastopnika, povečanje osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5723469
Skrajšana firma: VIDIC CENTER d.o.o.,
Novo mesto
Sedež: 8000 Novo mesto, Ljubljanska cesta 91
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Vidic Zlatko, Novo mesto,
Ceroci 17, vstop 15. 2. 1993, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vidic Zlatko, imenovan 15. 2. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 16. 2. 1999:
01110 Pridelovanje žit in drugih poljščin;
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01131 Vinogradništvo;
01132 Sadjarstvo; 01210 Reja govedi;
01220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in
mezgov; 01230 Reja prašičev; 01240 Reja
perutnine; 01250 Reja drugih živali; 01300
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Mešano kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 01420 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 01500 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 14110 Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
15960 Proizvodnja piva; 20100 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20520
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 25110 Proizvodnja plaščev in zračnic za
vozila; 25120 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 25130 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 25210 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 25220
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev;
28220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje; 28300 Proizvodnja
parnih kotlov, razen kotlov za centralno
ogrevanje; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 28520 Splošna mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega orodja;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 28630 Proizvodnja ključavnic, okovja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 28730 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 29120 Proizvodnja črpalk
in kompresorjev; 29130 Proizvodnja pip in
ventilov; 29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 29210 Proizvodnja peči in gorilnikov;
29220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 29230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29310 Proizvodnja traktorjev; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in
gozdarskih strojev; 29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 29510 Proizvodnja metalurških strojev; 29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 29530 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo;
29540 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 29550 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 29560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 29710 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 29720
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 34100 Proizvodnja motornih vozil; 34200 Proizvodnja karoserij za
vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic;
34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje;

36110 Proizvodnja sedežnega pohištva;
36120 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega;
36130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva,
razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36150 Proizvodnja žimnic; 36220 Proizvodnja nakita in podobnih
izdelkov; 36300 Proizvodnja glasbil; 36400
Proizvodnja športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
36610 Proizvodnja bižuterije; 36620 Proizvodnja metel in krtač; 36630 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slačičarn, kavarn; 55304
Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Storitve menz; 55520 Priprava in dostava
hrane (catering); 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 70110 Organizacija
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izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71220 Dajanje vodnih plovil v
najem; 71230 Dajanje zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 71320 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 71330 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 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; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74700 Čiščenje stavb; 74810 Fotografska dejavnost; 74820 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.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene; 92310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih
parkov; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 93010
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93030 Pogrebna dejavnost; 93040 Druge dejavnosti
za nego telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 95000 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem;
Pri dejavnosti pod šifro K 74.600 družba ne sme opravljati poizvedovalnih dejavnosti; pri dejavnosti pod šifro K 74.120
družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
28. 1. 1999.

Št.

SLOVENJ GRADEC
Rg-300786
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00445 z dne 27. 1.
1999 pod št. vložka 1/09616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1338200
Firma: HAPRO-IGEM, podjetje za proizvodnjo in prodajo specialnih orodij
d.o.o.
Skrajšana firma: HAPRO-IGEM d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem,
Dobja vas 186
Osnovni kapital: 8,000.000 SIT
Ustanovitelja: SGP KOGRAD-IGEM DRAVOGRAD d.d., Šentjanž pri Dravogradu, Selovec 83, vstop 5. 11. 1998, vložek
3,200.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
HAPRO-HAMETO d.o.o., Prevalje, Lokovica 26, vstop 5. 11. 1998, vložek
4,800.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pristovnik Milan, Prevalje, Lokovica
26, imenovan 5. 11. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1999:
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna mehanična dela;
28620 Proizvodnja drugega orodja; 28750
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 51180 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51700 Druga trgovina na debelo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.180 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.” razen “posredništva za
prodajo farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.”
razen “z orožjem in strelivom”; pri dejavnosti pod šifro 74.120 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje” razen “revizijske dejavnosti”.
Rg-300787
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00502 z dne 27. 1.
1999 pri subjektu vpisa HAPRO-HAMETO,
trgovina in storitve s področja kovinsko-predelovalne, lesne in papirne industrije d.o.o., sedež: Lokovica 29, 2391
Prevalje, pod vložno št. 1/02081/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova, družbenika, firme družbenika,
dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temilepodatki:
Matična št.: 5372003
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Sedež: 2391 Prevalje, Lokovica 26
Ustanovitelji: Pristovnik Blanka, Prevalje,
Lokovica 26, vstop 16. 4. 1990, vložek
57.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Orodjarstvo Pristovnik, izstop 22. 12.
1998; HAPRO HOLZBEARBEITUNGWERKZEUGE GMBH, Ellenberg, Nemčija, Haselbach 2, vstop 8. 9. 1992, vložek
4,788.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Pristovnik Milan, Prevalje, Lokovica 26, vstop 22. 12. 1998, vložek 3,192.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 27. 1. 1999:
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in
valjanje kovin, prašna metalurgija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 28520 Splošna mehanična dela;
28620 Proizvodnja drugega orodja;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 29520 Proizvodnja rudarskih
in gradbenih strojev; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51700 Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.180 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.” razen “posredništva
pri prodaji farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”;
pri dejavnosti pod šifro 74.120 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” razen “revizijske
dejavnosti.”
Rg-301395
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00435 z dne 1. 2. 1999
pri subjektu vpisa RCM, špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja d.o.o.,
sedež: Glavarstvo 18, 2391 Prevalje, pod
vložno št. 1/07071/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov, razširitev dejavnosti ter
družbeno pogodbo s temile podatki:
Matična št.: 5689945
Osnovni kapital: 3,120.905 SIT
Ustanovitelja: Sušnik Ivan, Prevalje, Glavarstvo 18, vstop 20. 11. 1992, vložek
1,591.730 SIT, odgovornost: ne odgovarja;
Sušnik Irena, Prevalje, Glavarstvo 18, vstop
23. 10. 1998, vložek 1,529.175 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 1999:
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Vpiše se družbena pogodba z dne
23. 10. 1998, ki v celoti nadomesti akt o
ustanovitvi družbe z dne 8. 9. 1997.
Vpiše se sklep skupščine z dne 23. 10.
1998, da se osnovni kapital z novim denarnim vložkom poveča za 1,529.175 SIT na
3,120.905 SIT.
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Rg-301399
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00057 z dne 1. 2. 1999
pri subjektu vpisa STROKA, podjetje za trgovino, inženiring, kooperacijo in svetovanje d.o.o., sedež: Mariborska cesta 4,
2360 Radlje ob Dravi, pod vložno št.
1/03397/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova, dejavnosti in
družbene pogodbe ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5451094
Sedež: 2360 Radlje ob Dravi, Koroška cesta 61a
Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 1999:
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvodnja spodnjega
perila; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 19200 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 22220 Drugo tiskarstvo;
22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 26700 Obdelava naravnega
kamna; 27510 Litje železa; 27520 Litje jekla; 27530 Litje lahkih kovin; 27540 Litje
drugih neželeznih kovin; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28520 Splošna mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28620 Proizvodnja drugega orodja;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 29560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 31500 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 36140 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 36500 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
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sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo
s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51620
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.;
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63400 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-

vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80410 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.180 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.” razen “posredništvo
specializirano za prodajo farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”; pri dejavnosti pod šifro 74.120 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” razen revizijske dejavnosti”; pri dejavnosti pod šifro
74.140 “Podjetniško in poslovno svetovanje” razen “arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci”.
Sprememba družbene pogodbe sprejeta na skupščini družbe dne 23. 1. 1998.
Rg-301400
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00055 z dne 1. 2. 1999
pri subjektu vpisa STROKA PRODUKT, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.o.o., sedež: Janževski vrh 54, 2363
Podvelka, pod vložno št. 1/09024/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5821665
Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 1999:
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 18230 Proizvodnja spodnjega
perila; 18240 Proizvodnja drugih oblačil in
dodatkov, d.n.; 19200 Proizvodnja usnjene
galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 20400 Proizvodnja lesene embalaže;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
21250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 22220 Drugo tiskarstvo;
22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 26660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 26700 Obdelava naravnega
kamna; 27510 Litje železa; 27520 Litje jekla; 27530 Litje lahkih kovin; 27540 Litje
drugih neželeznih kovin; 28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 28520 Splošna mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezilnega
orodja; 28620 Proizvodnja drugega orodja;
28630 Proizvodnja ključavnic, okovja;
28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 28720 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvodnja
izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29520 Proizvodnja rudar-
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skih in gradbenih strojev; 29560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene;
30020 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 31200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 31500 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 31620
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
32100 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
33300 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 36140 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 36500 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45250 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
45310 Električne inštalacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45430 Oblaganje
tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga zaključna gradbena
dela; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo
s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51520 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51620
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
52720 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 52740 Druga popravila, d.n.;
60220 Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120
Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63400 De-
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javnosti drugih prometnih agencij; 70100
Poslovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74820 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.; 80410 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “posredništvo specializirano za prodajo farmacevtskih izdelkov”;
pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina
na drobno v drugih specialziranih prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom;” pri
dejavnosti pod šifro 74.120 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje” razen “revizijske dejavnosti;” pri dejavnosti pod šifro 74.140 “Podjetniško in poslovno svetovanje” razen “arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.”
Sprememba družbene pogodbe sprejeta na skupščini družbe dne 23. 1. 1998.
Rg-301401
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00141 z dne 1. 2.
1999 pri subjektu vpisa POSLOVNI CENTER RADLJE, družba za vzpodbujanje in
razvoj gospodarskih dejavnosti d.o.o.,
sedež: Mariborska 4, 2360 Radlje ob
Dravi, pod vložno št. 1/09460/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
naslova, pravno organizacijske oblike družbenikov, razširitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5907764
Sedež: 2360 Radlje ob Dravi, Koroška cesta 61a
Ustanovitelji: STROKA PRODUKT d.o.o.,
Podvelka, Janževski vrh 54, vložek 272.700
SIT, MERX KOZJAK, gostinsko podjetje d.d.,
Radlje ob Dravi, Mariborska 8, vložek
272.700 SIT, GRADBENO PODJETJE RADLJE d.d., Radlje ob Dravi, Mariborska 40,
vložek 272.700 SIT, RTS d.o.o., Radlje ob
Dravi, Koroška cesta 61a, vložek 272.700
SIT, Čas Jože, Šmartno pri Slovenj Gradcu,
Turiška vas 1, vložek 136.500 SIT, vstopili
26. 6. 1995, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, izbrisana dne 1. 2. 1999:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 1999:
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
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stavljanje 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; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe sprejeta na skupščini družbe dne 24. 3. 1998.
Rg-301402
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00005 z dne 1. 2.
1999 pri subjektu vpisa GASTERING, trgovsko, proizvodno in storitveno podjetje d.o.o., sedež: Dobja vas 121, 2390
Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/04564/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, dejavnosti in
akta o ustanovitvi ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5564603
Sedež: 2391 Prevalje, Trg 1a
Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 1999:
34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje;
35410 Proizvodnja motornih koles; 35420
Proizvodnja koles; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50500 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51430 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51700
Druga trgovina na debelo; 52450 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 60220 Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 71100
Dajanje avtomobilov v najem; 71210 Daja-
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nje drugih kopenskih vozil v najem; 74130
Raziskovanje trga in javnega mnenja.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.180 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.” razen “posredništvo za
prodajo farmacevtskih izdelkov;” pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.”
razen “z orožjem in s trelivom”.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 5. 2. 1998.
Rg-301404
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00067 z dne 1. 2. 1999
pri subjektu vpisa FAKS, podjetje za storitve, kooperacijo in trgovino d.o.o., sedež:
Vorančeva 8, 2360 Radlje ob Dravi, pod
vložno št. 1/02946/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in
akta o ustanovitvi ter uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5421217
Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 1999:
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 72100 Svetovanje o računalniških
napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 72300 Obdelava
podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74400 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 67.130 “Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom” od tega opravljanje dejavnosti “menjalnice in zastavljalnice”; pri dejavnosti pod
šifro 74.120 “Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje”
razen “revizijske dejavnosti”; pri dejavnosti
pod šifro 74.140 “Podjetniško in poslovno
svetovanje” razen “arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci”.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 23. 1. 1998.
Rg-301768
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00158 z dne 4. 2.
1999 pri subjektu vpisa S.T. OPAL, steklarstvo in trgovina d.o.o., sedež: Pod
gonjami 71, 2391 Prevalje, pod vložno
št. 1/04687/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti in akta
o ustanovitvi ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
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Matična št.: 5638666
Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1999:
20100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 20300 Stavbno mizarstvo;
20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih
mas za gradbeništvo; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 26120
Oblikovanje in obdelava ravnega stekla;
26150 Proizvodnja in oblikovanje drugih
vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov;
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 33300
Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 36120 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 36140 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 36630 Proizvodnja drugih
izdelkov, d.n.; 45210 Splošna gradbena
dela; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga zaključna gradbena dela; 51180 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51650 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga trgovina
na debelo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 52740 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač
in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 60220 Storitve taksistov; 60230
Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63300 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “posredništva za prodajo farmacevtskih izdelkov”; pri dejavnosti
pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”; pri dejavnosti
pod šifro 74.120 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” razen “revizijske dejavnosti”.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 29. 7. 1998.
Rg-301769
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00130 z dne 1. 2.
1999 pri subjektu vpisa FONIO, podjetje
za notranjo in zunanjo trgovino d.o.o.,
sedež: Javornik 41, 2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št. 1/03362/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe ter
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5466458
Dejavnost, vpisana dne 1. 2. 1999:
24520 Proizvodnja parfumov in toaletnih
sredstev; 25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 26610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
26700 Obdelava naravnega kamna; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51700 Druga trgovina na debelo;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52330 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60230 Drug kopenski
potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 63300 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 67130
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 74130
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Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74400
Ekonomsko propagiranje; 74820 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “posredništvo za prodajo farmacevstkih izdelkov”; pri dejavnosti
pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”; pri dejavnosti
pod šifro 67.130 “Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom” od tega
samo opravljanje dejavnosti “menjalnice in
zastavljalnice.”
Sprememba družbene pogodbe sprejeta na skupščini družbe dne 13. 2. 1998.
Rg-301770
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00132 z dne 12. 2.
1999 pri subjektu vpisa PRE-TRGO, prevozno in trgovsko podjetje d.o.o., sedež:
Tomšičeva 32, 2380 Slovenj Gradec,
pod vložno št. 1/04435/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova,
dejavnosti in družbene pogodbe ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5531012
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Celjska
cesta 43
Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1999:
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 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;
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; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.
Sprememba družbene pogodbe sprejeta na skupščini družbe dne 23. 2. 1998.
Rg-301771
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00379 z dne 12. 2.
1999 pri subjektu vpisa IZOBRAŽEVALNI
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CENTER SMERI d.o.o., sedež: Koroška
cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, pod
vložno št. 1/03477/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, naslova družbenice in zastopnice, dejavnosti, družbene pogodbe ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5527856
Firma: SMERI, izobraževanje, svetovanje in razvoj d.o.o.
Skrajšana firma: SMERI d.o.o.
Ustanoviteljica: Gladež Eleonora, Slovenj
Gradec, Koroška ulica 20, vstop 26. 1.
1994, vložek 502.013,66 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Gladež Eleonora, imenovana
26. 1. 1994, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 12. 2. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 52120 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 72300 Obdelava podatkov; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj
na
področju
družboslovja; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74500 Dejavnost agencij
za zaposlovanje in posredovanje delovne
sile; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve.
Sprememba družbene pogodbe sprejeta na skupščini družbe dne 14. 9. 1998.

ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51620 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 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; 60220 Storitve
taksistov; 60230 Drug kopenski potniški
promet; 60240 Cestni tovorni promet;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem.
Pri dejavnosti pod šifro 51.180 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “posredništvo za prodajo farmacevtskih izdelkov”.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 24. 3. 1998.

Rg-301773
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00164 z dne 4. 2. 1999
pri subjektu vpisa RBM, podjetje za trgovino d.o.o., sedež: Ob Meži 4, 2391 Prevalje, pod vložno št. 1/02634/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža, družbenika, zastopnika, dejavnosti in
akta o ustanovitvi ter uskladitev s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5389747
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Podgorska cesta 121
Ustanovitelj: Ramšak Franc, izstop
30. 1. 1998; Jeromel Denis, Slovenj Gradec, Podgorska cesta 121, vstop 30. 1.
1998, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ramšak Franc, razrešen 30. 1.
1998; direktor Jeromel Denis, imenovan
30. 1. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 4. 2. 1999:
28520 Splošna mehanična dela; 28610
Proizvodnja rezilnega orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic, okovja; 45500 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-

Rg-301992
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00344 z dne 22. 2.
1999 pri subjektu vpisa FASTER, podjetje
za trženje in storitve d.o.o., sedež: Koroška 61a, 2360 Radlje ob Dravi, pod
vložno št. 1/08236/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, zastopnika in akta o ustanovitvi družbe
s temile podatki:
Matična št.: 5762359
Ustanovitelja: Korat Edi, Radlje ob Dravi, Zgornja Vižinga 25, vstop 11. 5. 1993,
vložek 450.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; ŠRIMPF, trženje, tehnični in finančni inženiring d.o.o., Miklavž na Dravskem
polju, Jerebova 25, vstop 10. 7. 1998, vložek 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Korat Edi, razrešen 10. 7. 1998 in
ponovno imenovan za direktorja, ki zastopa
in predstavlja družbo posamično in brez
omejitev do vrednosti 5,000.000 SIT sklenjenega posla, nad vrednostjo 5,000.000
SIT zastopa in predstavlja družbo skupno z
direktorjem Šrimpf Bogomirom; direktor
Šrimpf Bogomir, Miklavž na Dravskem polju, Jerebova 25, imenovan 10. 7. 1998,
zastopa in predstavlja družbo posamično in
brez omejitev do vrednosti 5,000.000 SIT
sklenjenega
posla,
nad
vrednostjo
5,000.000 SIT zastopa in predstavlja družbo skupno z direktorjem Korat Edom.
Vpiše se družbena pogodba z dne 22. 7.
1998, ki v celoti nadomesti akt o ustanovitvi
družbe z dne 4. 2. 1998.
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Rg-301993
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00279 z dne 19. 2.
1999 pri subjektu vpisa KWON, storitve,
servisi, zastopstvo in posredovanje
d.o.o., sedež: Maistrova 2, 2380 Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/08867/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, družbenika, dejavnosti, zastopnika
in akta o ustanovitvi ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temilepodatki:
Matična št.: 5805198
Sedež: 2391 Prevalje, Poljana 20
Ustanovitelj: Dvorjak Branko, izstop 8. 6.
1998; Senekovič Dušan, Prevalje, Poljana
20, vstop 8. 6. 1998, vložek 2,562.080
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dvorjak Branko, razrešen 8. 6. 1998;
direktor Senekovič Dušan, imenovan 8. 6.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1999:
3002 Proizvodnja računalnikov in druge
opreme za obdelavo podatkov; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5170 Druga trgovina na debelo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 8. 6. 1998.
Rg-301994
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00178 z dne 18. 2.
1999 pri subjektu vpisa AVTOSERVIS, tehnični pregledi in prodaja vozil d.d., sedež: Kidričeva ulica 4, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/00836/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5069971
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Podjavoršek Štefan, razrešen 30. 4.
1997; direktor Tovšak Frančišek, Mislinja,
Šentilj 81a, imenovan 1. 5. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-301995
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00127 z dne 18. 2.
1999 pri subjektu vpisa SEDAJ, informacijski inženiring, d.o.o., sedež: Pristava 12b,
2393 Črna na Koroškem, pod vložno št.
1/02367/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, družbenikov,
poslovnih deležev, dejavnosti, zastopnika in
družbene pogodbe ter uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5397103
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Partizanska pot 8.
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Ustanovitelja: Špeh Božidar, izstop
28. 1. 1999; Fras Jože, izstop 28. 1. 1999;
Kac Metod, Dravograd, Robindvor 94, vstop 8. 5. 1990, vložek 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Šumečnik Jurij, Slovenj Gradec, Levstikova 14, vstop 8. 5.
1990, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Špeh Božidar, razrešen 28. 2. 1998;
direktor Šumečnik Jurij, imenovan 1. 3.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana dne 18. 2. 1999:
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 72600 Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 “Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z orožjem in strelivom”;
pri dejavnosti pod šifro 74.120 “Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje” razen “revizijske dejavnosti”.
Sprememba družbene pogodbe sprejeta dne 28. 1. 1999.
Rg-302360
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00063 z dne 19. 2.
1999 pri subjektu vpisa SŽ-STROJI IN
TEHNOLOŠKA OPREMA, družba za proizvodnjo strojev in tehnološke opreme
d.o.o., sedež: Koroška cesta 14, 2390
Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/03400/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti in spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5439205
Dejavnost, izbrisana dne 19. 2. 1999:
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, vpisana dne 19. 2. 1999:
2752 Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 23. 1. 1998.
Rg-302361
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00128 z dne 4. 2.
1999 pri subjektu vpisa VZMETI RAVNE,
podjetje za proizvodnjo vzmeti in stabilizatorjev, d.o.o., sedež: Koroška cesta 14,
2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/09562/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme družbenika in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 1214799
Ustanovitelj: Ravne Federn Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Dunaj, Avstrija, Ungargasse 59-61, vstop 14. 8. 1997, vložek
6,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 13. 3. 1998.
Rg-302362
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00292 z dne 24. 2. 1999
pri subjektu vpisa ZILA, trgovsko podjetje
d.d., sedež: Šolska ulica 2, 2380 Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/01670/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5589398002
Člani nadzornega sveta: Sušec Marjana,
Sovič Jože in Zakeršnik Olga, izstopili 22. 7.
1998 ter Sušec Marjana, Štajnpihler Radovan in Sekavčnik Oto, vstopili 22. 7. 1998.
Rg-302363
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00051 z dne 25. 2.
1999 pri subjektu vpisa OJSTRICA DRAVOGRAD, trgovinska d.d., sedež: Trg 4.
julija 32, 2370 Dravograd, pod vložno št.
1/00451/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5024617
Člani nadzornega sveta: Preglav Nada in
Borštnar Frida, obe izstopili 7. 7. 1998; Gnamuš Marina, vstopila 28. 11. 1996 ter Medved Marko in Horvat Jože, vstopila 7. 7. 1998.
Rg-302364
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00042 z dne 26. 2. 1999
pri subjektu vpisa OJSTRICA DRAVOGRAD,
trgovinska d.d., sedež: Trg 4. julija 32,
2370 Dravograd, pod vložno št.
1/00451/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5024617
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Turičnik Leon, razrešen 20. 1. 1999
kot začasni direktor; direktor Povh Janez,
Velenje, Vinska gora 1b, imenovan 20. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-302365
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00066 z dne 1. 3.
1999 pri subjektu vpisa RAKAJ FADIL IN
RAKAJ NAZMI, gradbeništvo in storitve
d.n.o., sedež: Leše 15, 2391 Prevalje,
pod vložno št. 1/09605/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1323466
Sedež: 2382 Mislinja, Mala Mislinja 7
Sprememba družbene pogodbe sprejeta dne 17. 2. 1999.
Rg-302367
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00207 z dne 3. 3. 1999
pri subjektu vpisa BBC, marketing in consulting d.o.o., sedež: Pod gradom 2, 2380
Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/05647/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5623227
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Prikeržnik Peter, razrešen 22. 4.
1998; direktorica Klančnik Ivana, Ravne na
Koroškem, Dobja vas 98, imenovana 22. 4.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
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Ser. št.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 026-14/99
Ob-11465
Pravila sindikata z imenom: “SKEI – Konferenca podružnic – lokacija Jesenice”
s sedežem na Jesenicah, C. Borisa Kidriča 44, ki so bila sprejeta na skupščini zaupnikov SKEI dne 2. 7. 1999, se vzamejo v
hrambo pri Upravni enoti Jesenice.
Pravila se vpišejo v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 71.
Št. 026-015/99
Ob-11466
Ugotovi se, da je sindikat z imenom: Sindikat Železarne Jesenice in sedežem na
Jesenicah, Cesta železarjev 8, katerega
pravilnik je bil z odločbo št. 026-020/93 z
dne 3. 5. 1993 vzet v hrambo pri Sekretariatu za gospodarstvo in negospodarstvo Občine Jesenice in vpisan v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 17, prenehal.
Pravilnik Sindikata Železarne Jesenice
se vzame iz hrambe in izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 14100-0013/99-0800-10 Ob-11581
Pravila sindikata podjetja Mariborske
mlekarne Maribor iz Maribora, Osojnikova ul. 5, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 25. 5.
1993, pod zap. št. 84, ki odslej nosijo naziv
Pravila sindikata družbe, Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije, Sindikat Mariborske
mlekarne, d.d., Maribor, so bila vsled reorganizacije spremenjena na sestanku sindikata, dne 20. 8. 1999.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zap. št. 013, z dne 6. 9. 1999. Spremenjena pravila se hranijo v Upravni enoti Maribor.
Št. 029-3/99-402
Ob-11667
Pravila Sindikata delavcev, zaposlenih v državnih organih Krško, CKŽ 14,
Krško, z matično številko “1166891”, sprejeta dne 8. 9. 1999, se vpišejo v evidenco
in hrambo statutov sindikatov pod zap. št.
77 pri Upravni enoti Krško.

Razglasi sodišč
Amortizacije
R-605
Na predlog Matjaža Vovka, Vir, Šubičeva
ul. 7/B, Domžale, se uvaja amortizacija
vrednostnih papirjev: 50 delnic razreda B
družbe LEK, d.d., Verovškova ul. 57, Ljubljana, vpisane v delniško knjigo pod zap. št.
01617 na ime delničarja Matjaža Vovka,
Šubičeva ul. 7/B, Domžale, z naslednjimi
serijskimi številkami:

Št.
Apoen

BP041041
500 DEM
BP041046
500 DEM
BP041051
500 DEM
BP041056
500 DEM
BP041061
500 DEM
BP041066
500 DEM
BP041071
500 DEM
BP041076
500 DEM
BP016171
1000 DEM
Priglasitveni rok je 60 dni.
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Vrsta

Emisija

02
02
02
02
02
02
02
02
02

01
01
01
01
01
01
01
01
01

Zastava

Depo

Datum

E
E
E
E
E
E
E
E
E

27. 8. 1991
27. 8. 1991
27. 8. 1991
27. 8. 1991
27. 8. 1991
27. 8. 1991
27. 8. 1991
27. 8. 1991
27. 8. 1991

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 6. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije
St 3/99
S-11378
To sodišče je s sklepom opr. št. St 3/99
z dne 3. 9. 1999 sklenilo, da se stečajni
postopek nad dolžnikom SMER-KO, d.o.o.,
Podjetje za domačo in mednarodno trgovino, Glavna cesta 9 (prej Cesta III. bataljona VDV9), Mirna – v stečaju, zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 3. 9. 1999
St 43/99-10
S-11379
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 43/99 z dne 3. 9. 1999 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Greinitz
veletrgovina za ogrevalne naprave in sanitarije, d.o.o., Maribor, Tomšičeva 27,
Maribor.
Šifra dejavnosti: 51530, matična številka: 5650739.
Odslej firma glasi: Greinitz, d.o.o., Maribor – v stečaju.
Nad dolžnikom se opravi skrajšani stečajni postopek.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Dušan
Marin, dipl. ek., stan. Štantetova 4, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
Narok za preizkus terjatev bo dne
24. 11. 1999 ob 11. uri, soba 330 tukajšnjega sodišča.
Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 3. 9. 1999.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 1999
St 21/99-15
S-11381
To sodišče je s sklepom opr. št. St
21/99 dne 3. 9. 1999 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Auxilia,
d.o.o., Maribor, Tomšičeva 27, Maribor.
Šifra dejavnosti: 74140, matična številka: 5661471.
Odslej firma glasi Auxilia, d.o.o., Maribor – v stečaju.

Nad dolžnikom se opravi skrajšani stečajni postopek.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Vera Zavrl, zaposlena Rubikon, d.o.o., Maribor, Kalohova 24, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
Narok za preizkus terjatev bo dne
24. 11. 1999 ob 9. uri, soba 330 tukajšnjega sodišča.
Oklic upnikom je nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 3. 9. 1999.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 1999
St 41/98-60
S-11481
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi Gostilna Rajzmanov hram, Flucher Vlado,
s.p., Novine 30, Šentilj – v stečaju, dne
4. 10. 1999 ob 13. uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 9. 1999
St 89/93
S-11515
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom Keramika Liboje, d.o.o., Kasaze 34, Petrovče, ki se vodi pod opr. št. St
89/93 sprejelo sklep;
1. Zaradi prodaje dolžnika kot pravne
osebe se stečajni postopek glede dolžnika
Keramika Liboje, d.o.o., Petrovče, Kasaze
34 – v stečaju ustavi.
2. Stečajni postopek se nadaljuje zoper
stečajno maso.
3. Po pravnomočnosti sklepa o ustavitvi
stečajnega postopka glede dolžnika se po
uradni dolžnosti izbrišejo iz sodnega registra vsi vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 8. 1999
St 9/97
S-11517
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 9/97 sklep z dne 8. 9. 1999:
Razpiše se V. narok za preizkus terjatev
v stečajnem postopku nad dolžnikom Metka Tekstil, d.d., Celje – v stečaju, ki bo
dne 6. oktobra 1999 ob 8.30 na sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 9. 1999
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St 42/99-9
S-11519
To sodišče je s sklepom opr. št. St
42/99 dne 3. 9. 1999 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Gorenje
Metalplast, d.o.o., Ruše, Smolnik 17,
Ruše.
Šifra dejavnosti: 11009, matična številka: 5034060
Odslej firma glasi: Gorenje Metalplast,
d.o.o., Ruše – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Borut Klajnšek, zaposlen K 2, d.o.o., Maribor,
Vita Kraigherja 5, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Dolžnike se poziva, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
Narok za preizkus terjatev bo dne
22. 11. 1999 ob 9. uri, v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 3. 9. 1999.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 9. 1999
St 10/99-40
S-11663
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Geocom, d.o.o., Maribor – v stečaju, Dominkuševa 4, Maribor, se v skladu s prvim odstavkom 170. člena ZPPSL
zaključi, saj bi nadaljnja izvedba stečajnega postopka povzročila nesorazmerne
stroške.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 9. 1999

Razpisi
delovnih mest
Št. 500-7/99-1
Ob-11404
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, razpisuje delovno
mesto
vodje splošno pravnega sektorja.
Pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik ali univerzitetni diplomirani organizator,
– 2 leti delovnih izkušenj,
– sposobnost organizirati in voditi delo.
Kandidati morajo ob prijavi predložiti (pismeno) vizijo razvoja in program dela sektorja.
Delovno mesto se razpisuje za mandatno dobo 4 leta.
Rok za prijavo je 8 dni od te objave.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po opravljeni izbiri.
Kandidati vložijo prijave na razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov:
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca”
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Nova Gorica, kadrovska služba – prijava na
razpis, 5290 Šempeter pri Gorici, Padlih
borcev 13a.
Šempeter pri Gorici
Št. 108-1/91
Ob-11405
Svet Centra za socialno delo Jesenice
razpisuje prosto delovno mesto
direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– končana visoka ali višja stopnja strokovne izobrazbe socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri,
– pet let delovnih izkušenj in opravljen
strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo štirih let. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti kuverti z oznako “za razpis” v 15 dneh po objavi
razpisa na naslov: Center za socialno delo
Jesenice, C. M. Tita 65, 4270 Jesenice.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po tem, ko bo k izbranemu kandidatu
podal soglasje minister, pristojen za socialno varstvo.
Svet Centra za socialno delo Jesenice
Št. 11-1/89
Ob-11582
Svet Centra za socialno delo Hrastnik
razpisuje na podlagi 25. člena statuta Centra za socialno delo Hrastnik in tretjega odstavka 32. člena zakona o zavodih ter
56. člena zakona o socialnem varstvu dela
in naloge
direktorja Centra za socialno delo
Hrastnik.
Kandidat za direktorja centra mora izpolnjevati poleg splošnih pogojev, določenih
po zakonu, še posebne pogoje:
– da ima visoko ali višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, pravne
ali sociološke smeri,
– 5 let delovnih izkušenj in
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva.
Kandidat bo imenovan za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh od dneva
objave razpisa na naslov: Svet Centra za
socialno delo Hrastnik, Cesta 1. maja 61,
1430 Hrastnik, z oznako “za razpis”.
Kandidate bomo obvestili o izbiri v 30
dneh od dneva objave razpisa.
Svet Centra za socialno delo Hrastnik
Št. 485/99
Ob-11665
Javni raziskovalni zavod Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, na podlagi sklepa
upravnega odbora NIB, sprejetega na 2.
pisni seji in v skladu z določili 10. člena
sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda (Ur. l. RS, št. 16/94, 3/98 in
65/99), razpisuje delovno mesto
direktorja javnega raziskovalnega zavoda.
Kandidat mora izpolnjevati, poleg splošnih pogojev, predpisanih v 14. členu zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/91), še naslednje:
– da je doktor znanosti,

– da ima znanja in sposobnosti, ki omogočajo izvajanje funkcije strokovnega vodje
Nacionalnega inštituta za biologijo,
– da ima izpolnjene pogoje za izvolitev v
znanstveni naziv vsaj “višji znanstveni sodelavec”,
– da ima najmanj pet let izkušenj na vodilnem delovnem mestu,
– da zna vsaj en svetovni jezik.
Mandat direktorja traja pet let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Delovno razmerje bo sklenjeno za polni delovni čas.
Kandidat bo imenovan s pogojem, da na
njegovo imenovanje poda soglasje Vlada
Republike Slovenije.
Kandidati naj pošljejo svoje prijave, z dokazili o izpolnjevanju pogojev, na naslov:
Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot
111, 1000 Ljubljana, s pripisom: “Za razpis
direktorja NIB”.
Rok za prijavo je 15 dni od objave razpisa.
O izidu bodo prijavljeni kandidati obveščeni v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Nacionalni inštitut za biologijo
Št. 1128-1/99
Ob-11666
Na podlagi 42. člena zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91) in 25. člena statuta
javnega zavoda razpisuje Kobilarna Lipica
delovno mesto
strokovnega vodje javnega zavoda
Kobilarna Lipica.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka izobrazba iz ustreznega strokovnega področja s področja kmetijstva, smer
zootehnika oziroma veterina,
– najmanj pet let ustreznih delovnih in
organizacijskih izkušenj s področja selekcije in rodovništva v konjereji,
– da je državljan Republike Slovenije,
– kandidat mora predložiti program dela
za mandatno obdobje.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi v
Uradnem listu RS, na naslov: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210 Sežana, z oznako “Za
razpis – strokovni vodja”.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 15
dneh po sprejemu sklepa o izbiri.
Kobilarna Lipica
Št. 021-12/99
Ob-11803
Občina Jesenice, občinski svet, komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, razpisuje delovno mesto
direktorja gledališča Toneta Čufarja
Jesenice,
ki opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje, določene z zakonom:
– visoka izobrazba družboslovne smeri
ali Akademija za gledališče, radio, film in
televizijo,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju kulturnih dejavnosti,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Vlogi priložite kratek opis dosedanjega
dela in program razvoja zavoda za mandatno obdobje.
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Direktor bo imenovan za dobo petih let.
Prijave s prilogami pošljite v 15 dneh od
objave razpisa, na naslov: Občina Jesenice, občinski svet, za komisijo za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta Maršala Tita 78, 4270 Jesenice, s pripisom “Za
razpis direktorja”.
Kandidati bodo obveščeni v zakonitem
roku.
Občina Jesenice

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. 462-02-58/99-0520-002 Ob-11377
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Carinska uprava Republike Slovenije, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
061/14-14-510, 061/140-10-55.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izdelava in dobava
delov letne in zimske carinske uniforme.
Orientacijska vrednost javnega naročila
je 209,500.000 SIT.
Orientacijska vrednost za izdelavo in dobavo posameznih predmetov javnega naročila:
– za 2.200 zimskih suknjičev je
50,700.000 SIT,
– za 2.200 letnih jopičev je 50,700.000
SIT,
– za 2.200 letnih kap je 5,600.000 SIT,
– za 6.000 letnih srajc je 24,100.000
SIT,
– za 6.000 zimskih srajc je 18,700.000
SIT,
– za 2.100 puloverjev je 19,000.000
SIT,
– za 40 dvodelnih delovnih oblek s podobleko je 1,100.000 SIT,
– za 430 delovnih kombinezonov je
3,500.000 SIT,
– za 2.150 usnjenih pasov je 4,700.000
SIT,
– za 1.700 moških spomladansko jesenskih čevljev je 13,700.000 SIT,
– za 460 ženskih spomladansko jesenskih čevljev je 3,300.000 SIT,

Št.

– za 10.000 moških letnih nogavic je
4,300.000 SIT,
– za 10.000 moških zimskih nogavic je
4,500.000 SIT,
– za 2.700 ženskih letnih hlačnih nogavic je 1,200.000 SIT,
– za 2.700 ženskih zimskih hlačnih nogavic je 1,200.000 SIT,
– za 3.320 moških kravatnih igel je
2,200.000 SIT in
– za 1.280 ženskih kravatnih igel je
1,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: carinarnica Celje,
Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana,
Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Sežana in Carinska uprava Republike Slovenije.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: marec 2000.
5. Morebitne druge informacije: zgoraj
navedene količine so okvirne. Naročnik si
pridržuje pravico nabaviti manjšo količino
predmetov javnega naročila od razpisane.
Ponudnik mora zagotoviti za izdelavo posameznih delov carinske uniforme ves osnovni material, drobni oziroma potrošni material in dodatke k uniformi v skladu s tehničnimi pogoji naročnika.
Za zimske suknjiče, letne jopiče, letne
kape ter za letne in zimske srajce ima naročnik na zalogi še nekaj osnovnega materiala in dodatkov k uniformi. Izbrani ponudnik porabi najprej osnovni material in dodatke k uniformi, ki jih ima naročnik na
zalogi, šele nato pa za izdelavo zgoraj navedenih delov letne in zimske carinske uniforme sam zagotovi osnovni material in dodatke k uniformi v skladu s tehničnimi pogoji naročnika.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava RS

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

Št. 01091
Ob-11467
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba
Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, tel. 062/449-200, faks 062/
449-23-11, soba v III. nadstropju.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: obnova objekta pošte Trebnje v predvideni vrednosti
230,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Trebnje.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: december
1999.
5.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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Št. 2.0.-3671/99
Ob-11469
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost del: sanacija predora Karavanke na železniški
progi Ljubljana–državna meja, po
projektu št. 89DN191 367/96-GI-ZRMK
Ljubljana, v vrednosti ca. 1.100,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Jesenice–državna meja, predor Karavanke.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: december
1999.
5. Morebitne druge informacije: informacije o naročilu dobijo ponudniki na naslovu
naročnika pri Zvezdani Dolenec.
PGD-PZI izvedbe sanacije si je možno
ogledati od 2. novembra 1999 do 12. novembra 1999 med 8. in 10. uro v sobi 209
v II. nadstropju na Kolodvorski 11 v Ljubljani.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 2.0.-3671/99
Ob-11470
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: sanacija
predora Počehova na železniški progi Ljubljana–Šentilj, po projektu št.
21/101-96/POC-IRGO Ljubljana, v vrednosti ca. 325,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Maribor–Šentilj, predor Počehova.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: december
1999.
5. Morebitne druge informacije: informacije o naročilu dobijo ponudniki na naslovu
naročnika pri Zvezdani Dolenec.
PGD-PZI izvedbe sanacije si je možno
ogledati od 15. novembra 1999 do 26.
novembra 1999 med 8. in 10. uro v sobi
209 v II. nadstropju na Kolodvorski 11 v
Ljubljani.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 23031-4/99
Ob-11471
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, Poljanska 31, 1001 Ljubljana, p.p.
2044, telefaks 061/17-10-503.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izgradnja varovanih stanovanj v stanovanjski stavbi
na Gregorčičevi ulici v Tolminu.
Ocenjena vrednost: 187,000.000 SIT
(ocenjena vrednost vključuje DDV – stopnja 8%).
3. Kraj izvedbe del: Tolmin.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: 17. 1.
2000.
5.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije
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ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa
brez omejitev za blago
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za naročilo
blaga brez omejitev

Preklic
Št. 160/99-593
Ob-11553
Javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za dobavo ca. 50 stanovanj na območju Mestne občine Ljubljana, objavljen v
Uradnem listu Republike Slovenije, št.
73-74/99 z dne 10. 9. 1999, Ob-11046,
se prekliče.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin
Popravek
V javnem razpisu za izbiro dobavitelja
brez omejitev za dobavo plinskega viličarja,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 73-74
z dne 10. 9. 1999, Ob-11184 se 7.(b) točka pravilno glasi:
7.(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je možno
predložiti po pošti na naslov: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana ali osebno v
tajništvo glavnega direktorja Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, III. nadstropje.
Uredništvo
Št. 81-33/175
Ob-11454
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, Ljubljana, telefaks 061/174-24-32.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: RTP Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža vozliščne in terminalske opreme FMX, DZ,
RPS in TMS za objekt: DV 400 kV Maribor–Krško, OPGW, kabelski sistem in
terminalska TK oprema; vse ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije, ki je na razpolago na vpogled na
naslovu naročnika.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
105,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava in izvedba do 15. 9. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku med 10. in 12. uro, v tajništvu
sektorja za investicije, II. nadstropje, pri Andreji Mihevc, tel. 174-24-33, Hajdrihova 2,
Ljubljana.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
DDV je upoštevan v ceni.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 10. 1999 do
11.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 10. 1999 ob 12. uri pri naročniku, sejna soba B/IV. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% skupne ponudbene vrednosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
30 dni, gotovinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– registracija podjetja pri pristojnem organu (datum izdaje listine in njene overovitve ne sme biti starejši od 90 dni) oziroma
priglasitveni list,
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni) ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,
– pravnomočna odločba – dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum izdaje in overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– reference ponudnika (na objektih za
zunanje naročnike in na objektih ELES-a),
– reference redno zaposlenih kadrov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi posla,
– z manjkajočimi podatki izpolnjena pogodba, parafirana na vsaki strani in podpisana ter potrjena z žigom ponudnika,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec menične izjave v primeru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vključenega tudi podizvajalca,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– potrdilo Ministrstva za finance – Davčne uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov in drugih daja-

tev (datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje – kazenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa, niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),
– potrdili okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno:
– da ponudnik ni plačilno nezmožen,
pod prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno (datum
potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),
– izjava ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami,
– podatki o že sklenjenih pogodbah za
tovrstna dela, iz katerih je razvidna stopnja
gotovosti del in zasedenost oziroma razpoložljivost kadrovskih kapacitet,
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju,
– pisne izjave vseh svojih, v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti.
Vse ostale zahtevane dokumente, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 12. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena (60%),
– plačilni pogoji (5%),
– pozitivne reference ponudnika za dobavo tovrstne opreme na objektih ELES-a
(5%),
– pozitivne reference izvajalca za montažo tovrstne opreme na objektih ELES-a
(23%),
– tehnična prednost nad pogoji ustreznosti.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Rober Logar, tel. 061/174-32-33, faks
061/174-24-32.
16., 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 1039
Ob-11459
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nigrad, Javno komunalno podjetje,
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor, faks
062/4500-360.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zagrebška cesta 30,
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava cestne barve
Signohel.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelji se ne morejo potegovati za naročilo
samo dela zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročnik bo dobavo cestne barve Signohel oddal
dvema najugodnejšima ponudnikoma.
4. Datum dobave, če je predvideno: pričetek dobave 1. 11. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave predvidoma 31. 12.
2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med 8. in 9. uro na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški cesti 30 v Mariboru, pri Majdi Dolenc (soba št. 114/I).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 8. 10. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponudniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali na
ŽR naročnika, št. 51800-601-47072 (APP
Maribor).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najpozneje do 11. 10. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti v tajništvo Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (Marija Bračko).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje zbranih ponudb bo 11. 10.
1999 ob 10. uri v prostorih Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor (soba št. 118/I).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot garancijo za resnost ponudbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo
v višini 750.000 SIT z veljavnostjo do
11. 12. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: dobavljeno blago bo
plačano z virmanskim nalogom v 60 dneh
po dobavi in izstavitvi računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 11. 12. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila za dodelitev naročila so:
– reference – 50%,
– ponudbena cena – 30%,
– ostale ugodnosti (plačilni pogoji, možnost kompenzacije...) – 20%.

Št.

15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Josipu Grudnu, inž., tel.
062/4500-300 na sedežu Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor.
16., 17.
Nigrad, d.d., Maribor
Št. 5709/99
Ob-11460
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana, 159-01-49.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v Republiki Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava vertikalne signalizacije.
Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine:
naročnik bo upošteval samo popolne ponudbe.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
28,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
oktober 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
24. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o.,
Grič 54, Ljubljana, soba 303.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT s potrjenim nalogom za prenos na ŽR 50105-601-21275
ali z gotovino v blagajni naročnika.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 10. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana, soba 308 – tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 10. 1999 ob 9. uri, Javno podjetje za
vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič 54, Ljubljana, soba 14a.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene cene. Veljavnost bančne garancije mora biti do 5. 12. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik financira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo blaga bo izvedeno skladno z vzorcem pogodbe, ki je
priložen razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ali
skupno nastopanje (joint venture) z navedbo in pisnim pooblastilom vodilnemu partnerju.
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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:
ponudnik mora izpolnjevati minimalne pogoje, katere zahteva zakon za opravljanje
dejavnosti, v okviru predmeta javnega naročila, da je denarno likviden, da ni pod prisilno upravo ali v stečaju, da ima poslovne
izkušnje iz predmeta javnega naročila.
Dokazila mora ponudnik priložiti ponudbi na način kot je opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe od 4. 10. 1999 do
5. 12. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
rok dobave, garancija, reference, druge
ugodnosti. Teža in način uporabe meril je
podan v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitna pojasnila bo naročnik posredoval le na pisne zahteve, ki bodo naročniku priporočeno posredovane po pošti
do 27. 9. 1999.
Morebitne druge informacije o javnem
naročilu dobijo ponudniki na naslovu naročnika ali po telefonu 159-87-57 (Brane Bizjan, inž.).
16., 17.
Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest, d.o.o., Ljubljana
Št. 1039
Ob-11458
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nigrad, Javno komunalno podjetje,
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor, faks
062/4500-360.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zagrebška cesta 30,
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava vertikalne prometne signalizacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelji se ne morejo potegovati za naročilo
samo dela zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročnik bo dobavo vertikalne prometne signalizacije oddal dvema najugodnejšima ponudnikoma.
4. Datum dobave, če je predvideno: pričetek dobave 1. 11. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave predvidoma 31. 12.
2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med 8. in 9. uro na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški cesti 30 v Mariboru, pri Majdi Dolenc (soba št. 114/I).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 8. 10. 1999.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponudniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali na
ŽR naročnika, št. 51800-601-47072 (APP
Maribor).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponude je potrebno
predložiti najpozneje do 11. 10. 1999 do
8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti v tajništvo Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (Marija Bračko).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje zbranih ponudb bo 11. 10.
1999 ob 9. uri v prostorih Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor (soba št. 118/I).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot garancijo za resnost ponudbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo
v višini 750.000 SIT z veljavnostjo do
11. 12. 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: dobavljeno blago bo
plačano z virmanskim nalogom v 60 dneh
po dobavi in izstavitvi računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 11. 12. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– merila za dodelitev naročila so:
– reference – 50%,
– ponudbena cena – 30%,
– ostale ugodnosti (plačilni pogoji, možnost kompenzacije...) – 20%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Josipu Grudnu, inž., tel.
062/4500-300, na sedežu Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor.
16., 17.
Nigrad,
Javno komunalno podjetje, d.d.,
Maribor
Št. 81-33/174
Ob-11478
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, Ljubljana, telefaks 061/174-24-32.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: RTP Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža vozliščne in telekomunikacijske opreme
SDH za objekt: DV 400 kV Maribor–Krško, OPGW, kabelski sistem in terminalska TK oprema (vse ostale podrobno-
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sti so razvidne iz razpisne dokumentacije,
ki je na razpolago na vpogled na naslovu
naročnika).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
130,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava in izvedba do 15. 8. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku med 10. in 12. uro, v tajništvu
sektorja za investicije, II. nadstropje, pri Andreji Mihevc, tel. 174-2433, Hajdrihova 2,
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 35.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
DDV je upoštevan v ceni.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 10. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 10. 1999 ob 10. uri pri naročniku, sejna soba B/IV. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% skupne ponudbene vrednosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
30 dni, gotovinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– registracija podjetja pri pristojnem organu (datum izdaje listine in njene overovitve ne sme biti starejši od 90 dni) oziroma
priglasitveni list,
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni) ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,
– pravnomočna odločba – dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum izdaje in overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),

– reference ponudnika (na objektih za
zunanje naročnike in na objektih ELES-a),
– reference redno zaposlenih kadrov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi posla,
– z manjkajočimi podatki izpolnjena pogodba, parafirana na vsaki strani in podpisana ter potrjena z žigom ponudnika,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec menične izjave v primeru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vključenega tudi podizvajalca,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– potrdilo Ministrstva za finance – Davčne uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov in drugih dajatev (datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje – kazenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa, niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),
– potrdili okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno:
– da ponudnik ni plačilno nezmožen, pod prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno (datum
potrdila ne sme biti starejši od 90 dni).
– izjava ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami,
– podatki o že sklenjenih pogodbah za
tovrstna dela, iz katerih je razvidna stopnja
gotovosti del in zasedenost oziroma razpoložljivost kadrovskih kapacitet,
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, morda ponudnik predložiti
pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju,
– pisne izjave vseh svojih, v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti.
Vse ostale zahtevane dokumente, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 12. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril – (21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena (60%),
– plačilni pogoji (5%),
– pozitivne reference ponudnika za dobavo tovrstne opreme na objektih ELES-a
(5%),
– pozitivne reference izvajalca za montažo tovrstne opreme na objektih ELES-a
(23%),
– tehnična prednost nad pogoji ustreznosti.
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
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15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Rober Logar, tel. 061/174-32-33 faks
061/174-24-32.
16., 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 81-33/173
Ob-11479
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, Ljubljana, telefaks 061/174-24-32.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: RTP Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava, montaža in umerjanje optičnega kabelskega sistema ter
izdelava projektne dokumentacije za objekt: DV 400 kV Maribor - Krško, OPGW,
kabelski sistem in terminalska TK oprema (vse ostale podrobnosti so razvidne iz
razpisne dokumentacije, ki je na razpolago
na vpogled na naslovu naročnika).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
25,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava in izvedba do 15. 7. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku med 10. in 12. uro, v tajništvu
sektorja za investicije, II. nadstropje, pri Andreji Mihevc, tel. 174-24-33, Hajdrihova 2,
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
DDV je upoštevan v ceni.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 10. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 10. 1999 ob 9. uri pri naročniku, sejna
soba B/IV. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% skupne ponudbene vrednosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok 30
dni, gotovinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– registracija podjetja pri pristojnem organu (datum izdaje listine in njene overovitve ne sme biti starejši od 90 dni) oziroma
priglasitveni list,
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni) ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,
– pravnomočna odločba – dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum izdaje in overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– reference ponudnika (na objektih za
zunanje naročnike in na objektih ELES-a),
– reference redno zaposlenih kadrov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi posla,
– potrdilo o vpisu v inženirsko zbornico,
– z manjkajočimi podatki izpolnjena pogodba, parafirana na vsaki strani in podpisana ter potrjena z žigom ponudnika,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec menične izjave v primeru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vključenega tudi podizvajalca,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– potrdilo Ministrstva za finance – Davčne uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov in drugih dajatev
(datum potrdila ne sme biti starejši od 90
dni),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje – kazenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa, niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),
– potrdili okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno:
– da ponudnik ni plačilno nezmožen, pod prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno (datum
potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),
– izjava ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– predložiti pisna dokazila in informacije, iz katerih je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi
in drugimi pravicami,
– podati podatke o že sklenjenih pogodbah za tovrstna dela, iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet,
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju,
– pisne izjave vseh svojih, v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
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pri realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti.
Vse ostale zahtevane dokumente, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 12. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril – (21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena (60%),
– plačilni pogoji (5%),
– pozitivne reference izvajalca (35%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Janez Šerjak, tel. 061/174-32-25, faks
061/174-24-32.
16., 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 8174/2281/1999
Ob-11480
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana, telefaks 061/174-24-32.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dobava na lokacije,
navedene v razpisni dokumentaciji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava OPGW, obešalni
in spojni material za objekt: DV 400 kV
Maribor–Krško, OPGW, kabelski sistem
in terminalska TK oprema; vse ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije, ki je na razpolago na vpogled na
naslovu naročnika.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
325,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava in izvedba do 30. 3. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku med 10. in 12. uro, v tajništvu
sektorja za investicije, II. nadstropje, pri Andreji Mihevc, tel. 174-24-33, Hajdrihova 2,
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 75.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
DDV je upoštevan v ceni.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 10. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 10. 1999 ob 10. uri pri naročniku, sejna soba B/IV. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% skupne ponudbene vrednosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok 30
dni, gotovinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– registracija podjetja pri pristojnem organu (datum izdaje listine in njene overovitve ne sme biti starejši od 90 dni) oziroma
priglasitveni list,
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni) ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,
– pravnomočna odločba – dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum izdaje in overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– reference ponudnika (na objektih za
zunanje naročnike in na objektih ELES-a),
– z manjkajočimi podatki izpolnjena pogodba, parafirana na vsaki strani in podpisana ter potrjena z žigom ponudnika,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec menične izjave v primeru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vključenega tudi podizvajalca,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– potrdilo Ministrstva za finance – Davčne
uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih
neporavnanih davkov in drugih dajatev (datum
potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje – kazenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa, niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),
– potrdili okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno:
– da ponudnik ni plačilno nezmožen,
pod prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno (datum
potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),
– izjava ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– podatki o že sklenjenih pogodbah za
tovrstna dela, iz katerih je razvidna stopnja
gotovosti del in zasedenost oziroma razpoložljivost kadrovskih kapacitet,
– v primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
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ga sodelovanja, morda ponudnik predložiti
pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju,
– pisne izjave vseh svojih, v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 20. 12. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril – (21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena (53%),
– plačilni pogoji (5%),
– ISO standard (2%),
– zagotavljanje kvalitete (20%),
– pozitivne reference za dobavo identične opreme (20%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika Aleš Erceg, tel. 061/174-24-26 faks
061/174-24-32.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: 2. 4. 1999.
17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 051-4/99
Ob-11537
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, faks
061/125-9823.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
blaga brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Centralna služba,
Služba za informatiko, Tržaška 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška oprema:
1× strežnik, 25× osebni računalnik,
15× tiskalnik.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: november 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
december 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana, vložišče.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig razpisne dokumentacije je možen do srede,
29. septembra 1999, med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije je potrebno predložiti pooblastilo interesenta in dokazilo o vplačilu 5.000 SIT
nepovratnih sredstev na žiro račun št.
50106-603-44712 pri Agenciji za plačilni
promet Ljubljana, s pripisom “Razpisna dokumentacija – Oprema ZRSZ 1999”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. oktober 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, Glinška 12, Ljubljana, vložišče.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. oktober 1999 ob 10.15, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12,
Ljubljana, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 500.000 SIT, ki mora biti veljavna do
31. decembra 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik se zavezuje
opravljati plačila v skladu z navodili o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom podpisal pogodbo o
nakupu računalniške opreme.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve in sposobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 12. oktobra 1999
do 10.15, torej do začetka javnega odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril – (21. člen ZJN): merila so navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba: Andrej Logar, tel.
061/215-834, faks 061/215-459.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: to je prva objava javnega razpisa za to naročilo.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 03701-01/99-16 STS/720 Ob-11539
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, tel. 064/373-114.
2.
3. (a) Kraj dobave: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 kos – osebno vozilo
Renault espace grand 2000 ccm.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: oktober 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
tajništvo oddelka za splošne in tehnične
službe, tel. 064/373-110.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do ponedeljka
27. 9. 1999.
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(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do srede, 29. 9. 1999 in to do
17. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj – sprejemna pisarna.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba za dobavo
osebnega vozila – ne odpiraj!”
Na hrbtni strani ponudbe mora biti naveden točen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v četrtek, 30. 9. 1999
ob 9. uri na naslovu: Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj, soba št. 20.
9., 10., 11., 12., 13., 14.
15. Morebitne druge informacije o naročilu:
– plačilni rok 30 dni po dobavi vozila,
– ponudnik oziroma podjetje mora biti
registrirano za dejavnost iz razpisa,
– ostale informacije v zvezi z razpisom
so na voljo pri Sašu Govekarju, tel.
064/373-111.
16., 17.
Mestna občina Kranj
Št. 640-11/98
Ob-11540
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, telefaks
069/21-861.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Bakovci.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema telovadnice v Bakovcih.
(c), (č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
15. 11. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa
2, Murska Sobota, oddelek za gospodarske in negospodarske dejavnosti.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 6. 10. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, plačljivo z virmanom na ŽR, št. 51900-630-76001.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 11. 10. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
ali osebno, v vložišču Mestne občine Murska Sobota.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 10. 1999 ob 13. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% orientacijske vrednosti z veljavnostjo opcije ponudbe, ki je 60 dni.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo naročila je v 60 dneh
od nastanka dolžniško upniškega razmerja.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji

Št.

bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami in pooblastili za prodajo predmeta
javnega naročila. Ponudnik ne sme biti v
stečaju, imeti mora poravnane vse davčne
in druge z zakonom določene obveznosti.
Podrobnejše zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma, ki je določen za odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril – (21. člen ZJN): določena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu se dobijo na naslovu naročnika, pri Stvarnik Jožetu.
16., 17.
Mestna občina Murska Sobota
Ob-11542
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo
nabrežje
3,
Ptuj,
tel.
062/787-511, faks 062/771-360.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Komunalno podjetje
Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, Ptuj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. skupina: dobava vodovodnega
materiala,
2. skupina: dobava toplovodnega
materiala,
3. skupina: dobava elektromateriala,
4. skupina: dobava kurilnega olja,
5. skupina: dobava hortikulturnega
materiala.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: posameznik se lahko poteguje za posamezne
skupine naročila. Na kuverto je treba navesti ali se potegujejo za dobavo celotnega
razpisanega blaga ali samo za določen
sklop.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
92,000.000 SIT, ta vrednost je v letnem
znesku.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. skupina: 40,000.000 SIT,
2. skupina: 22,000.000 SIT,
3. skupina: 12,000.000 SIT,
4. skupina: 12,000.000 SIT,
5. skupina: 6,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba bo sklenjena do konca leta 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo
nabrežje 3, Ptuj, v tajništvu podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti od
20. 9. 1999 na navedenem naslovu, kon-
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taktna oseba je Jožica Jerenko, tel.
062/787-511.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 9. 10. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT, ki jo zainteresirani ponudniki plačajo na ŽR Komunalnega podjetja Ptuj, št. 52400-601-12440, ali na blagajni naročnika.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je treba predložiti do 13. 10. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunalno podjetje Ptuj,
d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj –
tajništvo podjetja.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 10. 1999 v
prostorih Komunalnega podjetja Ptuj, d.d.,
v Puchovi ulici na Ptuju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
vrednosti ponudbe, veljavnost 60 dni od
odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
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): merila za dodelitev naročila so navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o javnem razpisu
se dobijo pri osebi, navedeni v 6.(a) točki.
Informacije o posameznih skupinah materiala se dobijo pri osebah, navedenih v razpisni dokumentaciji.
16., 17.
Komunalno podjetje Ptuj, d.d.
Št. 2501/99
Ob-11552
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: 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: dostava kabla je v skladišče javnega podjetja Elektro Ljubljana,
d.d., pri RTP Črnuče.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava 20 kV energetskega
kabla za kablovod 10(20) kV RTP Vič-VP
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1/2 Rudnik: XHE 49, 1 x 240 mm2
45.000 m.
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: upoštevane bodo le popolne ponudbe, delnih ponudb ne bomo upoštevali.
d) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost razpisa je 70,000.000 SIT.
e) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: delne
ponudbe ne bomo upoštevali.
4. Datum dobave, če je predvideno: ponudnik mora ponuditi 2 dobavi naročenega
kabla, in sicer (predvidena dobavna roka):
– 1. dobava (ca. 22.000 m kabla) predvidoma do 15. decembra 1999,
– 2. dobava (ca. 23.000 m kabla) predvidoma do 1. februarja 2000.
5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je 1.
februar 2000.
6. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55, v sobi št. 16 na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija
bo na razpolago do 24. 9. 1999 do 14. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 12.000 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 18. 10. 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 20 kV
energetskega kabla za kablovod 10(20) kV
RTP Vič-VP 1/2 Rudnik – Ne odpiraj! ”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 10. 1999
ob 9. 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.
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.
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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:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpis registracije ponudnika, ki ne sme
biti starejši od 90 dni od te objave,
– dokazilo, da podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od te objave,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od te objave,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe,
– BON 1, BON 2 oziroma BON 3, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– dokazilo o poravnanih svojih obveznostih iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od te objave.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je veljavna 90 dni od dneva te objave.
14. Merila za dodelitev naročila:
– ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za dobavo s.n.
materiala in opreme JP Elektro Ljubljani, d.d.,
– reference proizvajalca ponujenega 20
kV kabla JP Elektro Ljubljani, d.d.,
– certifikat ponudnika po ISO 9000,
– dobavni rok.
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 1. 10. 1999.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: ga ni bilo.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 40305-0114/99
Ob-11573
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
1290 Grosuplje, faks 061/762-533.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Grosuplje, nova osnovna šola Brinje ob Ljubljanski cesti.
(b) Vrsta blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema kuhinje v novi osnovni šoli
Brinje v Grosupljem.
(c) Navedba ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki morajo ponuditi vso opremo in dela, ki
so predmet javnega naročila. Ponudniki se
ne morejo prijaviti za dobavo posamezne
opreme oziroma za izvajanje posameznih
del iz točke 3. (a).
(č) Ocenjena vrednost naročila znaša
16,000.000 SIT.
(d)
4. Predvideni rok pričetka del oziroma
dobave je november 1999.
5. Predvideni rok dokončanja del oziroma dobave pa januar 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Grosuplje, Urad za gospodarstvo in
družbene dejavnosti, Kolodvorska 2, 1290
Grosuplje, v tajništvu urada pri Štefki Perme, kontaktna oseba Barbara M. Saje, tel.
061/761-211 int. 220.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 1. oktobra
1999, vsak dan od 8. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: materialne stroške dokumentacije v višini 5.000 SIT kandidati plačajo pri blagajni Občine Grosuplje ali na
žiro račun proračuna Občine Grosuplje, št.
50130-630-810272, sklic 1111.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za dostavo ponudb
je 19. oktober 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno dostaviti na naslov: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponudbe morajo biti dostavljene osebno in sicer v zaprti kuverti z
navedbo naslova ponudnika in z oznako
“Ponudba: oprema kuhinje v novi šoli Brinje
v Grosupljem - Ne odpiraj“. Ponudbe, ki
bodo poslane po pošti ali dostavljene po
preteku razpisnega roka, bo naročnik zavrnil in neodprte vrnil odpošiljatelju.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 19. oktobra 1999 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II. nadstropje), Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem odpiranju
ponudb, morajo ob pričetku javnega odpiranja predložiti komisiji pisno pooblastilo.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 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.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačevanja in roki
so določeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu je priznana sposobnost: za
priznanje sposobnosti morajo ponudniki v svoji
ponudbi predložiti dokumentacijo in dokazila,
ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe od 19. oktobra 1999
po 8.30.
14. Merila za dodelitev naročila teža in
način uporabe meril – (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 70%,
– reference pri izvajanju tovrstnih del
20%,
– rok izvedbe 10%.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena pri
ocenjevanju ponudb še ne bo pomenila najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje določiti eventuelno manjši obseg del od razpisanega z ozirom na razpoložljiva sredstva ali
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odstopiti od podpisa pogodbe ter sam izbrati
podizvajalca, kolikor ne bo soglašal s podizvajalcem, ki ga bo izbral dobavitelj sam. V
navedenih primerih ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko kandidati pisno
zaprosijo Urad za gospodarstvo in družbene dejavnosti Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, do vključno 8. oktobra
1999. Odgovori, pomembni za vse ponudnike, bodo poslani na naslove vseh ponudnikov, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo. Za informacije v zvezi s projektom pa
naj kandidati zaprosijo projektanta Arhé, Inženiring, consulting, zunanja trgovina,
d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba Robert
Potokar, tel. 061/221-226.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Ur. l. RS, št. z dne 2.
julija 1999 pod številko 40305-0114/99,
Ob-6162, objava o izidu pa dne 17. septembra 1999.
Občina Grosuplje
Št. 722/99
Ob-11583
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, telefaks 061/143-1254.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, centralno skladišče
medicinsko potrošnega materiala.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: inkontinenčno sanitetno
potrošni material:
1. higienski vložki – 500.000 kom,
2. plenice vložne - ženske – 37.500
kom,
3. plenice vložne - moške –8.600
kom,
4. hlačne plenice za odrasle –
202.000 kom,
5. hlačne plenice za otroke –
326.000 kom,
6. mrežaste hlačke za pritrditev plenic – 84.000 kom,
7. posteljna podloga za enkratno uporabo – 150.000 kom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo po
skupinah ali kot celota.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
66,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali po skupinah:
1. 4,000.000 SIT,
2. 2,000.000 SIT,
3. 700.000 SIT,
4. 25,000.000 SIT,
5. 10,000.000 SIT,
6. 10,300.000 SIT,
7. 14,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: november 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
november 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kli-

Št.

nični center Ljubljana, komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadst., soba
40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
10.000
SIT,
ŽR
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599, za razpisno dokumentacijo –
inkontinenčni program.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 10. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, komercialni sektor, Poljanski nasip 58,
I. nadst., soba 13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 10. 1999 ob 12. uri v seminarju I. v I.
kleti Kliničnega centra Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1% 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 dokumentaciij.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 19. 10. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– strokovne zahteve – 40%,
– ponudbena cena – 50%,
– reference ponudnika – 10%.
– skupaj – 100%.
15.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo objavljeno.
17.
Klinični center Ljubljana
Št. 181162
Ob-11585
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Celje - Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
Vrunčeva 2a, 063/485-023.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Elektro Celje, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: OPGW, obešalni in spojni
material za zamenjavo zaščitne vrvi na
DV 110 kV RTP Podlog – RTP Lava in DV
110 kV RTP Lava – RTP Šentjur na odsekih: RTP Podlog – SM 8, RTP Lava –
SM 8, SM 8 – RP Celje – specifikacija v
razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
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(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
55,000.000 SIT.
(d)
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu naročnika pri kontaktni osebi Danici Mirnik, tel. 063/4201-473, faks
063/485-023, v sobi 408/IV.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 10. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.520 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR št. 50700-601-10238,
sklic na številko 1207-99 ali na blagajni
podjetja.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 10. 1999, ob 10. uri.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Elektro Celje - Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Celje, Vrunčeva 2a – upoštevati pogoj iz
razpisne dokumentacije.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 1999 ob 11. uri, velika sejna soba,
Vrunčeva 2a, IV. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
vrednosti ponudbe ali brezobrestni depozit
– sklic na številko 2657-99.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot v razpisni
dokumentaciji.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o
naročilu: na naslovu naročnika; kontaktna
oseba Rade Kneževič, univ. dipl. inž. el.,
tel. 063/4201-391.
16., 17.
Elektro Celje, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,
Celje
Ob-11685
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Maribor, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, Maribor, faks 062/222-241.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška oprema.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo po nasled-
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njih skupinah: specifikacije znotraj skupin so
razvidne iz razpisne dokumentacije:
1. računalniki in prenosni računalniki;
2. tiskalniki in predali za tiskalnike.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,700.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. računalniki in prenosni računalniki:
10,100.000 SIT,
2. tiskalniki in predali za tiskalnike:
600.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava blaga v 1999. letu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu podjetja: Elektro Maribor,
Vetrinjska ul. 2, v vložišču, soba 114, prvo
nadstropje, naslednji delovni dan po objavi
v Uradnem listu RS.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 5. 10. 1999, vsak
delovni dan med 8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije je v
višini 5.000 SIT. Način plačila virmansko,
na račun št. 51800-601-22802 ali na blagajni podjetja.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za oddajo ponudbe
je 25 dni. Pri ocenjevanju bodo upoštevane
vse ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 12. 10. 1999 do 12. ure. Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v levem spodnjem kotu označene z: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis – računalniška oprema”.
Ponudbe morajo biti zapečatene. Na kuverti
mora biti navedena tudi številka objave v
Uradnem listu in predmet javnega razpisa.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Maribor, Vetrinjska ul. 2, soba 114, prvo
nadstropje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 10. 1999
ob 13. uri v prostorih Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, dipl. org.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, v višini 5%
od razpisane vrednosti posamezne skupine, na katero se prijavlja oziroma od vrednosti javnega naročila ali dela javnega naročila, za katerega daje ponudbo. Veljavnost
bančne garancije: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo v roku 60
dni po primopredaji dobavljenega blaga.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba. Na
razpisu lahko sodelujejo vse pravne osebe
iz Republike Slovenije, ki razpolagajo s potrebnimi avtorskimi pravicami.
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:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne pri naročniku.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 12. 10. 1999
do 12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena:
do 50 točk; proizvajalec: do 30 točk; reference: do 10 točk; plačilni pogoj: do 5 točk:
garancijski rok: do 5 točk.
Merila so podrobno opisana in prikazana v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: poda jih kontaktna oseba naročnika Danica Štabuc, tel. 062/22-00-227, do 11. 10.
1999 od 10. do 13. ure, vsak delovnik.
Revizija postopka pri posamezni skupini
razpisanega blaga ne zadrži izvršitve sklepa
pri ostalih skupinah blaga.
16., 17.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.,
Maribor
Št. 112/99
Ob-11605
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, Ljubljana, št. telefaksa 061/557-275.
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 tri dostavna mesta: Vrtec Najdihojca,
Enota Palček, Gorazdova 6, Ljubljana, Enota Biba, Ljubeljska 16, Ljubljana in Enota
Čenča, Lepodvorska 5, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago – živila, po naslednji specifikaciji:
1. mleko in mlečni izdelki – 6.376,46
kg in 31.316 l,
2. meso in mesni izdelki –
18.456,80 kg,
3. ribe in konzervirane ribe –
826,30 kg,
4. jajca – 32.360 kom,
5. olja – 4.041 l,
6. zelenjava in suhe stročnice –
53.289 kg,
7. konzervirana
zelenjava
–
5.788,70 kg,
8. sveže sadje – 29.873 kg,
9. konzervirano sadje – 3.696,20 kg,
10. sadni sokovi in sirupi – 5.322 l,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –
9.286 kg,
12. zmrznjeni izdelki iz testa –
360 kg,
13. kruh in pekovsko pecivo –
14.286,58 kg,
14. slaščičarski izdelki in keksi –
1.247,60 kg,
15. ostalo prehrambeno blago –
7.074,91 kg in 754 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 za del razpisanega javnega naročila (skupine živil ali posamezna
živila). Naročnik si pridržuje pravico, da za
posamezno skupino izbere več dobaviteljev.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
49,751.955 SIT letno.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
5,605.624 SIT,
2. meso in mesni izdelki –
17,908.241 SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
624.118 SIT,
4. jajca – 560.860 SIT,
5. olja – 1,164.215 SIT,
6. zelenjava in suhe stročnice –
4,899.980 SIT,
7. konzervirana
zelenjava
–
1,488.156 SIT,
8. sveže sadje – 4,948.907 SIT,
9. konzervirano sadje – 1,390.590
SIT,
10. sadni sokovi in sirupi –
1,301.976 SIT,
11. žita, mlevski izdelki in testenine –
1,594.744 SIT,
12. zmrznjeni izdelki iz testa –
174.230 SIT,
13. kruh in pekovsko pecivo –
4,074.472 SIT,
14. slaščičarski izdelki in keksi –
1,020.415 SIT,
15. ostalo prehrambeno blago –
2,955.427 SIT.
4. Datum dobave: sukcesivna dobava,
začetek 1. 12. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
sukcesivna dobava do vključno 30. 11.
2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago na
naslovu naročnika, Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana, tajništvo, tel.
061/557-275.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 10. in 12. uro,
do vključno 1. 10. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je
10.000 SIT. Davek je vštet v ceno. Plačilo na
blagajni računovodske službe v gotovini – ob
prevzemu razpisne dokumentacije.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo predložene najkasneje do 7. 10. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov naročnika: Vrtec Najdihojca,
Gorazdova 6, 1000 Ljubljana, tajništvo.
Prevzemnica je tajnica Oražem Amalija, vsak
delovni dan od ponedeljka do petka med
10. in 12. uro.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 10. 1999 ob
15. uri na naslovu naročnika Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6, Ljubljana, uprava.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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. Bančna garancija mora biti veljavna do 22. 11. 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 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. 12. 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 veljavno in 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),
– izjavo ponudnika, da ni pod prisilno
upravo, v stečaju ali likvidaciji (pravne
osebe),
– izjavo, 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,
– bilanco stanja in uspeha v zadnjem letu (pravne osebe),
– originalne obrazce 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,
– izjavo ponudnika, da se strinja z vsebino razpisnih pogojev oziroma razpisne dokumentacije ter s splošnimi pogodbenimi
pogoji,
– izjavo o poreklu blaga,
– izpolnjen vprašalnik o referencah,
– izjave o kakovosti blaga,
– izjavo o posebnih ugodnostih,

Št.

– podpisan in potrjen vzorec pogodbe,
– druge izjave in zahtevane dokumente
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Zahtevana dokazila je mogoče predložiti
kot originale 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: Vrtec Najdihojca, Gorazdova 6,
Ljubljana, vsak delovni dan od ponedeljka
do petka med 10. in 12. uro, do pet dni
pred iztekom roka za oddajo ponudb. Kontaktna oseba: vodja prehrane in zdravstveno-higienskega režima Breda Kovačič, tel.
557-275.
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 29. 10. 1999.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ni bil objavljen.
Vrtec Najdihojca
Ljubljana
Ob-11672
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Tržaška 19.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: najem treh osebnih avtomobilov z delovno prostornino motorja
do 1,4 l, osmih osebnih avtomobilov z
delovno prostornino motorja od 1,4 l do
1,6 l, enega osebnega avtomobila z delovno prostornino motorja od 1,6 l do
1,8 l ter treh terenskih avtomobilov z delovno prostornino motorja do 3,0 l.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik lahko predloži ponudbo za najem vseh
osebnih in terenskih vozil ali samo za najem
12 osebnih vozil ali za najem 3 terenskih
vozil.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
80,280.000 SIT za najem vseh vozil za 36
mesecev.
4. Datum dobave, če je predvideno: 30
dni po sklenitvi najemne pogodbe.
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5. Predvideni datum zaključka dobave:
najemna pogodba bo sklenjena za dobo 36
mesecev.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, 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 za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 10. 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!
Ponudba za najem avtomobilov DRSC“ - V.B.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 10.
1999 ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti
del, ki mora veljati vsaj 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji 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.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
13.
14. Merila in pogoji za dodelitev naročila:
Tehnični pogoji:
– za vsa vozila, ki jih ponuja ponudnik in
morajo imeti naslednjo opremo:
a) zračno blazino vsaj na voznikovi in
sovoznikovi strani,
b) servo volan,
c) predpisano delovno prostornino motorja (za osebna vozila prostornina do 1,4 l,
od 1,4 l do 1,6 l in od 1,6 l do 1,8 l, za
terenska vozila pa do 3,0 l),
d) ponujena vozila morajo imeti 5 vrat.
Ostali pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
– ponudnik mora prevzeti kompletno
vzdrževanje in servisiranje vozil, tako da naročnik krije le strošek porabe goriva,
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– ponudnik mora zagotovitvi obvezno in
popolno kasko zavarovanje za vozilo z 1%
odbitno franšizo,
– ponudnik mora poskrbeti za zimske
gume za vozila,
– ponudnik mora za čas popravila vozil
brezplačno priskrbeti nadomestna vozila,
– ponudnik mora poskrbeti za brezplačen prevoz poškodovanega ali pokvarjenega vozila na območju Republike Slovenije,
– vsa ponujena vozila morajo biti izdelana v letu 1999,
– vsa ponujena vozila morajo imeti najmanj 3-letno garancijo proizvajalca,
– rok dobave ne more biti daljši od razpisanega,
– pravočasno izpolnjevanje pogodbenih
obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih pogodbah v zadnji 3 letih,
– servis vozil mora biti zagotovljen v Ljubljani ali bližnji okolici,
– izpolnjevanje ostalih pogojev iz poglavja 10.
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe skupaj s pomenom posameznega merila so:
– cena najema ponujenih vozil, kar predstavlja 50% oziroma maksimalno 50 točk,
– tehnična merila za ponujena vozila, ki
predstavljajo 20%, oziroma maksimalno 20
točk,
a) klima naprava - 4 točke,
b) čimvečja moč motorja ponujenega vozila - 4 točke,
c) antiblokirni zavorni sistem, abs - 4
točke,
d) bočne ojačitve vozila – 4 točke,
e) dodatne zračne blazine – 4 točke,
– za terenska vozila so tehnična merila,
ki predstavljajo 20%, oziroma maksimalno
20 točk, naslednja:
a) klima naprava - 4 točke,
b) štirikolesni pogon z možnostjo izključitve - 4 točke,
c) antiblokirni zavorni sistem - 4 točke,
d) dieselski pogon vozila - 4 točke,
e) bočne ojačitve vozila - 4 točke,
– dodatna oprema za osebna vozila in za
terenska vozila, ki predstavljajo 10%, oziroma največ 10 točk:
a) centralno zaklepanje vozila - 2 točki,
b) tonirana stekla - 2 točki,
c) električni pomik prednjih stekel - 2
točki,
d) vgrajen avtoradio z zvočniki - 1 točka,
e) druge dodatne ugodnosti - 3 točke,
– kompletnost ponudbe, ki predstavlja
20% oziroma maksimalno 20 točk. Vsak
ponudnik dobi pri tem merilu za vsako ponujeno skupino vozil (razredi do 1,4 l – od
1,4 l do 1,6 l – od 1,6 l do 1,8 l in za terenska vozila do 3,0 l) po 5 točk, oziroma za
vse štiri ponujene skupine vozil maksimalno
20 točk.
Naročnik bo opravil primerjanje ponudb
po sklopih v skladu s točko 3.c in bo kot
najugodnejšo ponudbo izbral tisto, ki bo ob
izpolnjevanju vseh pogojev dosegla največje število točk na podlagi zgoraj navedenih
štirih meril.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Vinko Berginc, univ. dipl. prav. in Andrej Vižin, univ.
dipl. inž. grad., tel. 178-8018.
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Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 9. 7. 1999 pod št.
Ob-6409.
Direkcija RS za ceste
Št. 5/99
Ob-11715
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, 061/30-03-924,
061/13-12-237.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: naročnik (17 lokacij).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material in
obrazci.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: najmanj 100% razpisanih količin blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
38,000.000 SIT letno.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava od 1. 1. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2002.
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 4. 10. 1999
do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na bančni račun št. 50101-603-48587, sklicna številka
60-280-86, model 02.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 18. 10. 1999 do
11. 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-5/99.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 10. 1999 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od letne vrednosti ponudbe.
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:
kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 18. 10. 1999
po 11. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena: 50%,
– kvaliteta: 25%,
– reference ponudnika: 15%,
– plačilni pogoji: 10%;
Podrobnejša razlaga meril je v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba je mag. Marjana Sever Bračun, univ. dipl. ek.
16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 0048-308/73-99
Ob-11716
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel.: 061/132-5125, telefaks št.:
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave:
– Policijska uprava Celje, Ljubljanska c.
12, Celje,
– Policijska postaja Murska Sobota, Ul.
Arhitekta Novaka 5, Murska Sobota,
– MNZ, Center za kriminalistično tehnične preiskave, Vodovodna 95, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega razpisa je
izvedba strukturiranega ožičenja, in sicer po sklopih:
– sklop I: izvedba strukturiranega ožičenja na PU Celje,
– sklop II: izvedba strukturiranega ožičenja na PU Murska Sobota,
– sklop III: izvedba strukturiranega ožičenja na MNZ CKTP.
Iz razpisne dokumentacije je za vsakega
od navedenih sklopov razviden opis sistema, popis predvidenih del in opreme, slike
celotnega sistema in posameznih komunikacijskih vizlišč ter tlorisi prostorov s horizontalnim razvodom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko prijavi za izvedbo strukturiranega ožičenja v celoti (za sklope I, II in III) ali
pa za posamezne sklope (I, II ali III) v celoti.
Ponudnik ne more ponuditi posameznih postavk iz posameznega sklopa.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost javnega naročila je za vse sklope v celoti (I, II in III) 72,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– sklop I: 32,650.000 SIT,
– sklop II: 24,500.000 SIT,
– sklop III: 14,850.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
predvideni rok za izvedbo strukturiranega
ožičenja za vse tri navedene sklope je 30
dni od datuma sklenitve pogodbe, s tem, da
je najkasnejši sprejemljivi rok 30. 11. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve: Sektor za finance, plan in investicije, oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave
tega javnega razpisa do roka za oddajo ponudb, in sicer od 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): znesek:
4.000 SIT; način plačila: virmansko; številka računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo
za notranje zadeve), sklicna številka:
308-73-99.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 18. 10. 1999, najkasneje do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 10.
1999, ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% od vrednosti
ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti krajši
od 30 dni od dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po dobavi in izvedbi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi strukturiranega ožičenja, v skladu z
razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.
13. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
odstopiti od ponudbe od zadnjega roka za
oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe.
Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti krajši
od 150 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
1. kvaliteta, zanesljivost, ustreznost
tehničnim zahtevam ter kompatibilnost z delujočimi sistemi,
2. cena,
3. garancijski rok,
4. dobavni rok,
5. finančno stanje ponudnika,
6. šolanje in svetovanje uporabnika,
7. reference doma,

Št.

8. kadrovska zasedba ponudnika za
področje javnega razpisa.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za merilo “kvaliteta, zanesljivost,
ustreznost tehničnim zahtevam ter kompatibilnost z delujočimi sistemi“ je 25 točk, za
merilo “cena“ 20 točk, za merilo “garancijski
rok“ 6 točk, za merilo “dobavni rok“ 6 točk,
za merilo “finančno stanje ponudnika“ 6 točk,
za merilo “šolanje in svetovanje uporabnika“
4 točke, za merilo “reference doma“ 3 točke
ter za merilo “kadrovska zasedba ponudnika
za področje javnega razpisa“ 3 točke.
15., 16., 17
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 0048-308/69-99
Ob-11717
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel.: 061/132-5125, telefaks št.:
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): delni ponovni javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: detektor prisotnosti CO2
– 10 kompletov.
Tehnične značilnosti in opis blaga bo razviden iz razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko prijavijo le za dobavo blaga v
celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila je 8,300.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: najkasnejši rok dobave do 30. 11. 1999.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva 4,
1000 Ljubljana, pri Marinki Hlade.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave
tega javnega razpisa do roka za oddajo ponudb, in sicer od 12. do 14. ure, razen
dnevov, ko državni organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek: 4.000 SIT; način
plačila: virmansko; številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-69-99.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 7. 10. 1999, najkasneje do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 8. 10. 1999,
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ob 9. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% od vrednosti
ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o
dobavi blaga, v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
kvaliteta ponujenega blaga, rok dobave, finančno stanje ponudnika.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 40 točk, za kvaliteto
ponujenega blaga 20 točk, rok dobave 10
točk, za finančno stanje ponudnika 4 točke.
15., 16., 17.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-11809
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Cerkno, Bevkova ulica
št. 26, Cerkno, tel. 065/173-900.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Cerkno, Bevkova ulica št. 26, Cerkno.
(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, suhe stročnice in
sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi,
slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
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(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,700.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. mleko in mlečni izdelki –
2,870.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki – 4,380.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe –
160.000 SIT,
4. jajca – 140.000 SIT,
5. olja in izdelki – 250.000 SIT,
6. sveža zelenjava, suhe stročnice in
sadje – 1,960.000 SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje – 480.000 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 700.000
SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
710.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –
150.000 SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi,
slaščičarski izdelki – 5,700.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
1,200.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave blaga v letu 1999, 2000,
2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Cerkno, Bevkova ulica št. 26,
Cerkno – tajništvo šole.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 10. 1999 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
dobite proti plačilu 10.000 SIT na žiro račun
Osnovne
šole
Cerkno,
št.
52020-603-30741.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 10. 1999 do 13.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Cerkno, Bevkova ulica št. 26, Cerkno – tajništvo šole.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 1999 ob 14. uri v prostorih Osnovne šole Cerkno, Bevkova ulica št. 26,
Cerkno.
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.
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 teh-
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nične 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: 18. 10. 1999
do 14. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 6 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 2 točki,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Osnovna šola Cerkno, Bevkova ulica
št. 26, Cerkno – kontaktna oseba Zorko
Velikanje, tel. 065/173-900.
16., 17.
Osnovna šola Cerkno
Ob-11823
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Urad predsednika vlade, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, po
pooblastilu Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, številka telefaksa 061 178 5579.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b)Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 7 – 10 enakih protokolarnih
vozil srednjega visokega cenovnega razreda.
Zahtevane karakteristike protokolarnih
vozil so razvidne iz specifikacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije naročnika.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
50,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do
vključno 30. 11. 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 11. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Romana Zajc, številka telefona 061 178 5496, številka telefaksa 061 178 5579.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 20. 9. 1999
do 11. 10. 1999, vsak delovni dan od 9.
do 11. ure.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 10. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb

vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
Glavna pisarna.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 10. 1999 ob 9.30 v sejni sobi na naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija v višini
10% ocenjene vrednosti naročila z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili Posebnih razpisnih pogojev.
11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov blaga, če ji bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika blaga, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izvedba javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in delovne zmožnosti ter zadostne proste tehnične zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 11. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
1. usposobljenost in sposobnost ponudnika za realizacijo razpisanih del – (od 0
do 89 točk),
2. plačilni pogoji – (2 točki za vsakih
10 dni daljši plačilni rok od zahtevanega,
vendar največ 30 dni),
3. rok izvedbe del – (2 točki za vsak
teden krajšega roka izvedbe),
4. garancijski rok – (0,5 točke za vsak
mesec oziroma vsakih 10.000 km daljši garancijski rok),
5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku – (do 5 točk),
Pri vrednotenju po točkah 1 do 5 se
upošteva vplivnostni faktor 0,25.
6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,25 tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
7. popusti na skupno ponujeno neto
ceno – (3 točke za vsak odstotek popusta).
Pri vrednotenju pod točko 7 se upošteva
vplivnostni faktor 0,5.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
15. Datum, do katerega bodo ponudniki
obveščeni o izidu javnega razpisa: 21. 10.
1999
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27/a, Ljubljana, Danica Lašič (tel.
061/178/5450).
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
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ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa
gradbenih del brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Ob-11668
Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za gradbena dela pri izgradnji plinovodnega omrežja Občine Radovljica, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 71 z dne
3. 9. 1999, Ob-10682, se spremenijo posamezni deli objave:
2. Način izbire: oddaja javnega naročila
za izbiro izvajalca brez omejitev.
4. Predmet javnega naročila: izdelava
PGD in PZI projektne dokumentacije ter
izgradnja dela plinovodnega omrežja
Lesce–zahod. Orientacijska vrednost naročila: 28,000.000 SIT.
7. (a) Razpisna dokumentacija se ob
predhodni najavi dvigne na Občini Radovljica, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica,
kont. oseba Marko Markelj, dipl. inž. (tel.
064/700-230, 064/700-23-27).
(b) Razpisno dokumentacijo je možno
dvigniti do vključno 20. 9. 1999.
8. Rok oddaje ponudb je 4. 10. 1999,
na naslov: Občina Radovljica – tajništvo, Gorenjska c. 19, Radovljica.
9. Odpiranje ponudb bo 6. 10. 1999
ob 10. uri, na naslovu: Občina Radovljica,
Gorenjska c. 19, Radovljica.
Občina Radovljica
Št. 31/99

Ob-11669
Popravek
V javnem razpisu za zamenjavo in
dopolnitev scenske razsvetljave v gledališki dvorani KC Delavski dom Zagorje ob
Savi, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
74 z dne 10. 9. 1999, Ob-11110, št.
28/99, se:
8. (a) točka spremeni: ponudniki morajo
predložiti svoje ponudbe do 1. 10. 1999
do 10. ure.
9. točka se spremeni: odpiranje ponudb
bo 1. 10. 1999 ob 10.15 v zeleni garderobi KC Delavski dom, C. 9. avgusta 1,
Zagorje ob Savi.
Kulturni center Delavski dom
Št. 635/99

Ob-11752
Popravek
V javnem razpisu Občine Šmarje pri Jelšah in Stanovanjskega sklada občine Šmarje pri Jelšah za gradnjo 18 stanovanj v Šmarju pri Jelšah – lamela 7 – izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 71, z dne 3. 9.
1999 pod Ob-10793:
– se pod 7. (b) črta besedilo tako, da se
sedaj pravilno glasi:
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-

Št.

tacija je na razpolago do 5. 10. 1999 vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
– se pod 8. (a) točko črta besedilo tako,
da se sedaj pravilno glasi:
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 10. 1999 do
13. ure.
– se pod 9. točko črta besedilo tako, da
se sedaj pravilno glasi:
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 10. 1999
ob 12. uri na naslovu: Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah, v sejni
sobi Občine Šmarje pri Jelšah, soba št. 33.
Občina Šmarje pri Jelšah
in Stanovanjski sklad občine
Šmarje pri Jelšah
Št. 353-20-20/99-1850-60
Ob-11445
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, za katero vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske javne službe Maribor, kontaktna oseba A. Juratič, gr.,
Slovenska 40, 2000 Maribor, tel.
22-01-415, faks 226-551, soba št. 108/I.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: MČ Studenci po ulicah: Kolaričeva, Šnuderlova, Ledinekova,
Gomoljeva, Frankopanova, Kuraltova, Podgrajsova, del Filipičeve, Car Lazarja.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja sekundarne kanalizacije z ureditvijo cest, hišnih priključkov in obnova obstoječega vodovoda v MČ Studenci v skupni dolžini 1328 m; ocenjena
vrednost del je:
– gradbena dela 75 mio SIT,
– montažna dela obnova vodovoda
18 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: po podpisu
pogodbe november 1999 oziroma 100 delovnih dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalna direkcija, Slovenska 30, 2000 Maribor, soba 108/I.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 10. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanom ali
položnico na ŽR, št. 51800-840-070-62233
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 10. 1999 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 1999 ob 8. uri, Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor, sejna soba/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% od orientacijske vrednosti javne-
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ga naročila. Trajanje garancije 40 dni po
sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije,
(Uradni list RS, št. 1/98).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pravni status ponudnika, d.o.o., d.d., s.p., finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, bodo navedene v razpisni dokumentaciji.
13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference pri podobnih delih: 0.50,
– ponudbena cena: 0.40,
– zasedenost kapacitet: 0.10.
16., 17., 18.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija
Št. 351-03-2117/99
Ob-11453
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dobrova - Polhov Gradec, Ul. Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve (18. člen ZJN).
3. Kraj izvedbe del: Dobrova.
4. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: izgradnja občinske stavbe s poslovnimi prostori in prostori splošnega družbenega pomena z vsemi deli.
Ocenjena vrednost del v celoti je
ca. 400 mio SIT.
Dela se oddajajo kot celota.
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek november 1999, rok dokončanja po predloženem terminskem planu.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudbeniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu Občine Dobrova - Polhov Gradec, Ul. Vladimirja Dolničarja 2,
1356 Dobrova.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 27. 9.
1999 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo s popisom del je možno dvigniti na podlagi predložitve potrdila o vplačilu nevračljivega odkupnega zneska 25.000 SIT na račun Občine Dobrova- Polhov Gradec, št. žiro računa:
50106-630-810129, s pripisom “Razpis“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 10. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Dobrova- Polhov
Gradec, Ul. Vladimirja Dolničarja 2, 1356
Dobrova, občinska uprava. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom:
“Ponudba na razpis - Ne odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 10. 1999 ob
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13. uri v prostorih Občine Dobrova - Polhov
Gradec.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.
10. Za resnost ponudbe ter priznanje
sposobnosti se mora predložiti k ponudbi:
– registracijo podjetja,
– BON 1, BON 2 oziroma BON 3,
– podatke o strokovnem kadru,
– reference,
– seznam tehnične opreme,
– ponudbena cena in ugodnosti,
– bančna garancija za izvedbo,
– bančna garancija za resnost ponudbe.
Glavni pogoj je financiranje in izvedba
projekta. Denarnih plačil ni.
Način plačila je določen v razpisni dokumentaciji.
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:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb, to je 4. 10. 1999 do 13. ure.
15.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: investitor si pridržuje pravico:
– da najcenejšo ponudbo ne izbere kot
najprimernejšo,
– da v pogodbi določi najnatančnejše
pogoje,
– da odstopi od oddaje del ne glede na
razloge.
V teh primerih ponudbenik nima pravice
uveljavljati odškodnine iz tega naslova.
Ostale informacije o ponudbi lahko ponudbeniki dobijo pri županu Občine Dobrova - Polhov Gradec v času uradnih ur in
sicer na tel. 641-458, 641-459.
Naročnik bo obvestil ponudnike o izbiri
najugodnejšega ponudnika v roku 15 dni
od odpiranja ponudb.
17., 18.
Občina Dobrova - Polhov Gradec
Ob-11476
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno stanovanjska družba,
d.o.o., Ajdovščina, Goriška 23/b, 5270 Ajdovščina, faks 065/63-142.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ajdovščina – CČN.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
gradbena dela: iztočni jašek primarnega usedalnika; iztočni jašek prezračevalnih bazenov; kineta merilnika pretoka blaga; interna kanalizacfija.
Ocenjena vrednost je 10 mio SIT.
tehnološka oprema: primarni zgoščevalec; sekundarni zgoščevalec; črpališče primarnega blata; kompresor, črpalka za praznjenje gnilišča.
Ocenjena vrednost je 14 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
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možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: oddaja za vsa razpisana dela v dveh sklopih iz 4. (a) točke.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: oktober 1999,
čas izvedbe 3 mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno stanovanjska družba, d.o.o., Ajdovščina, Goriška c. 23/b, 5270 Ajdovščina, uprava – tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 10. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT virmansko na žiro račun št. 52010-601-13609.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 10. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Ajdovščina, Goriška c.
23/b, 5270 Ajdovščina.
Ponudba mora biti predložena v zapečateni kuverti in označena z napisom “Ne odpiraj – ponudba”. Na hrbtni strani mora biti
napisan naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 10. 1999 ob 11. uri.
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 javnega razpisa, z veljavnostjo
90 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z zakonodajo o izvrševanju izplačevanja iz proračuna RS v skladu z razpisno
dokumentacijo.
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 z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 18. 10. 1999 do
10. ure. V primeru umika ponudbe. Po tem
roku naročnik lahko vnovči garancijo za resnost ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
bodo skladno z 21. členom ZJN natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča za izbor najugodnejšega ponudnika pa bodo ponudbena cena, reference,
boniteta.
Teža in način uporabe meril sta navedeni v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Aleš Bačer, KSD Ajdovščina, tel.065/161-970.
17., 18.
Komunalno
stanovanjska družba, d.o.o.,
Ajdovščina

Ob-11518
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči, d.o.o., Grajska ul.7,
2000 Maribor, telefaks 062/22-01-427.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbor izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: 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 vročevodnega omrežja znotraj centralne cone C-4.
Ocenjena vrednost vseh razpisanih del
je 27 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: 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: 11. 10. 1999; datum
dokončanja del: 30.11. 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 je na razpolago od 17. 10. 1999 do
24. 10. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške v višini 5.000 SIT
lahko ponudniki poravnajo na blagajni družbe ZIM, d.o.o., oziroma z virmanom na ŽR
št. 51800-601-18236, s pripisom “Razpisna
dokumentacija vročevodno omrežje C-4”.
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 8. 10. 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 8. 10. 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.
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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 4. točki 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. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni.
18.
JP za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči, d.o.o.
Št. 240/99
Ob-11554
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Titova 106, Senovo, tel. 0608/71-300,
faks 0608/71-879.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: VI obzor jame Zakov
Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: likvidacija opuščenih rudarskih objektov – izdelava hidroloških barier na VI obzorju.
Ocenjena vrednost dodeljenega naročila v celoti je: 136,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih predlogov.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
november 1999, končanje del marec 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106,
Senovo, kontaktna oseba Olga Božičnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 9. 1999
do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
10.000 SIT na žiro račun naročnika št.
51600-601-24464,
sklic
na
št.
1201-16058.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe predložijo ponudniki prevzemnici Olgi Božičnik do
18. 10. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., Titova 106, 8281 Senovo, v zaprti
kuverti s pripisom “Ponudba – ne odpiraj”, z
navedbo številke Uradnega lista RS in številko objave.

Št.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 10. 1999 ob 10. uri v sejni sobi Rudnika Senovo v zapiranju, d.o.o., Titova 106,
Senovo.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti ponujenih del, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo ponudnikom vrnil bančno garancijo po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma ob izteku roka njene veljavnosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik ne nudi avansa. Obračun in plačila
se bodo vršila z mesečnimi situacijami skladno z dejansko opravljenimi deli.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o skupnem
nastopanju s solidarnim medsebojnim jamstvom.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opredeljeno v
razpisni dokumentaciji.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference na injektirnih delih v pričakovanih jamskih pogojih (30%),
– poznavanje hidrogeoloških razmer v
Rudniku Senovo (20%),
– ponudbena cena (20%),
– plačilni pogoji (10%),
– ostale ugodnosti (20%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu naročnika pri Dragu Klanščku, univ. dipl. inž. rud.
17., 18.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.
Št. 400-02-64/99
Ob-11556
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana,
Vojkova
1b,
faks
061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ilirska Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: ureditev reke Reke (velike vode) na odseku
od km 44+260 do km 44+440 in od km
44+610 do km 44+780.
Ocenjena vrednost 25,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvidena oddaja del
v celoti.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
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6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 6
mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Koper, Koper, Pristaniška 12, tel.
066/38-496.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 10. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25210-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 10. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 10. 1999 ob 12. uri, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b, soba št.
221, II. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini, 1,250.000 SIT z veljavnostjo do
7. 12. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna,
avansi niso možni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi podizvajalci.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sestavitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
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– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima reference s področja vodnogospodarskih del,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 10. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela
maks. 60 točk,
– usposobljenost ponudnika, maks. 30
točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika, maks. 5
točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
doseženih točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu naročnika; kontaktna oseba naročnika Lucijan
Korva, tel. 066/38-496.
17., 18.
MOP, Uprava RS za varstvo narave
Št. 400-02-62/99
Ob-11559
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del:
1. Pesnica,
2. Žiče,
3. Slovenska Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
1. Ureditev korita Pesnice od km
51+670 do km 52+750.
Ocenjena vrednost 20,000.000 SIT.
2. Ureditev žičnice v območju vodnega zajetja Cimerman.
Ocenjena vrednost 20,000.000 SIT.
3. Ureditev Bistrice v Slovenski Bistrici.
Ocenjena vrednost 6,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko kandidira za več ali za posamezno razpisno delo,
vendar mora za vsako razpisano delo podati
ponudbo v ločenih ovojnicah.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
za vsako razpisano delo je 4 mesece po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Maribor, Maribor, Krekova 17/II, tel.
062/229-47-02.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 10. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25210-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 10. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 10. 1999 ob 9., 10. in 11. uri, Uprava
RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 221, II. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od orientacijske vrednosti posameznega razpisanega dela z veljavnostjo do
7. 12. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna,
avansi niso možni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi podizvajalci.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sestavitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima reference s področja vodnogospodarskih del,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 10. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela,
maks. 60 točk,
– usposobljenost ponudnika, maks.
30 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika, maks.
5 točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
doseženih točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu naročnika; kontaktna oseba naročnika Nevenka Colnarič, tel. 062/229-47-02.
17., 18.
MOP, Uprava RS za varstvo narave
Št. 400-02-63/99
Ob-11562
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Bohinjska Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: ureditev Bohinjske Bistrice skozi Bohinjsko
Bistrico. Ureditev leve brežine od km
0+800 do km 1+015.
Ocenjena vrednost 28,500.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: predvidena oddaja del
v celoti.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe 6
mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Kranj, Kranj, Mirka Vadnova 5, tel.
064/241-641.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 10. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25210-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 10. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 10. 1999 ob 8. uri, Uprava RS za varstvo
narave, Ljubljana, Vojkova 1b, soba št. 221,
II. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
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na garancija za resnost ponudbe v višini,
1,425.000 SIT z veljavnostjo do 7. 12. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročnik financira razpisana dela v celoti iz
sredstev proračuna RS in poravnava plačila
v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna,
avansi niso možni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe
s potencialnimi podizvajalci.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov
pri Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sestavitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima reference s področja vodnogospodarskih del,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 10. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela,
maks. 60 točk,
– usposobljenost ponudnika, maks.
30 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 5 točk,
– druge ugodnosti ponudnika, maks.
5 točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
doseženih točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu
dobijo potencialni ponudniki na naslovu naročnika; kontaktna oseba naročnika Dušan
Čop, tel. 064/241-641.
17., 18.
MOP, Uprava RS za varstvo narave

Št.

Št. 01091/00
Ob-11563
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10, Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 3. člen ZJN.
3. Kraj izvedbe del: Poštni center Maribor, Partizanska 45, Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: adaptacija
strehe,
ocenjena
vrednost
55,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: takoj po podpisu pogodbe, zaključek 30 dni po podpisu.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-2311, III.
nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 10. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na ŽR št.
51800-601-180.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 10. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Pošta Slovenije,
d.o.o., Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-2311.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 1999 ob 10. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% od ponudbene vrednosti.
11.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima veljavno registracijo,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2 zaporedna številka 6 največ
10 dni v preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,
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– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od dvakratne vrednosti ponudbe na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da izkazana izguba iz naslova poslovanja v preteklem letu (obrazec BON 1 III/7) ne
presega 5% skupnih prihodkov (obrazec
BON 1 I/7),
– pozitivno mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za
razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal
vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
kooperantov in podizvajalcev do dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila (Ur. l. RS, št. 71/99).
Naročnik lahko izloči ponudnika, če le ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih
obveznosti iz prejšnjih pogodb ali ni dostavil
originalnih dokumentov, ki niso starejši od 30
dni oziroma notarsko overjene fotokopije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 11. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
60%, reference 40%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: sestanek 4. 10. 1999 ob 10. uri na
sedežu družbe.
17., 18.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 13/1182
Ob-11565
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, telefaks 064/373-167.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kranj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izdelava in postavitev ograje v Prešernovem
gaju. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja del: 31. januar 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
tel. 064/373-135 – Boris Gabrič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 17. 9. 1999
(dan objave v Ur. l. RS) od 9. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun Mestne občine Kranj, št.
51500-630-50113 ali na blagajni MO Kranj.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: četrtek 7. 10. 1999 do
11.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, v sprejemni pisarni.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
četrtek 7. 10. 1999 ob 12. uri na Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba št. 9.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
pisna izjava, da bo investitorju ob podpisu
pogodbe za izpolnjevanje pogodbenih ob-
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veznosti, rokov, kvalitete, garancije in odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku,
predal akceptni nalog ali menico v znesku
10% vrednosti pogodbeno oddanih del.
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:
– strokovna usposobljenost ponudnika in
reference s področja del,
– finančna sposobnost ponudnika (BON
1, BON 2 ali BON 3),
– rok za dokončanje del,
– cena ponudbe,
– posebne ugodnosti.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference pri izvajanju takih ali podobnih del, kvaliteta del, rok izvajanja del,
– garancija izvedenih del in zavarovanje
garancije ponudbe in izvajanja del,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
16., 17., 18.
Mestna občina Kranj
Ob-11567
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Vojnik, Keršova 1, Vojnik,
faks 772-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Nova cerkev.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: kanalizacija Nova cerkev.
Gradbeno obrtna dela v ocenjeni vrednosti 39 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: sprejemljivost variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik mora ponuditi tudi osnovno varianto.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 1. 11.
1999 do 31. 12. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Vojnik, Keršova 1, Vojnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 10. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije 20.000 SIT z virmanom na ŽR št.
50700-601-102847 pred dvigom dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 10. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vojnik, Keršova 1,
3212 Vojnik, tajništvo občine.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 10. 1999 ob 10. uri; Občina Vojnik,
Keršova 1, Vojnik, sejna soba občine.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: znesek garancije za resnost ponudbe
je 10% ponudbene vrednosti za čas 3 mesece.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja je: z
mesečnimi situacijami v valuti plačila 60 dni.
12., 13.
14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 10. 1999
po 8. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določena v razpisni dokumentaciji; cena (60%),
rok (10%), usposobljenost (10%), reference (20%).
16., 17., 18.
Občina Vojnik
Št. 2.0.-3727/99
Ob-11568
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana, faks
061/29-14-822.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Zidani Most–Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: deviacija proge med postajama Litija in Kresnice od km 536+427 do km 536+964;
4.1.I. faza – izdelava zidov in propusta s prestavitvijo SV kablov in VM.
Ocenjena vrednost del je 300 mio SIT.
4.2. II. faza – prestavitev proge.
Ocenjena vrednost del je 150 mio SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko kandidirajo za vsak sklop (fazo) posebej.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe:
6.1. začetek del je predviden v letu
2000, rok izvedbe pa 5 mesecev;
6.2. začetek del je predviden v letu
2001, rok izvedbe pa 2 meseca.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura –
Gradbena dejavnost, Kolodvorska 11, Ljubljana, kontaktna oseba je Irena Zore, univ.
dipl. inž. grad., tel. 061/29-14-592.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 10. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 60.000
SIT z virmanom na žiro račun naročnika, št.
50100-601-5014744 ali na glavni blagani
SŽ, Kolodvorska 11, Ljubljana (soba 115),
kjer tudi dobijo potrdilo o vplačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 19. 10. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, Ljubljana
(soba 205).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 10. 1999
ob 10. uri v prostorih Slovenskih železnic
(steklena dvorana).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena bančna garancija v višini 5%
ocenjene razpisane vrednosti in mora veljati
do poteka opcije ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila se bodo izvajala na
podlagi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic,
d.d., iz naslova posojil (Ur. l. RS, št. 31/99
in skladno 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 in
opremo,
– 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):
– nižja ponudbena cena – 50%,
– boljše reference ponudnika in eventualnih podizvajalcev – 15%,
– krajši rok dokončanja del – 15%,
– manjše ovire v železniškem prometu –
20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika, pri Ireni
Zore.
17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba, če je bila objavljena: Ur. l. RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999,
Ob-4609.
18.
Slovenske železnice, d.d.
Ob-11576
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, 1000 Ljubljana, Župančičeva 6 in Zavod Republike Slovenije za
šolstvo, 1000 Ljubljana, Poljanska 28,
kontaktna oseba Ivan Biščak, tel.
061/133-32-66, faks 061/310-267.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Zavod Republike
Slovenije za šolstvo, 1000 Ljubljana, Poljanska 28.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
I. zamenjava oken: 23,000.000 SIT,
II. obnova fasade: 15,000.000 SIT.
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Skupna orientacijska vrednost javnega
naročila: 38,000.000 SIT.
(b) če je predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki se lahko prijavijo tudi za določen sklop javnega naročila.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 11. 1999; dokončanje del:
I. zamenjava oken do 10. 12. 1999,
II. obnova fasade do 30. 12. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: PRO
55, Biro za projektiranje in inženiring,
d.o.o., Ziherlova 2, Ljubljana, Majda Steiner, tel. 061/335-596.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan do 8. 10.
1999, in sicer od 9. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo proti plačilu 30.000
SIT na žiro račun št. 50101-601-57273 pri
APP: Ljubljana (PRO 55, d.o.o., Ljubljana).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 10. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: PRO 55, Biro za projektiranje in inženiring, d.o.o., Ziherlova 2, Ljubljana – Majda Steiner. Ponudbe morajo biti
oddane v zaprti kuverti s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj“ s predmetom javnega naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 10. 1999 ob 11. uri v prostorih Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo , 1000 Ljubljana, Poljanska 28.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, vnovčljivo na prvi
pisni poziv v višini 10% od razpisane vrednosti javnega naročila, z veljavnostjo do
2. 12. 1999.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila je minimalno 60 dni po potrditvi s
strani nadzornega organa (navodila o izvrševanju proračuna, Ur. l. RS, št. 13/96 in
spremembe).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe , ki so registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti, razpolagajo s tehničnimi sredstvi in imajo ustrezno kadrovsko strukturo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 15. 10.
1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena - 5 točk (25%),

Št.

– kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih delavcev, ki bodo opravljali razpisana dela s področja ponudbe oziroma predvidenih podizvajalcev - 4 točke
(20%),
– dosedanje izkušnje in reference ter reference na področju predmeta javnega naročila – 4 točke (20%),
– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik –
3 točke (15%),
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 2 točki (10%),
– plačilni pogoji – 2 točki (10%).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora biti sestavljena v skladu
z razpisnimi pogoji na originalnih popisih.
Naročnik si pridržuje pravico do naročila v
zmanjšanem obsegu od razpisanega.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil
objavljen v Ur. l. RS, št. 50 z dne 28. 6.
1999.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 1681/99
Ob-11606
1. Naročnik: Občina Cerklje, ul. Franca
Barleta
23,
4207
Cerklje,
tel.
064/428-010, faks 064/421-027.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: naselja Adergas, Trata in Češnjevek.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: primarno kanalizacijsko
omrežje; ocenjena vrednost celote:
52,000.000 SIT.
b), c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba se odda
na popisu del po razpisni dokumentaciji, ki
jo dvignete v tajništvu Občine Cerklje na
Gorenjskem, Ul. Franca Barleta 23.
b), c)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
november 1999 – zaključek del: april 2000.
7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Cerklje na Gorenjskem, ul. Franca
Barleta 23, 4207 Cerklje.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 1. 10.
1999.
c) Znesek razpisne dokumentacije:
10.000 SIT; način plačila razpisne dokumentacije: ŽR: 51500-630-50176, sklic na št.
780-0000 ali na blagajni Občine Cerklje.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 10. 1999 do 14. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Cerklje, ul. Franca
Barleta 23, 4207 Cerklje na Gorenjskem.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 10. 1999 ob 10. uri v sejni sobi Občine
Cerklje na Gorenjskem.
10.
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 je v skladu z zakonom in izvrševanju proračuna in
sklenjeno pogodbo.
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12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– za pravne osebe izpisek registra z opisom dejavnosti, registrirane v RS, za samostojne podjetnike, registrirane v RS, priglasitev pri davčnem organu, veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je
registriran;
– da z njegove strani ni zakonskih ovir
oziroma prepovedi za sklenitev pogodbe –
“odredba o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99
z dne 3. 9. 1999)“;
– da je plačilno sposoben, boniteto (BON
1 IN BON 2), ki niso starejši od 30 dni, za
samostojne podjetnike potrjena davčna napoved za zadnje davčno obdobje;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni
ustavljeno s sodno ali drugo odločbo;
– da ima poravnane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima proste tehnične in blagovne
zmogljivosti za izvedbo ponudbe.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 7. 10. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, garancija, rok in način plačila,
rok dokončanja del in reference pri gradnji
tovrstnih del, druge ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije v naročilu: informacije dobijo ponudniki na naslovu investitorja.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu: ni bila objavljena.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: ga ni bilo.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 60-AG-2613/99
Ob-11610
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, Novo mesto, tel.
068/321-514, telefaks 068/324-115.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Dolenjske Toplice –
Cviblje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja vodovoda Cviblje - I.a in III. faza.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
23,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
8. 11. 1999, konec del: 30. 4. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor raz-
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voja in investicij, Muzejska ulica 5, Novo
mesto, kontaktna oseba: Andreja Gorše.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT na ŽR JP Komunala Novo mesto, d.o.o.,
št. 52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni promet Novo mesto z navedbo “Javni
razpis za vodovod Cviblje”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 10. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Muzejska ulica 5, 8000 Novo mesto.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 10. 1999 ob 8. uri, JP Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, Novo
mesto, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti javnega naročila.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji opredeljeni v razpisni dokumentaciji
in pogodbi.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: vse pravne oblike skladno z
zakonom o gospodarskih družbah.
13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe:
do 14. 12. 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ekonomsko najugodnejša ponudba; ustrezne
reference, sposobnost in usposobljenost
ponudnika dela izvesti kot javno naročilo
zahteva, ugodna cena.
16., 17., 18.
JP Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 660-05/98-30
Ob-11681
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaxa: Občina Komen, Komen 126/a, 6223
Komen, faks 067/78-400.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Štanjel na Krasu.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnova kvadratnega stolpa v Štanjelu.
Dela obsegajo gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
Ocenjena
vrednost
naročila:
22,000.000 SIT.
b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali
vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega naročila in se ne
morejo prijaviti na izvajanje posameznega sklopa ali za izvajanje del iz posameznega sklopa.
c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
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b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del: začetek del 11. 10. 1999,
dokončanje del 15. 12. 1999.
7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Misel d.o.o., Cankarjeva 6, 6230 Postojna,
kont. oseba Iztok N. Čančula, tel.
067/24-438.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: četrtek 30. 9. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
52200-601-12092, Misel d.o.o. Postojna.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponedeljek 4. 10. 1999
do 15. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Komen, Komen
126/a, 6223 Komen, v zapečateni kuverti
s pripisom “Ponudba za kvadratni stolp v
Štanjelu - Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek 4. 10. 1999 ob 16. uri na Občini Komen, Komen 126/a, 6223 Komen.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ocenjene vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: način plačila z
roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
13. Zahteve 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
predložiti k ponudbi dokumentacijo in dokazila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena, pri čemer najnižja
cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe,
– način plačila in fiksnost cen,
– rok izvedbe,
– garancijski rok,
– reference ponudnika,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
16., 17., 18.
Občina Komen
Ob-11682
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, Celje, faks
063/441-800.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: rekonstrukcija raztežilnika Konjsko, gradbena dela.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija raztežilnika, prizidek in vgradnja elektročrpalk.
Ocenjena vrednost 12,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: delo se odda v
kompletu.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
15. 11. 1999, rok izvedbe: en mesec.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, Celje
– tajništvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva objave v Uradnem listu
RS pa do vključno 29. 9. 1999 med 8. in
10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilu stroškov razmnoževanja v višini 6.000 SIT, v ceni je vključen DDV,
katerega plačajo na ŽR Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, Celje, številka:
50700-601-105256 pri Agenciji RS za plačilni promet, enota Celje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
11. 10. 1999 do 12. ure, ne glede na način predložitve.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj – ponudba za rekonstrukcijo raztežilnika Konjsko – gradbena dela”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 12. 10.
1999 ob 9. uri na naslovu: Mestna občina
Celje, Komunalna direkcija, Prešernova
27/II, Celje, v sejni sobi.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje,
pooblastila za zastopanje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 600.000
SIT.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, račun je plačljiv po roku 60 dni
po mesečnih situacijah.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: joint - venture z navedbo vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora imeti veljavno registracijo in
odločbo o opravljanju dejavnosti.
14.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kriteriji
za ocenjevanje ponudb so naslednji: cena,
usposobljenost ponudnika, referenčni objekti. Način uporabe kriterijev je pojasnjen v
razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: se dobijo pri Marjani Jerman, dipl. inž.
grad., na VO-KA Celje, tel. 063/4250-349.
17., 18.
Mestna občina Celje
Št. 173/99
Ob-11683
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Miren-Kostanjevica, Miren
129, 5291 Miren, tel. 065/54-081, faks
065/54-083.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Z izbranim ponudnikom sklene naročnik
pisno pogodbo.
3. Kraj izvedbe del: Miren.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja kanalizacijskega odseka v Mirnu.
Ocenjena vrednost celote: 28 mio SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: za ponudnike velja
nesprejemljivost variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del: 25. oktober 1999; predvideni
zaključek del: 24. december 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, 5291
Miren, tel. 065/54-081, faks 065/54-083.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacija bo
na razpolago do vključno 4. oktobra 1999.
Ob dvigu dokumentacije morajo ponudniki predložiti potrdilo o plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): znesek plačila razpisne dokumentacije znaša
15.000 SIT, način plačila: virman, na račun
številka: 52000-630-7038.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 8. oktobra 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti na naslov: Občina Miren-Kostanjevica,
Miren 129, 5291 Miren, v originalu in v
zaprtih kuvertah s pripisom na vidnem mestu: “Ne odpiraj – Ponudba za izgradnjo
kanalizacijskega odseka v Mirnu“.
Ponudbe se lahko odda osebno na Občinskem uradu občine Miren-Kostanjevica
ali priporočeno po pošti.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb po potekalo dne 12. oktobra 1999 ob 13. uri v prostorih sejne
sobe Občine Miren-Kostanjevica.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
predložiti pooblastilo za zastopanje.

Št.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančno zavarovanje za resnost ponudbe je
bančna garancija v znesku 10% pogodbene
vrednosti, ki traja 30 dni od dneva podpisa
pogodbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo se izvede po opravljenih delih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe z
naročnikom.
Naročnik si pridružuje pravico, da z izbranim ponudnikom sklene pogodbo v okviru razpoložljivih sredstev občinskega proračuna.
14. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– dokazilo o registraciji podjetja in dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
– finančni podatki: BON1 in BON2 ali
BON3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna do 30. oktobra 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference in kvaliteta,
– cena (najcenejši ponudnik ni nujno, da
je najugodnejši),
– rok izvedbe in garancija,
– plačilni pogoji in fiksnost cen,
– dodatne ugodnosti,
– celovitost ponudbe.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: obravnavane bodo samo ponudbe, katere bodo vsebovale vse podatke, predpisane v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji in bodo predložene najkasneje do 8.
oktobra 1999 do 12. ure.
17., 18.
Občina Miren-Kostanjevica

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

Št. 400-02-33/99
Ob-11443
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (34. člen ZJN).
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila:
Naročilo obsega naslednje naloge:
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2. Vodnogospodarska osnova povodja Kolpe.
Orientacijska
vrednost
naročila:
9,000.000 SIT.
3. Koncept ureditve Dravinje na odseku Makole–Zbelovo.
Orientacijska
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo na sedežu izbranih ponudnikov.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik lahko kandidira za več
ali za posamezne razpisane naloge, vendar
mora za vsako razpisano nalogo podati samostojno ponudbo v ločenih ovojnicah.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:
2. 10 mesecev po sklenitvi pogodbe,
3. 5 mesecev po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MOP,
Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, V. Plemelj, II. nadstropje,
soba 217, tel. 061/178-44-33, oziroma vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 8. 10. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 10. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče,
pritličje, tel. 061/178-44-09.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 10. 1999 s pričetkom ob 9. uri po vrstnem redu na vsake pol ure, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 221, II. nadstropje.
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 orientacijske vrednosti posamezne
naloge z veljavnostjo do 25. 11. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna in
poravnava plačila v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklepal pogodbo
za posamezno nalogo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe po posameznih razpisanih nalogah s
potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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– da je pravna oseba, registrirana v RS,
– da je samostojni podjetnik posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov pri
Republiški upravi za javne prihodke,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, za katero je registriran,
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sestavitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni,
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave in da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima plačane vse davke in prispevke,
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih
letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima strokovne reference,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 8. 10. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne skupine ponudnika, maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,
maks. 15 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo
brez zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, maks. 5 točk,
– ponudbena cena, maks. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 6 točk,
– podatki, opremljenost, maks. 4 točke.
Izbrani bodo ponudniki z najvišjim številom doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o posameznih
razpisanih nalogah dobijo potencialni ponudniki na naslovu naročnika; kontaktna
oseba naročnika A. Štravs-Brus, tel.
061/178-44-38.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
54-55 z dne 9. 7. 1999 pod št.
400-02-33/99, Ob-6322, objava o izidu pa
dne 17. 9. 1999.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Ob-11444
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Vrbina 12, 8270 Krško, faks 0608/21-006.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: demontaža stare in montaža nove diafragme v rezervoar (MW 101
TNK – 001).
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Ocenjena vrednost naročila: 8,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: Krško.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi 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: v času remonta l. 2000,
natančen datum bo določen s planom remonta.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12,
8270 Krško, nabava – domača nabava, soba 228.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 8. 10. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpisna dokumentacija je brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 10. 1999 do 13.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, soba 235 –
pošta.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 10. 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 2. 11. 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: 11. 10. 1999 po
13. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena: 40%,
– kvaliteta, zanesljivost izvedbe: 35%,
– reference ponudnika: 15%,
– finančna moč podjetja: 10%.
18. Druge informacije o naročilu:
– za tehnični del Miran Omerzel, tel.
0608/242-542, faks 0608/21-528,

– za komercialni del Miroslav Bračun, tel.
0608/242-181, faks 0608/21-006.
19., 20.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 81-33-172
Ob-11455
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, telefaks 061/174-24-32.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: montaža OPGW za objekt:
DV 400 kV Maribor–Krško, OPGW, kabelski sistem in terminalska TK oprema.
Ocenjena vrednost naročila: 70,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: DV 400 kV Maribor–Krško.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila je vezana na zakone,
predpise, odločbe in zahteva usposobljenost
izvajalca v ta namen.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik mora ponuditi celovito
ponudbo.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: upoštevana bo le celovita ponudba.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 15. 4. 2000 do
10. 6. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku med 10. in 12. uro, v tajništvu sektorja za
investicije, II. nadstropje, Andreja Mihevc, tel.
174-24-33, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 24. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
25.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093. DDV je upoštevan v ceni.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 10. 1999 do 11.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, vložišče, soba
3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec, tel.
174-25-11, faks 174-25-02, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 10. 1999 ob 12. uri, pri naročniku, sejna soba B/IV. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5%, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: avansa ni, naročnik bo
plačeval storitev skladno s terminskim planom in usklajeno dinamiko plačil.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
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javno naročilo: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa
med njimi.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– registracija podjetja pri pristojnem organu (datum izdaje listine in njene overovitve
ne sme biti starejši od 90 dni) oziroma priglasitveni list,
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma BON
3 (datum izdaje obrazca BON 2 in BON 3 ne
smeta biti starejša od 90 dni) ali podatki iz
bilance stanja in uspeha iz zadnje davčne
napovedi v primeru, da ponudnik ne more
dobiti BON ozbrazcev,
– pravnomočna odločba – dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet razpisa (datum izdaje in overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– reference ponudnika (na objektih za zunanje naročnike in na objektih ELES-a),
– reference kadrov,
– z manjkajočimi podatki izpolnjena pogodba, parafirana na vsaki strani in podpisana ter potrjena z žigom ponudnika,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec menične izjave v primeru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vključenega tudi podizvajalca,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– potrdilo Ministrstva za finance – Davčne uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov in drugih dajatev (datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje – kazenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),
– potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih je
razvidno:
– da ponudnik ni plačilno nezmožen,
pod prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno
ali drugo odločbo ustavljeno (datum potrdila
ne sme biti starejši od 90 dni),
– izjava ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– podatki o že sklenjenih pogodbah za
tovrstna dela, iz katerih je razvidna stopnja
gotovosti del in zasedenost oziroma razpoložljivost kadrovskih kapacitet,
– če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja,
mora ponudnik predložiti pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem nastopanju,
– pisne izjave vseh svojih, v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri

Št.

realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti.
Vse ostale zahtevane dokumente, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 20. 12. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena (51%),
– plačilni pogoji (5%),
– ISO standard (4%),
– reference izvajalca za tovrstna dela na
objektih ELES-a (28%),
– reference izvajalca za tovrstna dela izven ELES-a (12%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije
je Aleš Erceg, tel. 061/174-24-26, faks
061/174-24-32.
19., 20.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 363-73/98
Ob-11456
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-55-79.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila:
A) najem opremljenih poslovnih prostorov v velikosti 900 m2 in 6 parkirnih
mest za potrebe območne Geodetske
uprave in izpostave Novo mesto za nedoločen čas, ocenjena vrednost naročila znaša: 1,900.000 SIT/mesečno.
B) najem s postopnim odkupom
opremljenih poslovnih prostorov v velikosti 900 m2 in 6 parkirnih mest za potrebe območne Geodetske uprave in izpostave Novo mesto, ocenjena vrednost
naročila znaša: 2,300.000 SIT/mesečno.
4. Kraj izvedbe: Novo mesto.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c)
V primeru, da bo ponudnik oziroma posrednik predložil več ponudb za najem različnih nepremičnin, mora biti vsaka ponudba
izdelana na originalni razpisni dokumentaciji,
vsaki ponudbi morajo biti priložene vse zahtevane priloge in vsaka ponudba mora biti
oddana v svojem ovitku.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudba mora zajemati vse storitve.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik mora priložiti obe varianti.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora obvezno predložiti
tudi ponudbo v celoti po razpisnih pogojih.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve 1. 12.
1999, dokončanje storitve za nedoločen
čas oziroma po predlogu najugodnejšega
ponudnika.
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9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva
27a, 1000 Ljubljana, Duša Škulj, tel.
061/178-52-39, telefaks 061/178-55-79.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 1. 10. 1999, vsak delovni dan od 9. do 10. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 10. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 10. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi, na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene vrednosti naročila po varianti B za obdobje enega
leta, z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni zahteve.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti, v področje katere spada izvedba
javnega naročila,
– finančna sposobnost.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 6. 1. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): za varianto A: najem opremljenih poslovnih prostorov in 6 parkirnih mest za nedoločen čas:
1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po
tehničnih zahtevah za najem poslovnih prostorov (0–90 točk),
3. spreminjanje cen (0–10 točk),
4. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10
dni daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar
največ za 60 dni),
5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (0–10 točk),
6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju od 1. do 5. točke se upošteva vplivnostni faktor 0.7.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo obravnavano ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0.3, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
za varianto B: najem opremljenih poslovnih prostorov in 6 parkirnih mest s postopnim odkupom:
1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po
tehničnih zahtevah za najem poslovnih prostorov (0–90 točk),
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3. spreminjanje cen (0–10 točk),
4. plačilni pogoji (2 točki za vsakih 10
dni daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar
največ za 60 dni),
5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (0–10 točk),
6. pogoji postopnega odkupa poslovnih prostorov in parkirišč (0–15 točk),
7. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju od 1. do 6. točke se upošteva vplivnostni faktor 0.7.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo obravnavano ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0.3, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: 20. 11. 1999.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 50 z
dne 28. 6. 1999 pod št. 5291.
Vlada RS
Servis skupnih služb vlade
Št. 400-02-61/99
Ob-11457
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: program raziskav mejnih vodonosnikov med Republiko Slovenijo in
Republiko Hrvaško – Kraško območje
med Tržaškim in Kvarnerskim zalivom.
Orientacijska
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: raziskava se izvaja na sedežu izbranega ponudnika in na terenu.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 16 mesecev po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MOP,
Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, V. Plemelj, II. nadstropje, tel.
061/178-44-33.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 8. 10. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 10. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče,
pritličje, tel. 061/178-44-09.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 10. 1999 s pričetkom ob 10. uri, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, soba št. 221, II. nadstropje.
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 orientacijske vrednosti naloge z veljavnostjo do 25. 11. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo za nalogo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene
pogodbe po posameznih razpisanih nalogah s potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in 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 vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov pri
Republiški upravi za javne prihodke,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, za katero je registriran,
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe,
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sestavitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni,
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave in da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
– da ima plačane vse davke in prispevke,
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih
letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima strokovne reference,
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 8. 10. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne skupine ponudnika, maks 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,
maks 15 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo
brez zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, maks 5 točk,
– ponudbena cena, maks 40 točk,
– trajanje razpisanih del, maks 6 točk,

– podatki, opremljenost, maks 4 točke.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o razpisani nalogi dobijo potencialni ponudniki na izpostavi Primorska, kontaktna oseba naročnika Lucijan
Korva, tel. 065/384-96.
19., 20.
Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave
Št. 90005-4/1999-2
Ob-11473
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
faks: 061/178-48-22.
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 vzpostavitev
sistema planiranja in spremljanja izvajanja geodetskih del - 9,900.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v prostorih izvajalca in naročnika.
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 različnih strok, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji, predvsem
pa strokovnjaki s področja organizacije in
informatike.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
geodetski službi.
(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 to določeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se ne morejo potegovati samo za del storitev.
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 začetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja del je
opredeljen z uveljavitvijo pogodbe, dokončanje pa je določeno v razpisni dokumentaciji.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana; kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P03, tel.
061/178-4922.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 9. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je treba nakazati znesek): negotovinsko plačilo; cena enega izvoda razpisne
dokumentacije je 4.000 SIT - ŽR:
50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 29. 9. 1999 do 9. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana; kontaktna oseba: Nives Jurcan,
soba P03.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 9. 1999 ob 11. uri, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana; sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 10%
od ponudbene vrednosti naloge, veljavnost
do 29. 12. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naloge financira
naročnik.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik ima lahko podizvajalca, vendar mora več kot 50% dela opraviti
sam, njihovo pravno razmerje določa razpisna dokumentacija.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 29. 9. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila objavljena, to je prva objava.
20.
Geodetska uprava RS
Št. 0.24-1112/99
Ob-11546
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
faks 061/29-14-821.
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 strokovnih podlag
za lokacijski načrt za II. tir proge Divača
– Koper na odseku Hrastovlje - Koper.
Ocenjena vrednost: 30 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: proga Divača - Koper.
5. a) Navedba ali je izvedba naročila te
storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročila: zakon o graditvi objektov ter ostali zakoni in podzakonski
akti za gradnjo infrastrukturnih objektov.
c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ni posameznih delov storitve.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 2 meseca.
9. a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Slovenske
železnice, d.d., Služba za strategijo in razvoj,
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, soba
229/II, kontaktna oseba: mag. Blagomir Černe, udig., tel. 29-14-199, faks 29-14-813.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do: 15. 10. 1999.
c) Znesek in način plačila ter prevzem
razpisne dokumentacije: 5000 SIT z DDV; z
virmanom na št. ŽR: 50100-601-5014744
pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet; s pologom gotovine na glavni blagajni, Kolodvorska 11, soba 115/I; prevzem
razpisne dokumentacije je možen le s predložitvijo potrdila o vplačilu razpisne dokumentacije, ki se ga pridobi v glavni blagajni, soba
115/I, od 8. do 10. ure in od 11. do 13.
ure, ob predložitvi podatkov za izdajo računa
(naslov in sedež kupca, žiro račun in davčna
številka) in morebitnim dokazilom o že nakazanih sredstvih.
10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 18. 10. 1999 do
10. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, tajništvo
Službe za strategijo in razvoj, soba 229/II.
11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 18. 10.
1999, ob 11. uri; na naslov: SŽ, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana (sejna soba Prometnega inštituta).
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe znaša 3% od
ocenjene vrednosti naročila.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: vsa plačila bodo realizirana na podlagi potrjenih računov oziroma
situacij; plačila bodo izvršena v 60 dneh po
potrditvi.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalci ali skupno nastopanje z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
fotokopija 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. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost ponudbe je 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: najnižja cena in merila,
določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba: mag. Blagomir Černe, udig.,
tel. 29-14-199, faks: 29-14-813.
Slovenske železnice, d.d.
Ljubljana
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Št. 02.4-1113/99
Ob-11547
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
faks 061/29-14-821.
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 strokovnih podlag za lokacijski načrt za II. tir proge Divača – Koper
na odseku Kozina – Hrastovlje,
– analiza katastra za celotno traso II.
tira proge Divača – Koper, izdelano na
osnovi strokovnih podlag,
– strokovna pomoč in zastopanje interesov naročnika v upravnem postopku
izdelave lokacijskega načrta za celotno
traso II. tira proge Divača - Koper.
Ocenjena vrednost: 135 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: proga Divača - Koper.
5. a) Navedba ali je izvedba naročila te
storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročila: zakon o graditvi objektov in ostali zakoni in podzakonski
akti za gradnjo infrastrukturnih objektov.
c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ni posameznih delov storitve.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve:
– izdelava strokovnih podlag za lokacijski
načrt za odsek Kozina - Hrastovlje: 4 mesece po podpisu pogodbe,
– analiza katastra za celotno traso II. tira
proge Divača - Koper: 4 mesece po podpisu
pogodbe,
– strokovna pomoč in zastopanje interesov: do sprejetja LN za celotno traso II. tira
Divača – Koper.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Slovenske železnice, d.d., služba za strategijo
in razvoj, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, soba 229/II, kontaktna oseba: mag. Blagomir Černe, udig. tel. 29-14-199, faks
29-14-813.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 15. 10. 1999.
c) Znesek in način plačila ter prevzem
razpisne dokumentacije: 5000 SIT z DDV; z
virmanom na št. ŽR: 50100-601-5014744
pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet; s pologom gotovine na glavni blagajni, Kolodvorska 11, soba 115/I; prevzem
razpisne dokumentacije je možen le s predložitvijo potrdila o vplačilu razpisne dokumentacije, ki se ga pridobi v glavni blagajni, soba
115/I, od 8. do 10. ure in od 11. do 13.
ure, ob predložitvi podatkov za izdajo računa
(naslov in sedež kupca, žiro račun in davčna
številka) in morebitnim dokazilom o že nakazanih sredstvih.
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10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do 18. 10. 1999 do
10. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, tajništvo službe za strategijo in razvoj, soba
229/II.
11. Datum, čas in kraj odpiranja: javno
odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 18. 10.
1999, ob 12. uri; SŽ, Kolodvorska ul. 11,
Ljubljana (sejna soba Prometnega inštituta).
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe znaša 3% od
ocenjene vrednosti naročila.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: vsa plačila bodo realizirana na podlagi potrjenih računov oziroma
situacij;
– plačila bodo izvršena v 60 dneh po potrditvi.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalci ali skupno nastopanje z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
fotokopija 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. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost ponudbe je 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: najnižja cena in merila,
določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba: mag. Blagomir Černe, udig.,
tel. 29-14-199, faks: 29-14-813.
Slovenske železnice, d.d.
Ljubljana
Št. 563
Ob-11548
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40,
Izola, 066/606-305.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: storitve čiščenja bolnišničnih prostorov in drugih dogovorjenih
opravil, ocenjena vrednost naročila je
100,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Izola.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: na razpis se lahko prijavijo ponudniki, ki
imajo registrirano dejavnost čiščenja prostorov.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).
(c)
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6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo le
za naročilo v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: tri leta od datuma sklenitve pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Splošna bolnišnica Izola, Biserka Benedetti, tel.
066/606-306, po predhodni najavi.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 24. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): znesek
je 5.950 SIT (v ceni je vključen DDV) in se
plača
virmansko
na
žiro
račun:
51430-603-31364.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 19. 10. 1999 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Izola, Polje 40, 6310 Izola, uprava – tajništvo, prevzemnica Biserka Benedetti.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 10. 1999 ob 11. uri v sejni sobi v I.
nadstropju na naslovu naročnika.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: kot
finančno zavarovanje za resnost ponudbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo v
višini 1% od ponudbene vrednosti. Bančna
garancija za resnost ponudbe mora veljati do
vključno datuma veljave ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: z izbranim ponudnikom bo
sklenjena pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba z
ustreznimi kvalifikacijami za opravljanje tovrstne dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v
stečaju, imeti mora poravnane vse davčne in
druge z zakonom določene obveznosti. Podrobnejše zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je opredeljen za odpiranje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu se dobi na naslovu
naročnika, pri Rudiju Benko, univ. dipl. ek.
19., 20.
Splošna bolnišnica Izola

Št. 400-02-58/99
Ob-11549
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana, Vojkova 1b, faks 061/178-40-52.
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 izdelavo naslednjih projektnih dokumentacij, ki se bodo
oddale posamično:
1. rekonstrukcija visokovodnega
nasipa na levem bregu Mure od km
36+710 (Dokleževje) do km 55+550
(Petanjci) – IP, – 29,000.000 SIT;
2. rekonstrukcija visokovodnega
nasipa na desnem bregu Mure od km
8+965 (krapje) do km 20+975 (Vučja
vas) – IP, – 27,000.000 SIT;
3. ureditev struge Dravinje na odseku od Stogovcev do Koritnega –PGD –
PZI in PZR, – 8,000.000 SIT;
4. sanacija plazovitega območja
Trebež v povodju Sopote – IP, –
10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitve se izvajajo na sedežu izbranih ponudnikov.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik lahko kandidira za več
ali za posamezne razpisne naloge, vendar
mora za vsako razpisano nalogo podati ponudbo v ločenih ovojnicah.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje izvajanja razpisanih nalog:
1. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe;
2. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe;
3. 8 mesecev po sklenitvi pogodbe;
4. 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MOP,
Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b, kont. oseba Mateja Galič, pritličje,
tel. 061/178-44-51.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 8. 10. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 8. 10. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče,
pritličje, tel. 061/178-44-09.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 10. 1999 s pričetkom ob 11. uri po
vrstnem redu na vsake pol ure, MOP, Uprava
RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 221, II. nadstropje.
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 orientacijske vrednosti posa-
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mezne naloge z veljavnostjo do 30. 11.
1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik financira
razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava plačila v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso
možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklepal pogodbo
za posamezno nalogo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe po posameznih razpisanih nalogah s
potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in 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 vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov pri
republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, za katero je registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen, da število
dni blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od
3 dni v preteklih 6 mesecih od datuma
sestavitve obrazca ali potrdilo poslovne
banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran več kot
3 dni;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave in da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih
letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
– da ima strokovne reference;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 8. 10. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne skupine ponudnika, maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,
maks. 20 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo
brez zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, maks. 5 točk,
– ponudbena cena, maks. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 5 točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu naročnika;
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kontaktna oseba naročnika je Franc Šmid,
tel. 178-44-28.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Št. 400-02-60/99
Ob-11550
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana, Vojkova 1b, faks 061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: protipoplavni in protierozijski ukrepi na območju Malečnika in Dupleka – PVO.
Ocenjena vrednost naročila: 4,500.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na sedežu izbranega ponudnika.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: splošno pooblastilo za izdelavo celovitih
poročil o vplivih na okolje.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije.
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje naročila 4 mesece po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MOP,
Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b, kontaktna oseba Mateja Galič, pritličje, tel. 061/178-44-51.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 11. 10. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 10. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče,
pritličje, tel. 061/178-44-09.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 10. 1999 s pričetkom ob 11. uri, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova
1b, soba št. 221, II. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
225.000 SIT z veljavnostjo do 30. 11. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
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predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
zunanjimi sodelavci oziroma podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in 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 vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov pri
republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, za katero je registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sestavitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave in da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih
letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
– da ima strokovne reference;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 11. 10. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne skupine ponudnika, maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,
maks. 20 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo
brez zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, maks. 5 točk,
– ponudbena cena, maks. 40 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 5 točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu naročnika;
kontaktna oseba naročnika je Nevenka Colnarič, tel. 062/229-4702.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Št. 400-02-59/99
Ob-11551
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave,
Ljubljana, Vojkova 1b, faks 061/178-40-52.
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 izdelavo naslednjih projektnih dokumentacij, ki se bodo
oddale posamično:
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1. ureditev Velike Vode pred ponorom v Škocjanske jame – PGD – PZI in
PZR – 4,500.000 SIT;
2. ureditev Dragonje v območju
opuščenega mlina pod Škrlinami – PGD
– PZI in PZR – 4,500.000 SIT;
3. ukrepi za zagotovitev poplavne
varnosti naselja Topolc – PGD – PZI in
PZR, – 2,500.000 SIT;
4. ureditev (sanacija) jezu “Deželna meja” na Radovni – PGD –PZI in PZR
– 6,000.000 SIT;
5. ureditev (sanacija) jezu “Tokos”
na Tržiški Bistrici – PGD – PZI in PZR –
6,000.000 SIT;
6. ureditev odvodnja talne vode in
desnega brega Savinje v Parižljah – IP –
7,000,000 SIT;
7. sanacija in modernizacija regulacijskih objektov obeh pregrad Sotelskega jezera – PGD – PZI in PZR –
3,500.000 SIT;
8. ureditev Riharskega grabna – IP
– 4,500.000 SIT;
9. ureditev Jubovega jezu na Kamniški Bistrici – PGD – PZI in PZR –
6,000.000 SIT;
10. ureditev Brezovškega grabna
od km 0+420 do km 1+950 – IP –
4,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: storitve se izvajajo na sedežu izbranih ponudnikov.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: navodila
so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudnik lahko kandidira za več
ali za posamezne razpisne naloge, vendar
mora za vsako razpisano nalogo podati ponudbo v ločenih ovojnicah.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje izvajanja razpisanih nalog:
1. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe;
2. 4 mesece po sklenitvi pogodbe,
3. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe;
4. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe;
5. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe;
6. 5 mesecev po sklenitvi pogodbe;
7. 3 mesece po sklenitvi pogodbe;
8. 4 mesece po sklenitvi pogodbe;
9. 5 mesecev po sklenitvi pogodbe;
10. 4 mesece po sklenitvi pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: MOP,
Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b, kontaktna oseba Mateja Galič, pritličje, tel. 061/178-44-51.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 11. 10. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 10. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo
narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče,
pritličje, tel. 061/178-44-09.
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 10. 1999 s pričetkom ob 9. uri, po vrstnem redu na vsake pol ure, MOP, Uprava
RS za varstvo narave, Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 221, II. nadstropje.
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 orientacijske vrednosti posamezne naloge z veljavnostjo do 30. 11. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS
in poravnava plačila v skladu z zakonom o
izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo sklepal pogodbo
za posamezno nalogo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe po posameznih razpisanih nalogah s
potencialnimi zunanjimi sodelavci oziroma
podizvajalci.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in 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 vpisnik
samostojnih podjetnikov posameznikov pri
Republiški upravi za javne prihodke;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra
oziroma vpis v vpisnik) in veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, za katero je registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen, da število dni
blokad ŽR iz obrazca BON 2 ni večje od 3
dni v preteklih 6 mesecih od datuma sestavitve obrazca ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran več kot 3 dni;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave in da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih
letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
– da ima strokovne reference;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 11. 10. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika in projektne skupine ponudnika, maks. 30 točk,
– kadrovska zasedba projektne skupine,
maks. 20 točk,
– sposobnost ponudnika, da opravi delo
brez zunanjih sodelavcev oziroma podizvajalcev, maks. 5 točk,
– ponudbena cena, maks. 40 točk,

– trajanje razpisanih del, maks. 5 točk.
Izbran bo ponudnik z najvišjim številom
doseženih točk.
18. Druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu naročnika;
kontaktna oseba naročnika je Marjeta
Rejc-Saje, tel. 178-44-29.
19., 20.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Št. 2.0.-3727/99
Ob-11571
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, tel. 061/291-29-08.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: kvalitetni in količinski nadzor pri prevzemu materiala in izvajanja del
obnove elektrificiranega voznega omrežja
3kV na elektrificiranih progah Slovenskih železnic, d.d.
Ocenjena vrednost naročila: 25,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: elektrificirane proge:
Ljubljana–Sežana, Ljubljana–Zidani Most.
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: ZGO.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ni posamičnih delov.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: velja nesprejemljivost variant.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve takoj
po podpisu pogodbe, dokončanje storitve
31. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Služba za elektrotehnično dejavnost, Kolodvorska ul. 11,
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 24. 9. 1999 od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): cena
razpisne dokumentacije: 8.000 SIT, na račun št. 50100-601-5014744, pri Novi LB,
d.d., Trg republike 2, Ljubljana.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno oddati do 5. 10. 1999 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno oddati
na Slovenske železnice, d.d., infrastruktura,
soba 205, Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 5. 10. 1999 ob 10. uri
v prostorih Slovenskih železnic, d.d., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana.
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12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene vrednosti pogodbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: pogoji financiranja so
predstavljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ni določeno.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve, navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 5. 10. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– dosedanje reference pri podobnih delih v okviru SŽ, d.d., – 20%,
– vzpostavljen lasten sistem kakovosti –
20%,
– izpiti za hojo po progi – 10%,
– lasten strokoven kader na vseh področjih predmeta razpisa – 20%,
– cena – 20%,
– dodatne ugodnosti – 10%.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije Peter Rozman, univ. dipl. inž.
elek.,
tel.
061/29-12-295
ali
GSM:041/789-623 od 8. do 15. ure.
19., 20.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 64002-0030/99
Ob-11575
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj; faks 068/51-117.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: opravljanje prevozov učencev v osnovne šole Dragtuš, Vinica in
Stari trg na območju občine Črnomelj, za
čas od 1. 11. 1999 do 30. 6. 2002.
4. Kraj izvedbe: šolski okoliši OŠ Dragtuš, OŠ Vinica in OŠ Stari trg.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: če ponudnik izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije in je registriran za opravljanje zahtevanih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN (Ur. l.
RS, št. 24/97), odredba o obvezni vsebini
razpisane in ponudbene dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 33/97).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: iz razpisne
dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudbena cena mora biti razvidna za vsako šolo posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantni predlogi
organizacije posameznih prevozov ne bodo
upoštevani. Določene uskladitve prevozov
z urniki osnovnih šol se izvedejo po potrebi

Št.

in v dogovoru z ravnatelji posameznih osnovnih šol.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek 1. 11. 1999
do 30. 6. 2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj; kontaktna oseba Mojca Stjepanovič (ob
dvigu predložiti dokazilo o plačilu za razpisno
dokumentacijo).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 9. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, plačilo na žiro račun Občine Črnomelj: 52110-630-40302; z namenom nakazila: ponovni javni razpis - prevozi.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 7. 10. 1999 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, v sprejemni pisarni pri
Anici Poljak.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 10. 1999 ob 11. uri v mali sejni sobi
Občine Črnomelj.
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% ocenjene vrednosti naročila in mora
biti v veljavi 60 dni po izteku od razpisanega
roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: cene šolskih prevozov
so v celem šolskem letu fiksne in vključujejo
davek na dodano vrednost. Obračun šolskih
prevozov se opravlja po principu dejansko
opravljenih prevozov. Račun se izstavi zadnji
dan v mesecu za tekoči mesec. Rok plačila
je razviden iz razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 7. 10. 1999 po
11. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
19., 20.
Občina Črnomelj
Št. 90315-29/1999-2
Ob-11603
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
faks: 061/178-49-09.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: naročilo obsega naslednje naloge in sicer:
3.1. uskladitev meja območij zajema
DKN: območje Maribor – 2,500.000 SIT,
3.2. uskladitev meja območij zajema
DKN: območje Ajdovščina – 3,800.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v prostorih izvajalca.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih lahko
opravijo izvajalci geodetske stroke.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
zemljiškem katastru.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo naloge, kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: deli storitve oziroma naloge so
že opredeljeni v 3. točki te objave.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: izvedba posamezne naloge poteka
po zahtevah naročnika, opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja posamezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
posamezne pogodbe oziroma prevzemom
podatkov, dokončanje pa je določeno v razpisni dokumentaciji.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P3. tel.
061/178-49-22.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 9. 1999 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): negotovinsko plačilo: cena enega izvoda razpisne
dokumentacije je 4000 SIT - ŽR:
50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 9. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P3.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 9. 1999 ob 10.30; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe je 5%
od okvirne vrednosti posamezne naloge- veljavnost do 10. 11. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: nalogi financira naročnik.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik lahko ima podizvajalce, njihovo pravno razmerje določa razpisna dokumentacija.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 29. 9. 1999 do
8. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila objavljena, to je prva objava.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: to je prva objava.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Št. 34404/0004/99
Ob-11664
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, telefaks: 068/44-540.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za izvajanje zimske službe na lokalnih in drugih cestah v
Občini Trebnje v sezoni 1999/2000.
Ocenjena
vrednost
del
znaša
45,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvajala
na lokalnih in drugih cestah Občine Trebnje.
5. a)
b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).
c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo samo za del
storitev: ponudniki lahko dajo ponudbo za
storitev kot celoto, samo za del storitve ponudba ni možna.
7 a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dela se bodo izvajala v
zimski sezoni 1999/2000 (predvidoma od
15. novembra 1999 do 15. marca 2000).
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje - kontaktna oseba Tone Kastelic.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 18. 10. 1999 do
14. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu v višini 10.000 SIT na žiro račun št.
52120-630-40206.
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10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v vložišče naročnika
najkasneje do 19. 10. 1999 do 8. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje, tel. št. 068/44-040, telefaks:
068/44-540, soba št. 16.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – zimska služba 1999/2000 - Ne odpiraj“, in številko objave v Uradnem listu RS ter oznako ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 10.
1999 ob 9. uri na naslovu: Občina Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje, II. nadstropje,
mala sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki so dolžni naročniku za
resnost ponudbe predložiti bančno garancijo
v višini 10% razpisane vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: glavni pogoji glede
financiranja in plačila so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana
dela oddal enemu izvajalcu.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje pogojev, je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo v roku 3 dni po oddaji
ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila: merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference pri opravljanju tovrstnih del,
– način plačila in fiksnost cen,
– garancija za opravljeno delo,
– popolnost ponudbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
(popusti, krediti).
18. Druge informacije o naročilu: najnižja
ponudbena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje pravico določiti eventuelno manjši ali večji obseg
del od razpisanega z ozirom na razpoložljiva
finančna sredstva ali odstopiti od podpisa
pogodbe. V nobenem primeru ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.
19. Datum predhodne obravnave namere o naročilu, če je bila objavljena: ne.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: ne.
Občina Trebnje
Ob-11692
1. Naročnik, poštni naslov, številka faksa:
Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova vas,
tel./faks 061/798-048.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: opravljanje dnevnih prevo-

zov učencev v Osnovno šolo Tone Šraj-Aljoša, Nova vas na območju Občine Bloke
za šolsko leto 1999/2000.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
5,890.000 SIT.
Javno naročilo storitev šolskih prevozov
se razpisuje za naslednji relaciji:
I. relacija
Zjutraj:
1. Benete–Runarsko–Studenec–Ravne na Blokah–Studenec–Veliki vrh–Nova vas
(avtobus ena vožnja 56 otrok).
2. Strmca–Ravnik–Andrejčje–Mramorovo pri Pajkovem–Lovranovo–Sveta Trojica–Rožanče, Hribarjevo–Ulaka–Velike Bloke–Nova vas (avtobus, ena vožnja 65 otrok);
II. relacija
Popoldne:
3. Nova vas–Veliki vrh–Studenec–Ravne–Runarsko–Benete–Runarsko–Nova vas;
4. Nova vas–Velike Bloke–Ulaka–Rožanče, Hribarjevo–Sveta Trojica–Lovranovo–
Mramorovo pri Pajkovem–Andrejčje–Ravnik–Strmca–Nova vas;
5. Nova vas–Veliki vrh–Studenec–Ravne–Runarsko–Benete–Runarsko–Nova vas;
6. Nova vas–Velike Bloke–Ulaka–Rožanče, Hribarjevo–Sveta Trojica–Lovranovo–
Mramorovo pri Pajkovem–Andrejčje–Ravnik–Nova vas.
Ponudniki se lahko prijavijo za opravljanje
prevozov le na obeh relacijah.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Bloke.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi, ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: licenca izvajalca za izvajanje prevozov.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odredba o razpisni dokumentaciji (Ur. l. RS, št.
33/97), zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96,
23/96).
(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: ponudbe ni možno deliti po relacijah.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: druge variante niso
sprejemljive.
(b) Ali lahko ponudnik ponudi svoje variante: ne.
8. Trajanje naročila ali datuma začetka in
dokončanja storitve: naročilo velja za šolsko
leto 1999/2000, oziroma z možnostjo podaljšanja do 30. 6. 2004.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu Občine Bloke, Nova vas 4a,
1385 Nova vas.
(b) Datum od kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od dneva objave, do
12. ure 14. 10. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ne.
10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo pisne
ponudbe, ki bodo predložene do 15. 10.
1999 do 9. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Bloke, Nova vas 4a,
1385 Nova vas, v zapečatenih kuvertah s
pripisom “ne odpiraj – ponudba za šolske
prevoze“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja. Nepravilno opremljene ponudbe
bo komisija zavrnila v postopku odpiranja ponudb.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
bo 15. 10. 1999 ob 11. uri v sejni sobi
Občine Bloke. Predstavniki ponudnikov, ki
bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb,
morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
12. Znesek vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% vrednosti ponudbe; veljavnost, kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj
(Ur. l. RS, št. 73/97).
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: cene šolskih prevozov so
v celotnem šolskem letu fiksne in vključujejo
davek na dodano vrednost. Obračun šolskih
prevozov se opravlja po principu dejansko
opravljenih prevozov. Izvajalec izstavi račun
zadnjega v mesecu za tekoči mesec. Rok za
potrditev računa s strani naročnika je 8 dni,
rok plačila pa 30 dni po potrditvi računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno
naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: 15. 10. 1999
(do poteka roka za oddajo ponudbe).
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN) obravnava se posamezna razpisna relacija: ponudbena cena – 60%, reference s področja razpisnih storitev – 20%, druge ugodnosti, ki jih
šolam nudijo ponudniki že v oblikovanih cenah – 20%.
Način uporabe meril je opredeljen v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki morajo svoje storitve nuditi kvalitetno in v
skladu s cestno prometno zakonodajo. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
19., 20.
Občina Bloke
Št. 110-1/99
Ob-11723
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
telefaks 136 97 46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: dopolnilne geotehnične raziskave za izdelavo PGD – PZI viaduktov
Jelševica, Javorje, Petelinje, Šentožbolt
in Vranke na AC Vransko–Blagovica, odsek 6-2 Trojane–Blagovica.

Št.

Ocenjena
vrednost
naročila
je
140,000.000 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 odločb, ki zadevajo naročilo: predpisi inženirske zbornice.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik mora poleg variantne ponudbe oddati tudi osnovno ponudbo.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok dokončanja del je
20. 12. 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
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel 17 88 439, faks 17 88 332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 20. 10. 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, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 10. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
Dopolnilne geotehnične raziskave za izdelavo PGD – PZI viaduktov Jelševica, Javorje,
Petelinje, Šentožbolt in Vranke na AC Vransko–Blagovica, odsek 6-2 Trojane–Blagovica“ Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 10.
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 resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 4.200.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: 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. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje mag. Igor Ajdič–
Družba za državne ceste d.o.o., Nadzor Blagovica, tel 734 288, faks 734 330.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-11724
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
telefaks 136 97 46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: AC Šentvid–Koseze; študija
prometnih povezav širšega območja severozahodno od Ljubljane.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: AC Šentvid–Koseze.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok dokončanja del je 3
mesece po podpisu pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel 17 88 439, faks 17 88 332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 20. 10. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.500 SIT za razpi-
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sno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 10. 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
AC Šentvid–Koseze; študija prometnih povezav širšega območja severozahodno od
Ljubljane“ Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 10.
1999 ob 10 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 resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT in veljavnostjo 91
dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
14. 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: 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. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Marija Virant–Družba za državne ceste d.o.o., Nadzor Zadobrova, tel 485 076, faks 482 960.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-11810
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
telefaks 136 97 46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: AC Vučja vas–Beltinci; izde-
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lava projekta obnove lokalnih cest na območju prizadetim z gradnjo AC Vučja
vas–Beltinci.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
13,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: AC Vučja vas–Beltinci.
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 storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: projekti (že revidirani)
morajo biti izdelani v treh mesecih po podpisu pogodbe oziroma po potrditvi ponudbe.
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
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel 17 88 439, faks 17 88 332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 20. 10. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 10. 1999 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; Vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
AC Vučja vas–Beltinci; izdelava projekta obnove lokalnih cest na območju prizadetim z
gradnjo AC Vučja vas–Beltinci“ Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 10.
1999 ob 11 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 resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 390.000 SIT in veljavnostjo 91
dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. 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: 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. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Maja Mikluš Moran, dipl. inž. – Družba za državne ceste
d.o.o., Maribor, Ulica talcev 24, tel 062 224
559, faks 062 224 549.
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-11811
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
telefaks 136 97 46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: AC Srmin–Socerb; dopolnitev dokumentacije za predora Kastelec
in Dekani na nivo PGD, PZR.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
100,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: AC Srmin–Socerb.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo
za vsak predor posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: revidirani projekti PGD
in PZR za portale obeh predorov morajo biti
oddani do 15. 1. 2000, revidirani PGD in
PZR projekti za predorske cevi in ostali deli
projektov vezani na oba predora pa morajo
biti oddani do 31. 3. 2000.
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
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104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel 17 88 439, faks 17 88 332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 21. 10. 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, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 21. 10.
1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, Ljubljana; Vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
AC Srmin–Socerb; dopolnitev dokumentacije za predora Kastelec in Dekani na nivo PGD,
PZR“ Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 10. 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 resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3.000.000 SIT in veljavnostjo 91 dni od
datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financira
naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja
z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
14. 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: 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. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Anton Marinko, dipl.
inž. – Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana, Einspilerjeva 6, tel 136 24 00.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 11. 6. 1999 pod št.
Ob-4979, objava o izidu pa dne 3. 9. 1999.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-11812
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-

Št.

veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
telefaks 136 97 46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: AC Hoče–Arja vas; cestno
vremenske postaje na viaduktih Kresnica, Vrhole, Škedenj, Slatina in Žepina.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
40,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: AC Hoče–Arja vas.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila
te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
ponudbo: ponudnik mora poleg variantne ponudbe oddati tudi osnovno ponudbo.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok dokončanja del je
60 dni po podpisu pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel 17 88 439, faks 17 88 332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 21. 10. 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, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 10. 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
AC Hoče–Arja vas; cestno vremenske postaje na viaduktih Kresnica, Vrhole, Škedenj,
Slatina in Žepina“ Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 10.
1999 ob 10. 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 resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1.200.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
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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, 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: 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. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Anton –Ferlinc, dipl.
inž. – Družba za državne ceste d.o.o., Maribor, tel 063 755 722, faks 062 224 549.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 11. 6. 1999 pod št.
Ob-4975, objava o izidu pa dne 3. 9. 1999.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-11813
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
telefaks 136 97 46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: AC Fram–Slivnica–BDC; monitoring površinskih in podzemnih vod.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
22,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: AC Fram–Slivnica–BDC.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih določb, ki zadevajo naročilo: zakon o
varstvu okolja.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: končno poročilo za javnost je potrebno oddati v 28 mesecih po
podpisu pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumenta-
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cijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel 17 88 439, faks 17 88 332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 21. 10. 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, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 10. 1999 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; Vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
AC Fram–Slivnica–BDC; monitoring površinskih in podzemnih vod“ Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 10.
1999 ob 11 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 resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 660.000 SIT in veljavnostjo 91
dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
14. 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: 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. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Vladimir Breščak,
dipl. inž. – Družba za državne ceste d.o.o.,
Maribor, Ulica Talcev 24 tel 062 224 559,
faks 062 224 549.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 11. 6. 1999 pod št.
Ob-4974, objava o izidu pa dne 3. 9. 1999.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 34404/0004/99
Ob-11824
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,
telefaks 068/44-540.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: predmet razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za izvajanje zimske službe na lokalnih in drugih cestah v
Občini Trebnje v sezoni 1999/2000.
Ocenjena
vrednost
del
znaša
45,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala na
lokalnih in drugih cestah Občine Trebnje.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja
odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki lahko dajo ponudbo
za storitev kot celoto, samo za del storitve
ponudba ni možna.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dela se bodo izvajala v
zimski sezoni 1999/2000 (predvidoma od
15. novembra 1999 do 15. marca 2000).
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje – kontaktna oseba Tone Kastelic.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 18. 10. 1999 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): za dvig
razpisne dokumentacije je potrebno predložiti potrdilo o vplačilu v višini 10.000 SIT na
žiro račun št. 52120-630-40206.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v vložišče naročnika
najkasneje do 19. 10. 1999 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje, tel. 068/44-040, telefaks
068/44-540, soba št. 16. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom:
“Ponudba – zimska služba 1999/2000. Ne
odpiraj” in številko objave v Uradnem listu RS
ter oznako ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 10. 1999 ob
9. uri na naslovu: Občina Trebnje, Goliev trg
5, Trebnje, II. nadstropje, mala sejna soba.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki so dolžni naročniku za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo v višini
10% razpisane vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih: glavni pogoji glede fi-

nanciranja in plačila so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana
dela oddal enemu izvajalcu.
15. 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.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo v roku 3 dni po oddaji
ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo:
– ponudbena cena in plačilni pogoji,
– reference pri opravljanju tovrstnih del,
– način plačila in fiksnost cen,
– garancija za opravljeno delo,
– popolnost ponudbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
(popusti, krediti).
18. Druge informacije o naročilu: najnižja
ponudbena cena še ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje pravico določiti eventualno manjši ali večji obseg
del od razpisanega, z ozirom na razpoložljiva
finančna sredstva ali odstopiti od podpisa
pogodbe. V nobenem primeru ponudniki nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine iz
tega naslova.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: ne.
Občina Trebnje
ZJN-02-S – se nadaljuje z javnim razpisom Geodetske uprave RS na 5078. strani

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

Ob-11410
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Hrastnik, p.o., Novi dom 11, Hrastnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 7. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo zdravil
skupine D:
– za skupino A (material za nego rane, ostali
sanitetni zavojni in šivalni material, razkužila in
dezinficienti, ostali medicinsko potrošni material) se prizna naslednjim ponudnikom:
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1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
2. Peroni, d.o.o., Gregorčičeva 6, Celje,
3. Simps’s, d.o.o., Motnica 3, Trzin,
4. Dentacom inženiring, d.o.o., Efenkova 61, Velenje,
– za skupino B (laboratorijski material) se
prizna naslednjim ponudnikom:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
2. Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78,
Maribor,
– za skupino C (zobozdravstveni material)
se prizna naslednjim ponudnikom:
1. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
2. Dentacom inženiring, d.o.o., Efenkova 61, Velenje,
3. Interdent, d.o.o., Trnoveljska cesta
9, Celje.
6. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: skladno s 50. členom ZJN je bilo
razpisano: zdravila skupine D:
a) skupina: material za nego rane, ostali
sanitetni zavojni in šivalni material, razkužila in
dezinficienti, ostali medicinsko potrošni material, ocenjena letna vrednost: 4,000.000 SIT,
b) skupina: laboratorijski material, ocenjena letna vrednost: 3,500.000 SIT,
c) skupina: zobozdravstveni material, ocenjena letna vrednost: 2,500.000 SIT.
7. Pogodbena vrednost:
a) skupina: ocenjena letna vrednost:
4,000.000 SIT,
b) skupina: ocenjena letna vrednost:
3,500.000 SIT,
c) skupina: ocenjena letna vrednost:
2,500.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) skupina (cene so izražene za 1 kos in
seštete): 121.413,95 SIT, 79.383,08 SIT,
b) skupna (cene so izražene za 1 kos in
seštete): 42.776,26 SIT, 36.930,93 SIT;
c) skupina (ocenjena vrednost na letnem nivoju): 4,827.575,01 SIT, 4,140.916,71 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
Ur. l. RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999, št.
241/99, Ob-7407.
13.
Zdravstveni dom Hrastnik
Ob-11411
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola
Slave Klavore, Štrekljeva 31, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 5. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ugodna končna cena,
– kakovost blaga,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: po blagovnih skupinah od 1 do 6:
1. žita, mlevski izdelki:
– Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3/a, Ptuj;
– ŽITO PT, d.d., Šmartinska 154, Ljubljana;
2. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki:

Št.

– Delacorda, d.o.o., – Pekarna Tinkara, Zgornja Polskava;
– Pekarna Hlebček, Vojko Šenveter,
s.p., Ptujska c. 74, Pragersko;
– PPS – Ptujske pekarne in slaščičarne, d.d., Rogozniška 2, Ptuj;
– Euro - Time, d.o.o., Linhartova 22,
Maribor;
3. razno prehrambeno blago:
– Veletrgovina Koloniale, d.d., Tržaška
39, Maribor;
4. mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana;
– Agroind Vipava 1894, d.d., Vipava;
5. meso in mesni izdelki:
– Mesarija in predelava mesa Stevo Babič, s.p., V zavoju 32/c, Maribor;
– Mesarstvo Igor Bračič, s.p., Ulica
borcev za severno mejo 29, Maribor;
– Košaki TMI, d.d., Oreško nabrežje
1, Maribor;
6. zamrznjena in konzervirana hrana:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana;
– Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj;
– Brumec - Ručigaj, d.o.o., Telstenova
55, Loka - Mengeš.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Slave
Klavore, Štrekljeva 31, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in prehrambeni izdelki
po blagovnih skupinah od 1 do 6:
1. žita, mlevski izdelki;
2. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki;
3. razno prehrambeno blago;
4. mleko in mlečni izdelki;
5. meso in mesni izdelki;
6. zamrznjena in konzervirana hrana.
7. Pogodbena vrednost: po blagovnih skupinah od 1 do 6:
1. žita, mlevski izdelki:
– Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3/a, Ptuj –
486.385 SIT,
– ŽITO PT, d.d., Šmartinska 154, Ljubljana – 415.911,05 SIT,
2. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki:
– Delacorda, d.o.o., – Pekarna Tinkara, Zgornja Polskava – 1,678.660 SIT,
– Pekarna Hlebček, Vojko Šenveter,
s.p., Ptujska c. 74, Pragersko – 2,023.100
SIT,
– PPS – Ptujske pekarne in slaščičarne, d.d., Rogozniška 2, Ptuj – 2,065.182,50
SIT,
– Euro – Time, d.o.o., Linhartova 22,
Maribor – 1,954.720 SIT;
3. razno prehrambeno blago:
– Veletrgovina Koloniale, d.d., Tržaška
39, Maribor – 1,180.335,30 SIT,
4. mleko in mlečni izdelki:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana – 2,038.551,50 SIT,
– Agroind Vipava 1894, d.d., Vipava –
843.444 SIT;
5. meso in mesni izdelki:
– Mesarija in predelava mesa Stevo Babič, s.p., V zavoju 32/c, Maribor –
4,126.400 SIT,
– Mesarstvo Igor Bračič, s.p., Ulica
borcev za severno mejo 29, Maribor –
4,146.520 SIT,
– Košaki TMI, d.d., Oreško nabrežje
1, Maribor – 5,211.297 SIT;
6. zamrznjena in konzervirana hrana:
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– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana – 537.069,40 SIT,
– Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj –
882.323 SIT,
– Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj –
882.323 SIT,
– Brumec – Ručigaj, d.o.o., Telstenova 55, Loka – Mengeš – 339.930 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
po blagovnih skupinah od 1 do 6:
1. žita, mlevski izdelki: 560.738 SIT,
486.385 SIT,
2. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki: 2,232.750 SIT, 1,678.660 SIT,
3. razno
prehrambeno
blago:
1,180.335,30 SIT, 1,180.335,30 SIT,
4. mleko
in
mlečni
izdelki:
2,038.551,50 SIT, 2,038.551,50 SIT,
5. meso in mesni izdelki: 4,126.400
SIT, 4,126.400 SIT,
6. zamrznjena in konzervirana hrana:
882.323 SIT, 882.323 SIT.
Pri blagovnih skupinah od 3 do 6 je vse
artikle ponudil le po en ponudnik, vsi ostali
ponudniki pa le določeno število artiklov.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999, Ob-4586.
Osnovna šola Slave Klavore, Maribor
Št. 11/2-99
Ob-11522
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so bila
določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskratel, d.o.o., Ljubljanska c.
24A, Kranj.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Maribor, Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava opreme za digitalna
informacijska delovna mesta.
7. Pogodbena vrednost: 165,841.652 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
165,841.652 SIT, 155,801.805,95 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: vrednotenje ponudb je bilo tehnično, ekonomsko-komercialno ter pravno.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999, Ob-4993.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 064/99
Ob-11524
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): odprt javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ekonomska cena, plačilni pogoji,
tehnična ustreznost, vizualna ocena slike, reference, garancija in vzdrževanje.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– blagovna skupina A: Connexion, Velika
Britanija,
– blagovna skupina B: Hitachi, Nemčija,
– blagovna skupina C: AVC, Avstrija,
– blagovna skupina D: AVC, Avstrija.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: po razpisni dokumentaciji.
7. Pogodbena vrednost:
– blagovna
skupina
A:
38,863.148,09SIT,
– blagovna skupina B: 27,494.985,06 SIT,
– blagovna
skupina
C+D:
16,286.425,38 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– blagovna skupina A: 44,862.491,20
SIT, 33,897.507,69 SIT,
– blagovna skupina B: 29,130.520 SIT,
16,392.961,96 SIT,
– blagovna skupina C: 14,182.680 SIT,
7,521.335 SIT,
– blagovna skupina D: 7,130.594 SIT,
4,066.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999.
JZ RTV Slovenija
Št. 067/99
Ob-11532
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): odprt javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): tehnična ustreznost in kakovost
opreme/storitev, ekonomska cena, plačilni
pogoji, dobavni rok, garancija, servis opreme, reference ponudnika, prilagajanje potrebam naročnika.
Za blagovno skupino A in E je bila prejeta
le ena ponudba, zato razpis za ti dve blagovni
skupini ni uspel.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– blagovna skupina B: Iskra računalniki,
d.o.o., Ljubljana,
– blagovna skupina C: Panna, d.o.o.,
Ljubljana,
– blagovna skupina D: Iskra računalniki,
d.o.o., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: PC, tiskalniki, strežniki.
7. Pogodbena vrednost:
– blagovna skupina B + D: 86,106.972
SIT,
– blagovna skupina C: 13,309.073,65 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– blagovna skupina B: 78,927.166,85
SIT, 61,899.019 SIT,
– blagovna skupina C: 20,354.950 SIT,
13,309.073,65 SIT,
– blagovna skupina D: 92,701.000 SIT,
20,794.682 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999.
JZ RTV Slovenija
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Št. 40305-0114/99
Ob-11533
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, faks
061/762-533.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): popolna je bila samo ena izmed pridobljenih ponudb.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 53 z dne 2. 7. 1999, št.
40305-0114/99, Ob-6162.
Občina Grosuplje
Št. 715-99
Ob-11534
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire):
1. strokovne zahteve – 40%,
2. ponudbena cena – 40%,
3. reference ponudnika – 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Auremiana, d.o.o., Partizanska 109,
Sežana,
2. Sanolabor, d.d., Leskoškova 4,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, centralno skladišče medicinsko potrošnega materiala.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. RTG filmi srednje in visoke kontrastnosti:
a) prilagojeni razvijalnim sistemom
Multiloader 700, M6B, M8B, M35MX –
224.000 kom,
3.a) filmi za lasersko printanje prilagojeni Laser Imagerju Ektascan 1120 –
37.000 kom,
5. kino filmi – 900 kom,
7. fotokemikalije
a) fotokemikalije RPX – 1.700 kom.
Za navedene skupine je izbran najugodnejši ponudnik: Sanolabor, d.d.
1. RTG filmi srednje in visoke kontrastnosti:
b) prilagojeni razvijalnim sistemom Trimatic+, XP515tm Laser imager M969HQ –
81.000 kom,
2. rtg filmi nižje kontrastnosti prilagojeni razvijalnim sistemom Trimatic+, XP515 Laser Imager M969 HQ – 35.700 kom,
7.b) fotokemikalije APS – 200 kom.
Za navedene skupine je izbran najugodnejši ponudnik: Auremiana, d.o.o. (v skupini:
2,b, 4, in 6 ni bil izbran nihče).
7. Pogodbena vrednost:
– Auremiana, d.o.o. – 22,255.858 SIT,
– Sanolabor, d.d., – 86,316.438,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

skupina
1.a): 46,361.127,60
SIT,
24,432.872,40 SIT,
skupina
1.b): 12,411.954
SIT,
6,552.100,80 SIT,
skupina
2.: 13,782.236,40
SIT,
6,431.194,80 SIT,
skupina
3.a): 34,741.224
SIT,
13,602.384 SIT,
skupina
5.: 10,175.878,03
SIT,
10,175.868 SIT,
skupina
7.a): 31,116.160,80
SIT,
15,000.319,50 SIT,
skupina 7.b): 3,660.724,80 SIT,
1,527.993,72 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: javno naročilo je predvidevalo delne in kompletne ponudbe.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
ni bilo.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 40, z dne 28. 5. 1999, Ob-4343.
Klinični center Ljubljana
Št. 716-99
Ob-11535
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. ponudbena cena – 60%,
2. reference ponudnika – 40%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Auremiana, d.o.o., Partizanska
109, Sežana.
6. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, centralno skladišče medicinsko potrošnega materiala.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. oksigenatorji – zaprti sistem za
odrasle – 180 kom,
2. oksigenatorji – odprti sistem za
odrasle – 320 kom.
7. Pogodbena vrednost: 54,032.227,20
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
61,485.668,94 SIT, 45,938.016 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: javno naročilo je predvidevalo delne in kompletne ponudbe.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
ni bilo.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 16, z dne 19. 3. 1999, Ob-1902.
Klinični center Ljubljana
Št. 55 /99
Ob-11574
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za dobavo delovnega vozila za JP Vodovod Kanalizacija
brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
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4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih - cenovne komponente, tehnične karakteristike, kompatibilnost opreme z naročnikovo, reference ter dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MAN Gospodarska vozila Slovenija, d.o.o., Celovška c. 182, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava delovnega vozila za
JP Vodovod – Kanalizacija.
7. Pogodbena vrednost: 45,617.129 SIT
(vključno z DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje veljavne
ponudbe: 45,617.129 SIT in 41,189.340
SIT (vključno z DDV).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 58-59 z dne 23. 7. 1999, Ob-8064.
14.
Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 039-2/99-203
Ob-11588
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za
izbiro dobavitelja pisarniškega materiala.
3. Datum izbire: 16. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, rok dobave, rok plačila, stanje zalog, čas reklamacij, reference in finančno stanje. Izbrani ponudnik je po postavljenih
kriterijih dosegel najvišje mesto v lestvici rangiranih ponudb po posameznih sklopih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za I. točko SET, d.o.o., Vevška
cesta 52, Ljubljana in za II. točko Mladinska
knjiga Birooprema, d.d., Dunajska c. 121,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena
vrednost:
I. točka:
19,179.075,30
SIT
in
II. točka:
6,772.516,70 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: I. točka: 19,179.075,30 SIT,
15,775.319,97
SIT,
II. točka:
10,802.653,40 SIT, 6,772.516,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999, Ob-4901.
RS, Upravna enota Ljubljana
Št. 039-2/99-204
Ob-11589
1. Naročnik, poštni naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za
izbiro dobavitelja računalniškega materiala.
3. Datum izbire: 16. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, rok dobave, rok plačila, stanje zalog, čas reklamacij, reference in finančno stanje. Izbrani ponudnik je po postavljenih
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kriterijih dosegel najvišje mesto v lestvici rangiranih ponudb po posameznih sklopih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za I. in II. točko SET, d.o.o.,
Vevška cesta 52, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniški material.
7. Pogodbena vrednost: 25,343.797,47
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
25,343.797,47 SIT, 22,382.508,53 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999, Ob-4902.
RS, Upravna enota Ljubljana
Št. U3-JS-852/99
Ob-11678
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jožef
Stefan”, Jamova 39, Ljubljana, tel.
061/123-22-05.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire):
– ponudbena cena (naročnik ni dolžan oddati naročila ponudniku, ki ponudi najnižjo
ceno),
– dodatni popust,
– plačilni pogoji,
– ugodnosti servisnih storitev,
– garancijski rok,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtohiša Malgaj, d.o.o., PSC
Ljubljana, Tržaška 108, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Institut “Jožef Stefan”,
Jamova 39, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: Grand Espace 2,0 16V in Renault Kangoo expresss RN 1,4.
7. Pogodbena vrednost: 8,408.185,76
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
8,588.589 SIT, 8,408.185,76 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 57 z dne 16. 7. 1999, Ob-7741.
Institut “Jožef Stefan” Ljubljana
Št. 392/99
Ob-11679
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola
Starše, Starše 5, Starše.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za sukcesivno dobavo živil, in sicer 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.

76 / 17. 9. 1999 / Stran 5037
3. Datum izbire: 30. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– 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.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki – razpisani
obrazec 7a:
– Mariborska mlekarna, d.d., Maribor,
Osojnikova 5,
– Vipava Agroind Vipava 1894, Vipava,
d.d.;
2. meso in mesni izdelki – razpisni
obrazec 7b:
– Košaki TMI, d.d., Maribor, Oreško
nabrežje 1, Maribor;
3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:
– Koloniale Veletrgovina, d.d., Tržaška
c. 39, Maribor;
4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– Petlja, d.o.o., Ob Dravi 3a, Ptuj;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec 7d:
– Koloniale Veletrgovina, d.d., Tržaška
c. 39, Maribor;
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni
obrazec 7e:
– ni bila opravljena izbira, samo en ponudnik;
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – razpisni obrazec 7f:
– Koloniale Veletrgovina, d.d., Tržaška
c. 39, Maribor;
8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Koloniale Veletrgovina, d.d., Tržaška
c. 39, Maribor;
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
razpisni obrazec 7h:
– Žito PT pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– Koloniale Veletrgovina, d.d., Tržaška
c. 39, Maribor;
10. zmrznjeni izdelki iz testa – razpisni
obrazec 7i:
– Kruh - pecivo, Proizvodnja, trgovina in
storitve, d.d., Maribor, Ulica Jožice Flander 2,
– Mariborska mlekarna, d.d., Maribor,
Osojnikova 5;
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7j:
– PPS – Ptujske pekarne in slaščičarne Ptuj, Rogozniška cesta 2, Ptuj;
– Donats, d.o.o., Bohovska cesta 21,
Hoče, sojino pecivo;
12. ostalo prehrambeno blago – razpisni obrazec 7k:
– Koloniale Veletrgovina, d.d., Tržaška
cesta 39, Maribor.
6. (a), (b), 7.,8., 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
2,938.452,07 SIT, 9.450 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: 1 ponudba je bila nepopolna.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 40 z dne 28. 5. 1999, Ob-4173.
Osnovna šola Starše
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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. 344-75/99
Ob-11383
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 31. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalno podjetje Ormož,
d.d.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija javne
poti Mali Brebrovnik.
7. Pogodbena vrednost: 1,271.557 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,526.182,60 SIT, 11,271.557 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63 z dne 6. 8. 1999, Št. 9308.
Občina Ormož
Št. 352-72/99
Ob-11401
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalno podjetje Ormož,
d.d.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije na območju mesta Ormož.
7. Pogodbena vrednost: 18,756.993
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,635.051 SIT, 18,756.993 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 61 z dne 30. 7. 1999, Št. 8719.
Občina Ormož
Št. 403-415/98
Ob-11402
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Brežice, kont. oseba Anica Hribar, Cesta prvih
borcev 18, Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/600-052, soba št. 39.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Posavje Sevnica, Trg
svobode 11, Sevnica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih
del pri izgradnji atletske steze in ostalih
atletskih naprav pri novi Srednji ekonomski šoli v Brežicah.
7. Pogodbena vrednost: 38,915.389
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: po pogodbi.
9. Število prejetih ponudb: pet.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 72,321.774 SIT, 38,915.389 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 16. 7. 1999.
Občina Brežice
Št. 403-415/98
Ob-11403
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Brežice, kont. oseba Anica Hribar, Cesta prvih
borcev 18, Brežice, tel. 0608/62-050, faks
0608/600-052, soba št. 39.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slovenijašport 3T, Celovška
25, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba atletskih naprav pri izgradnji atletske steze in ostalih atletskih naprav pri novi Srednji ekonomski šoli v Brežicah.
7. Pogodbena vrednost: 46,267.223,80
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: po pogodbi.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 70,782.178 SIT, 38,915.389 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 16. 7. 1999.
Občina Brežice
Št. 60-AG/99
Ob-11520
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 9.1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ekonomsko najugodnejša ponudba: ustrezne reference, sposobnost in usposobljenost ponudnika dela izvesti kot javno naročilo zahteva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Topos, d.o.o., Dolenjske Toplice, Kočevarjeva 1, 8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava projektne
dokumentacije (PGD, PZR) za izgradnjo
Centra za ravnanje z odpadki Dolenjske.
7. Pogodbena vrednost: 36,480.602
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,713.480 SIT, 27,965.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999,
Ob-8706.
Mestna občina Novo mesto
Št. 104604/99
Ob-11536
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno
podjetje Velenje, d.o.o., Koroška 37b,
3320 Velenje, telefaks 063/855-796, tel.
063/856-251.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. september 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Esotech, d.d., Velenje, Preloška 1, 3320 Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija toplotne postaje TPP 106 za objekt Gradis-samski dom ter naselje stanovanjskih hiš med Aškerčevo in Kersnikovo
ulico v Velenju.
7. Pogodbena
vrednost:
22,419.194,21 SIT vključno z 19% DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,085.086 SIT vključno z 19% DDV,
21,823.909,80 SIT vključno z 19% DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62-63 z dne 6. 8. 1999,
Ob-9418.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Velenje
Št. 104604/99
Ob-11538
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno
podjetje Velenje, d.o.o., Koroška 37b,
3320 Velenje, telefaks 063/855-796, tel.
063/856-251.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. september 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vegrad, d.d., Prešernova
9a, 3320 Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija toplotnega in vodovodnega omrežja nad Kidričevo cesto v Velenju.
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7. Pogodbena
vrednost:
33,041.843,02 SIT vključno z 19% DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,055.527,10 SIT vključno z 19%
DDV, 38,417.917 SIT vključno z 19% DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62-63 z dne 6. 8. 1999,
Ob-9420.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Velenje
Št. 104604/99
Ob-11541
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno
podjetje Velenje, d.o.o., Koroška 37b,
3320 Velenje, telefaks 063/855-796, tel.
063/856-251.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. september 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PUP, d.d., Velenje, Koroška 37B, 3320 Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija toplotne postaje TPP 318 Šoštanj, Osnovna
šola Karel Destovnik Kajuh.
7. Pogodbena vrednost: 13,251.853,40
SIT vključno z 19% DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,027.975,85 SIT vključno z 19%
DDV, 12,449.440,80 SIT vključno z 19%
DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62-63 z dne 6. 8. 1999,
Ob-9416.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.,
Velenje
Št. II-6/109
Ob-11543
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Koper, d.o.o., s.r.l., Ulica 15. maja 4, Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 6. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najugodnejši ponudnik izpolnjuje
vse kriterije iz meril razpisnih pogojev, poleg tega pa ponuja najnižjo ceno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidro Koper, d.o.o. – s.r.l.,
Koper, Ferrarska 10, Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in strehe pokopališkega objekta Škocjan v Kopru – vstopni objekt, severni vhod.
7. Pogodbena vrednost: 28,956.529,21
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: v zahtevanem
roku je prispelo 6 veljavnih in popolnih ponudb.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,879.757,78 SIT, 28,956.592,21
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999.
Komunala Koper, d.o.o., s.r.l.
Št. 351-6/99-07
Ob-11544
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje
ob Dravi.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis z dne 4. 6.
1999.
3. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena in rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje, d.d., Radlje ob Dravi, Mariborska c. 40, 2360 Radlje ob Dravi.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in inštalacijska dela – Osnovna šola
Remšnik.
7. Pogodbena vrednost: 36,467.650 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 29,686.130
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 39,467.869 SIT, 36,467.650 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 64000-5/99
Ob-11674
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitve.
3. Datum izbire: 10. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): plačilni pogoji in cene, reference
in kvaliteta, rok izvedbe in garancijski roki,
dodatne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradišče, d.d., Cerknica,
Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih in
nekaterih obrtniških del za izgradnjo telovadnice pri Osnovni šoli Grahovo.
7. Pogodbena vrednost: 63,471.842,80
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 66,426.213,90 SIT, 63,471.842,80
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62-63 z dne 6. 8. 1999.
Občina Cerknica
Št. 992/1-1999
Ob-11675
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kot merila za izbiro so se upoštevali: cena (ponder 40), plačilni pogoji (ponder 10), tehnične karakteristike (ponder
30), reference (ponder 10), garancijska doba (ponder 5) in ostale ugodnosti (ponder
5). Vsako merilo je bilo ocenjeno z oceno
od 0 do 10 na podlagi primerjave vseh prispelih ponudb. Ocene so se lahko ponavljale, kolikor je bil ponujen element med različnimi ponudniki enakovreden.
Utemeljitev izbire: krajši postopek izvedbe, boljše pretočne karakteristike z manjšo
debelino stene cevi, 30-letne delovne izkušnje.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Poslovni center Pronia,
d.o.o., Brilejeva 6, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije
za meteorne in fekalne vode na kanalu
Æ 60 (409 m) in Æ 50 (803 m) in direktni
kanalizacijski priključki (5 kom).
Kraj izvedbe je na Bleiweisovi cesti, Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 82,080.110
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 94,775.170 SIT, 80,950.154 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 58-59 z dne 23. 7. 1999,
Ob-8030.
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.
Št. 991/1-1999
Ob-11587
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova
1, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kot merila za izbiro so se upoštevali: cena (ponder 40), plačilni pogoji (ponder 10), pogoji izvedbe (ponder 30), reference (ponder 10), garancijska doba (ponder 5) in ostale ugodnosti (ponder 5). Vsako
merilo je bilo ocenjeno z oceno od 0 do 10
na podlagi primerjave vseh prispelih ponudb. Ocene so se lahko ponavljale, kolikor je bil ponujen element med različnimi
ponudniki enakovreden.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT, d.d., Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izkop in zasip jarkov
(1640 m3) z dobavo in vgraditvijo plastičnih cevi (675 m) in jaškov (19 kom),
priključki (23 kom), rušenje in obnova
vozišča v dolžini ca. 400 m.
Kraj izvedbe je na Jelenčevi cesti v Stražišču, Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 18,716.209
SIT.
8.
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9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,986.767 SIT, 18,716.209 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 58-59 z dne 23. 7. 1999,
Ob-8027.
Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.
Ob-11676
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar
18, 3325 Šoštanj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 9. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena: 50%,
– kvaliteta: 30%,
– varstvo pri delu in organizacija dela:
10%,
– ponujena garancijska doba: 10%.
Izbrani ponudnik je cenovno najugodnejši in je skladno z merili za ocenitev, navedenih v objavi in razpisni dokumentaciji, dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MAP Trade, d.o.o., Slovenska Bistrica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija transportnega mostu od PE05 do PE24 v Termoelektrarni Šoštanj.
7. Pogodbena
vrednost:
128,120.378,96 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
167,834.489,34
SIT,
128,120.378,96 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 7 z dne 5. 2. 1999,
Ob-811, stran 705.
13.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Št. 2-99-1052
Ob-11677
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Celjska
cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, fiksnost cen, rok izvedbe,
reference, plačilni pogoji. Pri izbiri so bila
upoštevana vsa navedena merila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GPT, d.o.o., KIT, Stritarjeva
29, 3250 Rogaška Slatina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade, strehe in zatesnitev oken na objektu ZP Rogaška Slatina.
7. Pogodbena vrednost: 11,763.246
SIT.
8.
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9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,107.099 SIT, 11,763.246 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67-68 z dne 20. 8. 1999,
Ob-10008.
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
Št. 2.0.-3727/99
Ob-11586
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbi izbranih izvajalcev sta
bili popolni, izvajalca imata ustrezne reference za izvajanje tovrstnih del, ponudbi sta
cenovno najugodnejši in imata sprejemljiv
rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
5.1. RGS, d.d., Rudarstvo-gradbeništvo
- sanacije, Dimičeva 16, 1109 Ljubljana,
5.2. ”RAFAEL”, gradbena dejavnost,
d.o.o., Naselje heroja Maroka 18, 8290 Sevnica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
6.1. sanacija podpornega zidu od km
507+600 do km 507+956 (Zidani
Most–Rimske Toplice) železniške proge Zidani Most–Šentilj,
6.2. sanacija opornega zidu od km
597+975 do km 598+095 (Maribor–
Šentilj) železniške proge Zidani Most–
Šentilj.
7. Pogodbena vrednost:
7.1. 44,553.551 SIT,
7.2. 71,681.689,40 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
9.1. 5,
9.2. 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
10.1. 55,289.261,20 SIT, 44,553.551
SIT,
10.2. 99,804.728 SIT, 71,681.689,40
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 16. 7. 1999, Ob-7523.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 11/99
Ob-11555
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garancija na izvedena dela).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Komunalna operativa d.d.,
Povšetova 8, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava črpalnih
agregatov na črpališčih odpadne vode
JP VO – KA.
7. Pogodbena vrednost: 24,893.000
SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,980.000 SIT in 24,893.000 SIT
(brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 14/99; izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.
13.
Javno podjetje
Vodovod – kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 73/99
Ob-11557
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garancija na izvedena dela).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidrotehnik, p.o., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
Zaloški
cesti
(odsek
Proletarska-Kajuhova) in obnova kanalizacije po
Zaloški
cesti
(odsek
Pokopališka-Kajuhova), (ponovitev razpisa JN
43 grad/99).
7. Pogodbena vrednost: 75,489.503,96
SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 78,287.342,58 SIT in 75,489.503,96
SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 14/99; izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.
13.
Javno podjetje
Vodovod – kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 74/99
Ob-11558
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
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tev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garancija na izvedena dela).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nigrad, d.o.o., Moškričeva
18, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
Švarovi in Trinkovi ulici – I. faza (ponovitev razpisa JN 49 grad/99).
7. Pogodbena vrednost: 26,418.965,71
SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,271.737,94 SIT in 26,418.965,71
SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 14/99; izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.
13.
Javno podjetje
Vodovod – kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 66/99
Ob-11560
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garancija na izvedena dela).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalne gradnje d.o.o.,
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kanalizacije
po Bezenškovi ulici (ponovljeni razpis –
JN 20 grad/99).
7. Pogodbena vrednost: 24,485.153,82
SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,069.102,40 SIT in 24,485.153,82
SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 14/99; izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.
13.
Javno podjetje
Vodovod – kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 67/99
Ob-11561
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 8. 9. 1999.

Št.

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garancija na izvedena dela).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KPL, d.d., Tbilisijska 61,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po Židovski ulici in stezi (ponovljeni razpis – JN 21 grad/99).
7. Pogodbena vrednost: 46,002.486
SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 50,377.444,90 SIT in 46,002.486 SIT
(brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 14/99; izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.
13.
Javno podjetje
Vodovod – kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 68/99
Ob-11564
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garancija na izvedena dela).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KPL, d.d., Tbilisijska 61,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po Gregorčičevi ulici (odsek Igriška – Slovenska), (ponovljeni
razpis – JN 22 grad/99).
7. Pogodbena vrednost: 21,928.491,64
SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,920.498,41 SIT in 21,928.491,64
SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 14/99; izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.
13.
Javno podjetje
Vodovod – kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 69/99
Ob-11566
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
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sobnosti.
3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garancija na izvedena dela).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Komunalne gradnje d.o.o.,
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
DN 300 v komunalnem kolektorju po
Vilharjevi cesti (ponovljeni razpis – JN
23 grad/99).
7. Pogodbena vrednost: 66,388.090,40
SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 68,411.469 SIT in 66,388.090,40 SIT
(brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 14/99; izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.
13.
Javno podjetje
Vodovod – kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 70/99
Ob-11569
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garancija na izvedena dela).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska 56,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda DN
600 po Cesti v Mestni log – II. faza (ponovitev razpisa JN 40 grad/99).
7. Pogodbena vrednost: 68,965.983,05
SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 76,220.301,50 SIT in 68,965.983,05
SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 14/99; izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.
13.
Javno podjetje
Vodovod – kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 71/99
Ob-11570
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-
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nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garancija na izvedena dela).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nigrad, d.o.o., Moškričeva
18, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
delu Vižmarske poti (ponovitev razpisa
JN 41 grad/99).
7. Pogodbena vrednost: 8,363.842 SIT
(brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,028.365,55 SIT in 8,363.842 SIT
(brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 14/99; izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.
13.
Javno podjetje
Vodovod – kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 72/99
Ob-11572
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 8. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garancija na izvedena dela).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: KPL, d.d., Tbilisijska 61,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po cesti Stare Črnuče in Pot
k sejmišču (ponovitev razpisa JN 42
grad/99).
7. Pogodbena vrednost: 100,576.265
SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 102,099.956,40 SIT in 100,576.265
SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 14/99; izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.
13.
Javno podjetje
Vodovod – kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
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Ob-11635
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca za izvajanje gradbenih del brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: cena, reference, rok za izvedbo, dana garancija, posegi po izteku garancijskega roka, usklajenost s tehničnimi zahtevami, certifikat kakovosti po ISO 9000.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MECUM, d.o.o., Litijska 43,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dozidava poslovno
garažnega objekta ter dobava in montaža pohištvene opreme v TE-TOL.
7. Pogodbena vrednost: 112,997.500,35
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): izvajalec bo oddal gradbena in obrtniška dela, strojne in elektro instalacije ter
zunanjo ureditev podizvajalcem v skupni
vrednosti 81,924.767,66 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
126,627.860,80 SIT, 112,997.500,35 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 110-1/93
Ob-11693
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. Datum izbire: 24. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: rekonstrukcija križišča v Latkovi vasi na cesti
R2-447, R2-427.
Kraj izvedbe: Latkova vas.
7. Pogodbena vrednost: 26,934.199
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 28,202.330 SIT
in najnižje ponudbe: 26,934.199 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999, Ob-5442.
14.
Direkcija RS za ceste

Ob-11694
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. Datum izbire: 24. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj d.d.,
Jezerska 20, 4000 Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: modernizacija ceste RT-909/1128 Vresje-Sorica.
Kraj izvedbe: Vresje-Sorica.
7. Pogodbena vrednost: 68,480.774
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 74,560.396 SIT
in najnižje ponudbe: 68,480.774 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 39-40 z dne 28. 5. 1999, Ob-4387.
14.
Direkcija RS za ceste
Ob-11695
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. Datum izbire: 29. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Pomgrad Murska Sobota, Bakovska cesta 33, 9000 Murska Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obnova glavne ceste G1-3/318 (M10-1) v
Murski Soboti (Cankarjeva cesta).
Kraj izvedbe: Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 83,463.802
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 87,959.499,62
SIT in najnižje ponudbe: 83,463.801,71
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 51 z dne 17. 7. 1998, Ob-4791F.
14.
Direkcija RS za ceste
Ob-11696
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. Datum izbire: 26. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo me-
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sto d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: rekonstrukcija ceste L 3613 Črni potok-Vici
in izgradnja mostu čez Črni Potok od
km 0.2 do km 96.40.
Kraj izvedbe: Papeži-Žurge-Belica.
7. Pogodbena vrednost: 91,201.156
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 119,033.561 SIT
in najnižje ponudbe: 105,954.896 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 51-53 z dne 2. 7. 1999, Ob-6136.
14.
Direkcija RS za ceste
Ob-11697
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. Datum izbire: 24. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo mesto d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: modernizacija ceste R2-421 Osojnik-Jugorje.
Kraj izvedbe: Štrekljevec-Jugorje.
7. Pogodbena vrednost: 38.985.423
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 40,417.219,50
SIT in najnižje ponudbe: 38,978.521 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 51-53 z dne 7. 5. 1999, Ob-6139.
14.
Direkcija RS za ceste
Ob-11698
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. Datum izbire: 23. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis NG Maribor d.d., Lavričeva 3, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: gradnja nadomestnega mostu čez potok Sejanca v Trgovišču na cesti G1-2.
Kraj izvedbe: Spuhlja-Ormož.
7. Pogodbena vrednost: 38,743.049
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 46,605.036 SIT
in najnižje ponudbe: 38,743.049 SIT.

Št.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 54-55 z dne 9. 7. 1999, Ob-6330.
14.
Direkcija RS za ceste
Ob-11699
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. Datum izbire: 23. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
Zagrebška 49a, 2250 Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: gradnja nadomestnega mostu čez inundacijo v Gorišnici na cesti G1-2.
Kraj izvedbe: Gorišnica.
7. Pogodbena vrednost: 37,898.194
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 46,675.199 SIT
in najnižje ponudbe: 37,898.193,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 54-55 z dne 9. 7. 1999, Ob-6331.
14.
Direkcija RS za ceste
Ob-11700
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. Datum izbire: 31. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgradnja nadomestnega mostu čez Dravinjo v
Ločah in rekonstrukcija cestnih priključkov na cesti R3-688 v Ločah.
Kraj izvedbe: Žiče-Poljane.
7. Pogodbena vrednost: 124,653.330
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 130,653.330 SIT
in najnižje ponudbe: 124,653.330 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999, Ob-5207.
14.
Direkcija RS za ceste
Ob-11701
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.
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3. Datum izbire: 10. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Soča vodnogospodarsko
podjetje d.d., Industrijska 2, 5000 Nova
Gorica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sanacija plazu na odseku ceste R2-403 odsek 1072 Kneža.
Kraj izvedbe: Kneža-Podbrdo.
7. Pogodbena vrednost: 94,842.464
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 106,634.269 SIT
in najnižje ponudbe: 94,842.463 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 51-53 z dne 2. 7. 1999, Ob-6134.
14.
Direkcija RS za ceste
Ob-11702
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. Datum izbire: 24. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ptuj d.d.,
Zagrebška 49a, 2250 Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava zapornih slojev na področju CP Ptuj.
Kraj izvedbe: Hajdina-Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: 17,550.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje: 36,793.462,44
SIT in najnižje ponudbe: 27,783.815,84
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999, Ob-5213.
14.
Direkcija RS za ceste
Ob-11703
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. Datum izbire: 26. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: sanacija plazov na Smehovem klancu.
Kraj izvedbe: Šentjur-Mestinje.
7. Pogodbena vrednost: 49,386.132
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
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10. Vrednost najvišje: 55,042.921 SIT
in najnižje ponudbe: 49,386.132 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999, Ob-4627.
14.
Direkcija RS za ceste
Ob-11704
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. Datum izbire: 30. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MAP TRADE d.o.o., Laporje
24, Laporje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obnova mostu čez Rečico v Laškem na cesti
G1-5 odsek 328.
Kraj izvedbe: Celje-Šmarjeta.
7. Pogodbena vrednost: 24,739.732
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje: 40,703.972 SIT
in najnižje ponudbe: 24,739.731 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999, Ob-5210.
14.
Direkcija RS za ceste
Ob-11705
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. Datum izbire: 22. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska Sobota d.d., Lendavska 64, 9000 Murska Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obnova vertikalne signalizacije na območju
CP Murska Sobota.
Kraj izvedbe: Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 19,198.004
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje: 19,953.930 SIT
in najnižje ponudbe: 19,198.004,80 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999, Ob-4626.
14.
Direkcija RS za ceste
Ob-11706
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 3. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gorica d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: protiprašna zaščita na makadamskih voziščih na področju CP Nova Gorica.
Kraj izvedbe: Kambreško.
7. Pogodbena vrednost: 15,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 17,301.042,27
SIT in najnižje ponudbe: 16,100.450 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 58-59 z dne 23. 7. 1999, Ob-8254.
14.
Direkcija RS za ceste
Ob-11707
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. Datum izbire: 2. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Novo mesto d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: modernizacija RT-919 odsek 1343 Sinji
vrh-Radenci.
Kraj izvedbe: Vinica-Stari trg.
7. Pogodbena vrednost: 35.493.178
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 39,290.468 SIT
in najnižje ponudbe: 34,310.318 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999, Ob-7765.
14.
Direkcija RS za ceste
Ob-11708
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. Datum izbire: 3. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja
ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje Ajdovščina d.d., Vipavska c. 3, 5270 Ajdovščina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: preplastitev ceste R2-404 odsek 1379 Podgrad-Ilirska Bistrica.

Kraj izvedbe: Podgrad-Ilirska Bistrica.
7. Pogodbena vrednost: 72,912.667
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje: 77,302.535,36
SIT in najnižje ponudbe: 72,912.667 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999, Ob-5470.
14.
Direkcija RS za ceste

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. 90415-8/1999-15
Ob-11452
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana in Ministrstvo za
obrambo Republike Slovenije, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire), velja za vse štiri razpisane naloge
enako; merila za ocenjevanje ponudb, navedena v razpisni dokumentaciji. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki doseže najvišje
število točk. Najnižja cena je kriterij z največjo težo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) naloga 3.1.: Inštitut za geodezijo in
fotogrametrijo FGG, Jamova ulica 2, 1000
Ljubljana,
b) naloga 3.2.: Geodetski zavod Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
c) naloga 3.3.: DFG CONSULTING,
d.o.o., Pivovarniška ulica 8, 1000 Ljubljana,
d) naloga 3.4.: Inštitut za geodezijo in
fotogrametrijo FGG, Jamova ulica 2, 1000
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
a) izdelava 6 listov državne topografske karte v merilu 1 : 50.000 (DTK 50)
in 6 listov vojaške topografske karte v
merilu 1 : 50.000 (VTK 50) po posameznih nalogah; naloga 3.1. – spremljanje
in nadzor izvajanja del,
b) izdelava 6 listov državne topografske karte v merilu 1 : 50.000 (DTK 50)
in 6 listov vojaške topografske karte v
merilu 1 : 50.000 (VTK 50) po posameznih nalogah; naloga 3.2. – pripravljalna
dela ter zajem dopolnitev in sprememb,
c) izdelava 6 listov državne topografske karte v merilu 1 : 50.000 (DTK 50)
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in 6 listov vojaške topografske karte v
merilu 1 : 50.000 (VTK 50) po posameznih nalogah; naloga 3.3. –obdelava tiskanih listov TK 50,
d) izdelava 6 listov državne topografske karte v merilu 1 : 50.000 (DTK 50)
in 6 listov vojaške topografske karte v
merilu 1 : 50.000 (VTK 50) po posameznih nalogah; naloga 3.4. – kartografska
obdelava, vzdrževanje baze in reprodukcija ter tisk VTK 50.
7. Pogodbena vrednost:
a) naloga 3.1.: 9,393.170 SIT,
b) naloga 3.2.: 21,255.000 SIT,
c) naloga 3.3.: 7,150.000 SIT,
d) naloga 3.4.: 10,960.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajalcev ni.
9. Število prejetih ponudb:
a) naloga 3.1.: 2,
b) naloga 3.2.: 2,
c) naloga 3.3.: 2,
d) naloga 3.4.: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) naloga 3.1.: 9,900.000 SIT
9,393.170 SIT,
b) naloga 3.2.: 23,800.000 SIT
21,255.000 SIT,
c) naloga 3.3.: 11,917.900 SIT
7,150.000 SIT,
d) naloga 3.4.: 12,056.000 SIT
10,960.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni bil objavljen.
Geodetska uprava RS
Št. 400-02-33/99
Ob-11446
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): neuspešen javni razpis, ker na
razpisane naloge pod 2. in 3. točko nista
prispeli po dve ponudbi (34. člen ZJN).
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb:
2. ena,
3. ena.
10., 11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 54-55
z dne 9. 7. 1999, Ob-6322.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Št. 400-02-40/99
Ob-11447
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik, ki je v postopku oce-

Št.

njevanja dosegel najvišje število točk, je bil
izbran kot najugodnejši ponudnik za izvajanje naloge.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
2. Urbis, d.o.o., urbanizem, arhitektura, projektiranje, Kopitarjeva ul. 5, 2000
Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
2. prostorska dokumentacija za
ureditev Drave od Sp. Dupleka do jezu v
Melju.
7. Pogodbena vrednost: 14,250.000
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 4,059.987
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,285.580 SIT, 14,250.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 56-57 z dne 16. 7.
1999, Ob-7745.
Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave
Št. 039-2/99-202
Ob-11592
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
storitev brez omejitev – tiskanje.
3. Datum izbire: 22. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, rok dobave, rok plačila,
zaloga, reference. Izbrani ponudnik je po
postavljenih kriterijih dosegel najvišje mesto v lestvici rangiranih ponudb.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: COPIS, d.o.o., Dunajska
158, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: tiskanje obrazcev.
7. Pogodbena vrednost: 4,328.041,90
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 7,878.276 SIT, 4,328.041,90 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 44-45 z dne 11. 6.
1999, Ob-4900.
RS Upravna enota Ljubljana
Št. 603-3/99
Ob-11594
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, cena, fiksnost cen,
plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
OŠ Metlika: Integral Dolenjske in Bele
krajine, d.o.o., Novi trg 11, Novo mesto;

76 / 17. 9. 1999 / Stran 5045
OŠ Podzemelj: Anton Bajuk, s.p., Primostek 4, Gradac.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: šolski
prevozi za potrebe OŠ Metlika in Podzemelj.
7. Pogodbena vrednost:
OŠ Metlika: 11,272.320 SIT,
OŠ Podzemelj: 3,110.400 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: po 3 za vsako šolo.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
OŠ
Metlika:
13,680.000
SIT,
11,272.320 SIT,
OŠ Podzemelj: 5,107.200 SIT,
3,110.400 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 62-63 z dne 6. 8.
1999.
Občina Metlika
Št. 01091/00
Ob-11595
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: 9. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, bonitetni kazalniki, celovitost, I BON.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slovenica, d.d., Celovška c.
206, Ljubljana; Adriatic, d.d., Jadranska 21,
Koper; Triglav, d.d., Miklošičeva 10, Ljubljana; Zavarovalnica Maribor, d.d., Cankarjeva ul. 3, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zavarovanje premoženja.
7. Pogodbena vrednost: priznanje usposobljenosti.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: usposobljenost.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 60-61 z dne 30. 7.
1999, Ob-8698.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 01091/00
Ob-11596
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: 6. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, bonitetni kazalniki,
zmogljivost, opremljenost, I BON.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inter alarm, d.o.o., Kraigherjeva 19a, Lenart; Sintal, d.d., Zaloška c.
143, Ljubljana; Varnost Bežigrad, d.d., Staničeva 41, Ljubljana; Serpico, d.o.o., Stegne 21, Ljubljana; Varnost Maribor, d.d.,
Ljubljanska 9, Maribor; G7, d.o.o., Špruha
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33, 1236 Trzin; Prosignal, d.o.o., Lava 6/a,
Celje; Varnost Kranj, d.d., Bleiweisova 4,
Kranj; Atran, d.o.o., Obrtniška 7, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: varovanje objektov.
7. Pogodbena vrednost: priznanje usposobljenosti.
8.
9. Število prejetih ponudb: 13.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: usposobljenost.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 56-57 z dne 16. 7.
1999, Ob-7552.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 462-02/69-99/0431-001 Ob-11597
1. Naročnik, poštni naslov: Carinska
uprava Republike Slovenije, Šmartinska
130, 1523 Ljubljana, 061/14-14-510,
061/140-10-55.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10.9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– usposobljenost in sposobnost ponudnika,
– oddaljenost ponudnika od razpisanih
lokacij naročnika,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za lokacijo carinarnice Celje
in carinarnice Maribor je ponudnik Čistilni
servis Jože Meh, s.p., Trg mladosti 6, Velenje, za lokacijo carinarnice Dravograd, carinarnice Murska Sobota in carinarnice Nova
Gorica je ponudnik ISS Servisystem, d.o.o.,
Kopitarjeva 5, Maribor, za lokacijo Carinska
izpostava Terminal, Carinska cona in Carinska izpostava Železniška postaja Ljubljana,
v okviru carinarnice Ljubljana je ponudnik
Histor, d.o.o., Gregorčičeva 7, Ljubljana,
za lokacijo carinarnice Jesenice, carinarnice Ljubljana, razen za Carinsko izpostavo
Terminal, Carinsko cono in Carinsko izpostavo Železniška postaja Ljubljana, v okviru
te carinarnice ter za lokacijo carinarnice Sežana je ponudnik Hernaus, d.o.o., Šalek
89, Velenje in za lokacijo carinarnice Koper
je ponudnik Cleaning, d.o.o., Zvonarska 1,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje prostorov carinske službe po posameznih lokacijah oziroma po posameznih carinarnicah.
7. Pogodbena vrednost:
– za
lokacijo
carinarnice
Celje:
4,482.534,96 SIT,
– za lokacijo carinarnice Dravograd:
1,062.306,24 SIT,
– za lokacijo carinarnice Jesenice:
8,350.230 SIT,
– za lokacijo carinarnice Koper:
8,425.200 SIT,
– za lokacijo Carinska izpostava Terminal, Carinska cona in Carinska izpostava
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Železniška postaja Ljubljana, v okviru carinarnice Ljubljana: 967.348,56 SIT,
– za lokacijo carinarnice Ljubljana, razen za lokacijo Carinska izpostava Terminal, Carinska cona in Carinska izpostava
Železniška postaja Ljubljana, v okviru carinarnice Ljubljana: 9,740.959,20 SIT,
– za lokacijo carinarnice Maribor:
437.519,64 SIT,
– za lokacijo carinarnice Murska Sobota: 4,400.358,48 SIT,
– za lokacijo carinarnice Nova Gorica:
1,199.403,60 SIT in
– za lokacijo carinarnice Sežana:
3,451.476 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za
lokacijo
carinarnice
Celje:
5,203.414,92 SIT, 4,482.534,96 SIT,
– za lokacijo carinarnice Dravograd:
1,731.807 SIT, 750.099,36 SIT,
– za lokacijo carinarnice Jesenice:
9,170.828,76 SIT, 8,350.230 SIT,
– za lokacijo carinarnice Koper:
9,011.372,52 SIT, 8,425.200 SIT,
– za lokacijo carinarnice Ljubljana:
10,987.769,28 SIT, 9,028.818,72 SIT,
– za lokacijo Carinska izpostava Terminal, Carinska cona in Carinska izpostava
Železniška postaja Ljubljana, v okviru carinarnice Ljubljana: 2,149.835,52 SIT,
967.348,56 SIT,
– za lokacijo carinarnice Maribor:
905.709 SIT, 437.519,64 SIT,
– za lokacijo carinarnice Murska Sobota: 4,748.100 SIT, 3,253.096,56 SIT,
– za lokacijo carinarnice Nova Gorica:
1,259.853 SIT, 1,199.403,60 SIT in
– za lokacijo carinarnice Sežana:
3,896.040,96 SIT, 3,394.356 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 63 z dne 6. 8. 1999.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
Št. 610
Ob-11598
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar
18, 3325 Šoštanj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena: 45%,
– reference ponudnika na energetskih
podjetjih na podobnih delih v zadnjih 4 letih: 20%,
– tehnološka opremljenost izvajalca:
15%,
– reference kadrov: 10%,
– finančna moč podjetja: 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ESOTECH, d.d., Velenje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvedba povezave kanalov dimnih plinov med
blokom 3 in RDP 4.
7. Pogodbena vrednost: 96,860.050
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 106,767.990 SIT, 75,236.048 SIT.
11., 12.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Št. 610
Ob-11599
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar
18, 3325 Šoštanj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena: 40%,
– reference ponudnika na energetskih
podjetijh na podobnih delih v zadnjih 4 letih: 20%,
– vzdrževanje: 20%,
– rok izvedbe: 10%,
– finančna moč podjetja: 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: INFOTEHNA, d.o.o., Novo
mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: informacijski sistem za upravljanje z dokumenti in arhiviranje.
7. Pogodbena vrednost: 4,998.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,261.411,70 SIT, 4,998.000 SIT.
11., 12.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Št. 610
Ob-11600
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar
18, 3325 Šoštanj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena: 25%,
– reference ponudnika na energetskih
podjetijh na podobnih delih v zadnjih 4 letih: 30%,
– tehnološka opremljenost izvajalca:
15%,
– reference kadrov: 15%,
– finančna moč podjetja: 15%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ESOTECH, d.d., Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zamenjava parovodov sveže pare na kotlih
bloka 3.
7. Pogodbena vrednost: 89,847.380
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4 (3 popolne).
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 110,878.250 SIT, 89,847.380,80 SIT.
11., 12.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
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Št. 610
Ob-11602
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ulica Ivo Lola Ribar
18, 3325 Šoštanj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena: 30%,
– reference ponudnika na energetskih
podjetjih na podobnih delih v zadnjih 4 letih: 25%,
– tehnološka opremljenost izvajalca:
15%,
– reference kadrov: 15%,
– finančna moč podjetja: 15%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mascom, d.o.o., Lenart v
Slovenskih Goricah.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obnova kotlov bloka 3.
7. Pogodbena vrednost: 66,022.223
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 144,370.800 SIT, 66,022.223 SIT.
11., 12.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Št. 363-02-24/99
Ob-11687
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: 31. 8.1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik ni izbral izvajalca zaradi
izločitve obeh ponudnikov.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 50 z dne 17. 6.
1999 pod št. 5292.
Servis skupnih služb vlade
Št. 110-1/99
Ob-11816
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspilerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: J.V. Geoinženiring d.o.o. Dimičeva 14, 1000 Ljubljana + GEOT d.o.o.,
Dimičeva 12, 1000 Ljubljana + GZL Geoprojekt d.d., Letališka 27, 1000 Ljubljana.

Št.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: geološko geomehanske raziskave za PGD,
PZI AC Cogetinci–Vučja vas in geotehnološki elaborat za AC odsek Cogetinci–Beltinci.
7. Pogodbena vrednost: 149,196.905
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 178,244.849,72 SIT, 149,196.905
SIT.
11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-11815
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspilerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavod za Gradbeništvo, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC
Šentvid–Koseze; izdelava dopolnilnih
geološko–geomehanskih raziskav za
PGD, PZI predora Šentvid.
7. Pogodbena vrednost: 25.438.403
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27.638.149 SIT, 25.438.403 SIT.
11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-11814
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspilerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 2. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Dolenjska projektiva d.o.o.,
Ljubljanska cesta 27, 8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: Gorišnica–Ormož; izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI in PZR.
7. Pogodbena vrednost: 163,195.693
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 176,894.198 SIT, 163,195.693 SIT.
11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
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ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila blaga
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-11450
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: 3. točka prvega odstavka 55. člena ZJN.
3. Datum izbire: 24. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po natančnem pregledu in preveritvi obsega ter vsebine storitev, je strokovna komisija ugotovila, da je za izvedbo
javnega naročila usposobljen samo eden
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo, ustreznimi strokovnimi kadri in
pravicami intelektualne lastnine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nukel, d.o.o., Gubčeva 2,
Krško.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dopolnitev projekta za
izvedbo DMP 330-BD-L.
7. Pogodbena vrednost: 7,176.920 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 6529/720-1449/13697 Ob-11451
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: strokovna komisija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom št. 40 z dne 30. 8.
1999 je ugotovila, da je edini možni dobavitelj izdelave postopkov za obese, firma
Enertech.
3. Datum izbire: 31. 8. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Enertech 2950 Birch Street
BREA, Ca. 92821 USA.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelava postopkov in
procedur za obese.
7. Pogodbena vrednost: 25,576.000
SIT.
8., 9., 10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-11590
1. Naročnik, poštni naslov: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje
lignita, d.d., Partizanska 78, Velenje.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: po 7. točki
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prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.
3. Datum izbire: 7. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najugodnejša cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Sava, gumarska in kemična
industrija, d.d., Transportni trakovi, Škofjeloška c. 6, Kranj.
6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje, d.d., Partizanska 78, Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– transportna
guma
1000/EP
1000/3 4/2K – 2.510 m,
– transportna guma 650/EP 800/3
3/2K – 3.000 m.
7. Pogodbena vrednost: 48,727.400 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 56,424.200 SIT, 48,727.400 SIT.
11.
Premogovnik Velenje, d.d.

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila gradbenih del
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih
Št. 512/1708-993
Ob-11684
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: 7. točka prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.
Na podlagi uvedbe postopka denacionalizacije je bila prekinjena gradnja, ki je
bila začeta 5. 5. 1997 s sklenitvijo pogodbe z GP Radlje. Z ugodno rešitvijo postopka v korist DEM in v izogib nastanka dodatne škode in stroškov se nadaljevanje del
odda takoj istemu izvajalcu.
3. Datum izbire: 10. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec je izbran na podlagi
ugodnih referenc, roka izvedbe pogodbenih del, garancije za izvedena dela in nižje
cene.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Radlje,
d.d., Radlje ob Dravi.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dokončanje izgradnje brunarice Kope.
7. Pogodbena vrednost: 23,374.358
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,860.918,80 SIT, 23,374.358 SIT.
11.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
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ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 01091/00
Ob-11579
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: edini primerni
izvajalec za preselitev napajalnih sistemov
Ericssona.
3. Datum izbire: 9. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edini primerni izvajalec za preselitev napajalnih sistemov Ericssona v Sloveniji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gryps, d.o.o., Kosovelova
31, Idrija.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
preselitev napajalnih sistemov v Telekomovem objektu PSX Murska Sobota.
7. Pogodbena vrednost: 20,885.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 01091/00
Ob-11580
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. člena zakona o javnih naročilih: edini primerni
ponudnik poslovnih prostorov na primerni
lokaciji za potrebe pošte v Solkanu.
3. Datum izbire: 9. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edina primerna lokacija v kraju
Solkan.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MIP, d.d., Panonska c. 1,
Nova Gorica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: nakup poslovnega prostora v Solkanu.
7. Pogodbena vrednost: 23,700.000
SIT z DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 403-20/99
Ob-11719
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Jesenkova 3,
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 8. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih:
3. Datum izbire: 3. 9. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): svetovalna in nestandardna intelektualna storitev koordinacije in vodenja
IS-DDV ter svetovanje o DDV, pri čemer
izvedbe naročila ni možno podrobno določiti brez sodelovanja izvajalca.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CSPM Inc, Graesedalen 2,
DK-3600 FREDRIKSSUND, Danska.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
svetovalne in nestandardne intelektualne storitve.
7. Pogodbena vrednost: 12,944.109,20
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Davčna uprava RS

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

Popravki in dopolnitve
Št. 3/B-Ž/99
Ob-11777
Splošna bolnišnica Maribor popravlja in
dopolnjuje javni razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za dobavo živil in
materiala za prehrano, objavljen v Uradnem listu RS, št. 69-70 z dne 27. 8. 1999,
Ob-10549, št. 51/99, v naslednjih točkah:
4. b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 10. 1999
(vsak delovni dan med 10. in 12. uro).
5. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 10. 1999, do
12. ure.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 18. 10. 1999, ob 9. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice – Mala konferenčna dvorana.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
1. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;
3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;
4. da ima poravnane zapadle davke
in prispevke določene z zakonom, do dneva izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
5. da predloži BON–1 in BON–2 ali
BON–3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja;
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5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
5.2 da ima:
– čiste prihodke iz prodaje, izkazane
pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– čiste prihodke iz prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– prihodke od prodaje izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijavlja.
6. da zagotavlja:
– 100% razpisanih vrst blaga in količin iz razpisa na katerega se prijavlja ali
– 100% razpisanih vrst blaga in količin skupine oziroma skupin na katere se
prijavlja.
7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;
8. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo (ob terminu, ki
ga določi naročnik);
9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 1 dan:
10. da zagotavlja dnevno dostavo blaga ob delavnikih;
11. da zagotavlja dostavo blaga tudi
na dela prost dan, če so dela prosti dnevi
skupaj daljši od dveh dni (velja za skupine
2, 3 in 11);
12. da zagotavlja dostavo blaga tudi
ob nedeljah in praznikih (velja za skupini 1
in 9);
13. da ponudnik zagotavlja interventno (nujno) dostavo blaga (dnevnega oziroma klasičnega asortimana) v roku treh ur po
prejemu naročila (velja za skupine 1, 4, 9 in
17);
14. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujena živila;
15. da ponudnik zagotavlja transport,
ki bo omogočal neprekinjeno hladilno verigo (velja za skupine 1, 2, 3, 4, 5, 10 in 12);
16. da bo trimesečno dostavljal predračune;
17. da bo sprejel vse dodatne zahteve naročnika glede pogojev kvalitete izdelkov;
18. da ima garancijo za resnost ponudbe v višini:
– 1,000.000 SIT če se prijavlja na
skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 10,000.000 SIT,
– 10% vrednosti skupine oziroma skupin, na katere se prijavlja in skupna vrednost le-teh ne presega 10,000.000 SIT,
veljavno do 4. 1. 2000;
19. da ima izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-

Št.

ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodajni pogodbi zahteval;
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.
Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika je najnižja končna
vrednost skupine.
Ponudniki lahko kandidirajo na posamezne skupine.
Ponudniki lahko zahtevajo podatke o razpisanih vrstah in količinah blaga od skupine
za javna naročila (tel. št. 062/317-221 int.
6311 in 8204), katera bo le-te posredovala
po pošti.
Splošna bolnišnica Maribor

Popravki in dopolnitve
Št. 1-ZMP/99
Ob-11799
Splošna bolnišnica Maribor popravlja in
dopolnjuje javni razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za farmacevtske
surovine, enteralno prehrano, čaje in
otroško hrano, objavljen v Uradnem listu
RS, Št. 69-70 z dne 27. 8. 1999,
Ob-11550, št. 1/99, v naslednjih točkah:
4. b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 10. 1999
(vsak delovni dan med 10. in 12. uro).
5. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 10. 1999, do
12. ure.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 14. 10. 1999, ob 9. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice – Mala konferenčna dvorana.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
1. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;
3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;
4. da ima poravnane zapadle davke
in prispevke določene z zakonom, do dneva izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
5. da predloži BON–1 in BON–2 ali
BON–3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2 ali BON-3)
5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
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5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– prihodke od prodaje izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijavlja.
6. da zagotavlja 100% letnih razpisanih vrst in količin blaga skupine oziroma
skupin na katere se prijavlja (ponudnik mora, da mu bo priznana sposobnost ponuditi
najmanj eno celotno skupino – vse artikle
znotraj posamezne skupine);
7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;
8. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
9. da bo dostavljal predračune, in sicer:
– za prvo obdobje, to je od 1. 1.
2000 do 29. 2. 2000, bo naročnik upošteval cene iz ponudbe,
– za drugo obdobje, to je od 1. 3.
2000 do 31. 7. 2000, najkasneje do 20. 2.
2000,
– za tretje obdobje, to je od 1. 8.
2000 do 31. 12. 2000, najkasneje do
20. 7. 2000;
10. da bo dobavni rok največ 24 ur
oziroma največ 21 dni za blago iz uvoza;
11. da ima najmanj enega izmed ustreznih certifikatov: CE, ISO 9001, TÜV ali
drugi ustrezni certifikat s katerim izkazuje
kvaliteto ponujenih artiklov;
12. da je usposobljen izvajati kontrolo kvalitete farmacevtskih surovin in kemikalij po veljavnih predpisih;
13. da ima lastni analizni laboratorij z
zaposlenim farmacevtom (specialist iz kontrole in preizkušanja zdravil) ali pogodbo z
drugim laboratorijem, ki ustreza pogojem za
laboratorijsko kontrolo in preizkušanje zdravil (velja za ponudnike, ki se prijavijo na
skupino 1);
14. da ima garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT veljavno do
4. 1. 2000;
15. da ima izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa k kupoprodajni
pogodbi zahteval;
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu zakona o javnih naročilih.
Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika je najnižja končna
vrednost skupine.
Ponudniki lahko kandidirajo na posamezne skupine.
Ponudniki lahko zahtevajo podatke o razpisanih vrstah in količinah blaga od skupine
za javna naročila (tel. št. 062/317-221 int.
6311 in 8204), katera bo le-te posredovala
po pošti.
Splošna bolnišnica Maribor
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Popravki in dopolnitve

Št. 1-ZPM/99
Ob-11800
Splošna bolnišnica Maribor popravlja in
dopolnjuje javni razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za reagente in kemikalije, objavljen v Uradnem listu RS, št.
69-70 z dne 27. 8. 1999, Ob-10551, Št.
2/99, v naslednjih točkah:
4. b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 10. 1999
(vsak delovni dan med 10. in 12. uro).
5. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 10. 1999, do
12. ure.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 14. 10. 1999, ob 11. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice – Mala konferenčna dvorana.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
1. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;
3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;
4. da ima poravnane zapadle davke
in prispevke določene z zakonom, do dneva izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
5. da predloži BON–1 in BON–2 ali
BON–3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2 ali BON-3)
5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– prihodke od prodaje izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijavlja.
6. da zagotavlja 100% letnih razpisanih vrst in količin blaga skupine oziroma
skupin na katere se prijavlja (ponudnik mora, da mu bo priznana sposobnost ponuditi
najmanj eno celotno skupino – vse artikle
znotraj posamezne skupine);
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7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;
8. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
9. da bo dostavljal predračune, in sicer:
– za prvo obdobje, to je od 1. 1.
2000 do 29. 2. 2000, bo naročnik upošteval cene iz ponudbe,
– za drugo obdobje, to je od 1. 3.
2000 do 31. 7. 2000, najkasneje do 20. 2.
2000,
– za tretje obdobje, to je od 1. 8. 2000
do 31. 12. 2000, najkasneje do 20. 7. 2000;
10. da bo dobavni rok največ 14 dni
oziroma največ 21 dni za blago iz uvoza;
11. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki,
veljavno do konca leta 2000 ali potrdilo Ministrstva za zdravstvo RS, da je pridobitev
dovoljenja v postopku;
12. da je usposobljen izvajati kontrolo kvalitete farmacevtskih surovin in kemikalij po veljavnih predpisih;
13. da ima garancijo za resnost ponudbe v višini:
– 1,000.000 SIT, če se prijavlja na
skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 10,000.000 SIT
– 10% vrednosti skupine oziroma skupin, na katere se prijavlja in skupna vrednost ne presega 10,000.000 SIT,
veljavno do 4. 1. 2000;
14. da ima izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa k kupoprodajni
pogodbi zahteval;
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu zakona o javnih naročilih.
Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika je najnižja končna
vrednost skupine.
Ponudniki lahko kandidirajo na posamezne skupine.
Ponudniki lahko zahtevajo podatke o razpisanih vrstah in količinah blaga od skupine
za javna naročila (tel. št. 062/317-221 int.
6311 in 8204), katera bo le-te posredovala
po pošti.
Splošna bolnišnica Maribor
Popravki in dopolnitve
Št. 3-ZPM/99
Ob-11801
Splošna bolnišnica Maribor popravlja in
dopolnjuje javni razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za transfuzijski potrošni material objavljen v Uradnem listu
RS, št. 69-70 z dne 27. 8. 1999,
Ob-10552, št. 3/99, v naslednjih točkah:
4. b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 10. 1999
(vsak delovni dan med 10. in 12. uro).
5. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 5. 10. 1999, do 12.
ure.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 6. 10. 1999, ob 11. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice – Mala konferenčna dvorana.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
1. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;
3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;
4. da ima poravnane zapadle davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni;
5. da predloži BON–1 in BON–2 ali
BON–3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
l-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2 ali BON-3)
5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– prihodke od prodaje izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijavlja.
6. da zagotavlja 100% letnih razpisanih vrst in količin blaga;
7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;
8. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
9. da bo dostavljal predračune, in sicer:
– za prvo obdobje, to je od 1. 1.
2000 do 29. 2. 2000, bo naročnik upošteval cene iz ponudbe,
– za drugo obdobje, to je od 1. 3.
2000 do 31. 7. 2000, najkasneje do 20. 2.
2000,
– za tretje obdobje, to je od 1. 8. 2000
do 31. 12. 2000, najkasneje do 20. 7. 2000;
10. da bo dobavni rok največ 7 dni
oziroma največ 21 dni za blago iz uvoza;
11. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki,
veljavno do konca leta 2000 ali potrdilo Ministrstva za zdravstvo RS, da je pridobitev
dovoljenja v postopku;
12. da ima majmanj enega izmed
ustreznih certifikatov: CE, ISO 9001, TÜV
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ali drug ustrezni certifikat s katerim izkazuje
kvaliteto ponujenih artiklov;
13. da ima garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
4. 1. 2000;
14. da ima izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodajni pogodbi zahteval.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.
Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika je najnižja končna
vrednost skupine.
Ponudniki lahko kandidirajo na posamezne skupine.
Ponudniki lahko zahtevajo podatke o razpisanih vrstah in količinah blaga od skupine
za javna naročila (tel. št. 062/317-221 int.
6311 in 8204), katera bo le-te posredovala
po pošti.
Splošna bolnišnica Maribor
Popravki in dopolnitve
Št. 3-ZPM/99
Ob-11802
Splošna bolnišnica Maribor popravlja in
dopolnjuje javni razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za obvezilni material in osebna zaščitna sredstva objavljen v Uradnem listu RS, št. 69-70 z dne
27. 8. 1999, Ob-10553, Št. 4/99, v naslednjih točkah:
4. b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 10. 1999
(vsak delovni dan med 10. in 12. uro).
5. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 10. 1999, do
12. ure.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 14. 10. 1999, ob 12.30, 16. etaža
Kirurške stolpnice – mala konferenčna dvorana.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
1. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;
3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;
4. da ima poravnane zapadle davke
in prispevke določene z zakonom, do dneva izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
5. da predloži BON–1 in BON–2 ali
BON–3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2 ali BON-3)
5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali
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– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– prihodke od prodaje izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijavlja.
6. da zagotavlja 100% letnih razpisanih vrst in količin blaga skupine oziroma
skupin na katere se prijavlja (ponudnik mora, da mu bo priznana sposobnost, ponuditi
najmanj eno celotno skupino – vse artikle
znotraj posamezne skupine);
7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;
8. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
9. da bo dostavljal predračune, in sicer:
– za prvo obdobje, to je od 1. 1.
2000 do 29. 2. 2000, bo naročnik upošteval cene iz ponudbe,
– za drugo obdobje, to je od 1. 3.
2000 do 31. 7. 2000, najkasneje do 20. 2.
2000,
– za tretje obdobje, to je od 1. 8.
2000 do 31. 12. 2000, najkasneje do
20. 7. 2000;
10. da bo dobavni rok največ 3 dni
oziroma največ 21 dni za blago iz uvoza;
11. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki,
veljavno do konca leta 2000 ali potrdilo Ministrstva za zdravstvo RS, da je pridobitev
dovoljenja v postopku;
12. da ima najmanj enega izmed
ustreznih certifikatov: CE, ISO 9001, TÜV
ali drug ustrezni certifikat s katerim izkazuje
kvaliteto ponujenih artiklov;
13. da ima garancijo za resnost ponudbe v višini:
– 1,000.000 SIT če se prijavlja na
skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 10,000.000 SIT,
– 10% vrednosti skupine oziroma skupin, na katere se prijavlja in skupna vrednost le-teh ne presega 10,000.000 SIT,
veljavno do 4. 1. 2000;
14. da ima izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodajni pogodbi zahteval.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu zakona o javnih naročilih.
Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika je najnižja končna
vrednost skupine.
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Ponudniki lahko kandidirajo na posamezne skupine.
Ponudniki lahko zahtevajo podatke o razpisanih vrstah in količinah blaga od skupine
za javna naročila (tel. št. 062/317-221 int.
6311 in 8204), katera bo le-te posredovala
po pošti.
Splošna bolnišnica Maribor

Popravki in dopolnitve
Št. 12-ZPM/99
Ob-11804
Splošna bolnišnica Maribor popravlja in
dopolnjuje javni razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za srčne stimulatorje defibrilatorje s priborom, objavljen
v Uradnem listu RS, št. 69-70 z dne 27. 8.
1999, Ob-10554, št. 12/99, v naslednjih
točkah:
4. b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 10. 1999
(vsak delovni dan med 10. in 12. uro).
5. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 12. 10. 1999, do
12. ure.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 15. 10. 1999, ob 14. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice – Mala konferenčna dvorana.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
1. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;
3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;
4. da ima poravnane zapadle davke
in prispevke določene z zakonom, do dneva izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
5. da predloži BON–1 in BON–2 ali
BON–3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2 ali BON-3)
5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
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– prihodke od prodaje izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijavlja.
6. da zagotavlja 100% letnih razpisanih vrst in količin blaga ;
7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;
8. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
9. da bo dostavljal predračune, in sicer:
– za prvo obdobje, to je od 1. 1.
2000 do 29. 2. 2000, bo naročnik upošteval cene iz ponudbe,
– za drugo obdobje, to je od 1. 3.
2000 do 31. 7. 2000, najkasneje do 20. 2.
2000,
– za tretje obdobje, to je od 1. 8.
2000 do 31. 12. 2000, najkasneje do
20. 7. 2000;
10. da bo dobavni rok največ 7 dni
oziroma največ 21 dni za blago iz uvoza;
11. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki,
veljavno do konca leta 2000 ali potrdilo Ministrstva za zdravstvo RS, da je pridobitev
dovoljenja v postopku;
12. da ima najmanj enega izmed
ustreznih certifikatov: CE, ISO 9001, TÜV
ali drug ustrezni certifikat s katerim izkazuje
kvaliteto ponujenih artiklov;
13. da ima garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
4. 1. 2000;
14. da ima izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodajni pogodbi zahteval.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu zakona o javnih naročilih.
Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika je najnižja končna
vrednost skupine.
Ponudniki lahko zahtevajo podatke o razpisanih vrstah in količinah blaga od skupine
za javna naročila (tel. št. 062/317-221 int.
6311 in 8204), katera bo le-te posredovala
po pošti.
Splošna bolnišnica Maribor
Popravki in dopolnitve
Št. 10-ZPM/99
Ob-11805
Splošna bolnišnica Maribor popravlja in
dopolnjuje javni razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za dializni material, objavljen v Uradnem listu RS, št. 69-70 z
dne 27. 8. 1999, Ob-10555, Št. 8/99, v
naslednjih točkah:
4. b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 10. 1999
(vsak delovni dan med 10. in 12. uro).
5. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 12. 10. 1999, do
12. ure.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 15. 10. 1999, ob 12.30, 16. etaža Kirurške stolpnice – mala konferenčna dvorana.
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8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
1. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;
3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;
4. da ima poravnane zapadle davke
in prispevke določene z zakonom, do dneva izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
5. da predloži BON–1 in BON–2 ali
BON–3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2 ali BON-3)
5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– prihodke od prodaje izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijavlja.
6. da zagotavlja 100% letnih razpisanih vrst in količin blaga ;
7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;
8. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
9. da bo dostavljal predračune, in sicer:
– za prvo obdobje, to je od 1. 1.
2000 do 29. 2. 2000, bo naročnik upošteval cene iz ponudbe,
– za drugo obdobje, to je od 1. 3.
2000 do 31. 7. 2000, najkasneje do 20. 2.
2000,
– za tretje obdobje, to je od 1. 8. 2000
do 31. 12. 2000, najkasneje do 20. 7. 2000;
10. da bo dobavni rok največ 7 dni
oziroma največ 21 dni za blago iz uvoza;
11. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki,
veljavno do konca leta 2000 ali potrdilo Ministrstva za zdravstvo RS, da je pridobitev
dovoljenja v postopku;
12. da ima najmanj enega izmed
ustreznih certifikatov: CE, ISO 9001, TÜV

ali drug ustrezni certifikat s katerim izkazuje
kvaliteto ponujenih artiklov;
13. da ima garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
4. 1. 2000;
14. da ima izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodajni pogodbi zahteval.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu zakona o javnih naročilih.
Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika je najnižja končna
vrednost skupine.
Ponudniki lahko zahtevajo podatke o razpisanih vrstah in količinah blaga od skupine
za javna naročila (tel. št. 062/317-221 int.
6311 in 8204), katera bo le-te posredovala
po pošti.
Splošna bolnišnica Maribor
Popravki in dopolnitve
Št. 7-ZPM/99
Ob-11806
Splošna bolnišnica Maribor popravlja in
dopolnjuje javni razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za šivalni material
in mehanske šive, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 69-70 z dne 27. 8. 1999,
Ob-10556, Št. 7/99, v naslednjih točkah:
4. b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 10. 1999
(vsak delovni dan med 10. in 12. uro).
5. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 12. 10. 1999, do
12. ure.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 15. 10. 1999, ob 11. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice – mala konferenčna dvorana.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
1. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;
3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;
4. da ima poravnane zapadle davke
in prispevke določene z zakonom, do dneva izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
5. da predloži BON–1 in BON–2 ali
BON–3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2 ali BON-3)
5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
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tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– prihodke od prodaje izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijavlja.
6. da zagotavlja 100% letnih razpisanih vrst in količin blaga skupine oziroma
skupin na katere se prijavlja (ponudnik mora, da mu bo priznana sposobnost, ponuditi
najmanj eno celotno skupino – vse artikle
znotraj posamezne skupine);
7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;
8. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
9. da bo dostavljal predračune, in sicer:
– za prvo obdobje, to je od 1. 1.
2000 do 29. 2. 2000, bo naročnik upošteval cene iz ponudbe,
– za drugo obdobje, to je od 1. 3.
2000 do 31. 7. 2000, najkasneje do 20. 2.
2000,
– za tretje obdobje, to je od 1. 8.
2000 do 31. 12. 2000, najkasneje do
20. 7. 2000;
10. da bo dobavni rok največ 3 dni
oziroma največ 21 dni za blago iz uvoza;
11. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki,
veljavno do konca leta 2000 ali potrdilo Ministrstva za zdravstvo RS, da je pridobitev
dovoljenja v postopku;
12. da ima najmanj enega izmed
ustreznih certifikatov: CE, ISO 9001, TÜV
ali drug ustrezni certifikat s katerim izkazuje
kvaliteto ponujenih artiklov;
13. da ima garancijo za resnost ponudbe v višini:
– 1,000.000 SIT če se prijavlja na
skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 10,000.000 SIT,
– 10% vrednosti skupine oziroma skupin, na katere se prijavlja in skupna vrednost le-teh ne presega 10,000.000 SIT,
veljavno do 4. 1. 2000;
14. da ima izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodajni pogodbi zahteval.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu zakona o javnih naročilih.
Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika je najnižja končna
vrednost skupine.
Ponudniki lahko kandidirajo na posamezno skupino.
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Ponudniki lahko zahtevajo podatke o razpisanih vrstah in količinah blaga od skupine
za javna naročila (tel. št. 062/317-221 int.
6311 in 8204), katera bo le-te posredovala
po pošti.
Splošna bolnišnica Maribor
Popravki in dopolnitve
Št. 6-ZPM/99
Ob-11807
Splošna bolnišnica Maribor popravlja in
dopolnjuje javni razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za sanitetni material, medicinske pripomočke za diagnostiko in vitro, objavljen v Uradnem listu RS,
št. 69-70 z dne 27. 8. 1999, Ob-10557,
št. 6/99, v naslednjih točkah:
4. b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 10. 1999
(vsak delovni dan med 10. in 12. uro).
5. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 5. 10. 1999, do 12.
ure.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 6. 10. 1999, ob 12.30, 16. etaža Kirurške stolpnice – Mala konferenčna dvorana.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
1. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;
3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;
4. da ima poravnane zapadle davke
in prispevke določene z zakonom, do dneva izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
5. da predloži BON–1 in BON–2 ali
BON–3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
l-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2 ali BON-3)
5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– prihodke od prodaje izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od razpisane vrednosti
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skupine oziroma skupin na katere se prijavlja.
6. da zagotavlja 100% letnih razpisanih vrst in količin blaga skupine oziroma
skupin na katere se prijavlja (ponudnik mora, da mu bo priznana sposobnost, ponuditi
najmanj eno celotno skupino – vse artikle
znotraj posamezne skupine);
7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;
8. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
9. da bo dostavljal predračune, in sicer:
– za prvo obdobje, to je od 1. 1.
2000 do 29. 2. 2000, bo naročnik upošteval cene iz ponudbe,
– za drugo obdobje, to je od 1. 3.
2000 do 31. 7. 2000, najkasneje do 20. 2.
2000,
– za tretje obdobje, to je od 1. 8.
2000 do 31. 12. 2000, najkasneje do
20. 7. 2000;
10. da bo dobavni rok največ 3 dni
oziroma največ 21 dni za blago iz uvoza;
11. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki,
veljavno do konca leta 2000 ali potrdilo Ministrstva za zdravstvo RS, da je pridobitev
dovoljenja v postopku;
12. da ima najmanj enega izmed
ustreznih certifikatov: CE, ISO 9001, TÜV
ali drug ustrezni certifikat s katerim izkazuje
kvaliteto ponujenih artiklov;
13. da ima garancijo za resnost ponudbe v višini:
– 1,000.000 SIT če se prijavlja na
skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 10,000.000 SIT,
– 10% vrednosti skupine oziroma skupin, na katere se prijavlja in skupna vrednost le-teh ne presega 10,000.000 SIT,
veljavno do 4. 1. 2000;
14. da ima izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodajni pogodbi zahteval.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu zakona o javnih naročilih.
Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika je najnižja končna
vrednost skupine.
Ponudniki lahko kandidirajo na posamezno skupino.
Ponudniki lahko zahtevajo podatke o razpisanih vrstah in količinah blaga od skupine
za javna naročila (tel. št. 062/317-221 int.
6311 in 8204), katera bo le-te posredovala
po pošti.
Splošna bolnišnica Maribor
Popravki in dopolnitve
Št. 5-ZPM/99
Ob-11808
Splošna bolnišnica Maribor popravlja in
dopolnjuje javni razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za sredstva za dezinfekcijo, objavljen v Uradnem listu RS, št.
69-70 z dne 27. 8. 1999, Ob-10558, št.
5/99, v naslednjih točkah:
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4. b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 10. 1999
(vsak delovni dan med 10. in 12. uro).
5. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 12. 10. 1999, do
12. ure.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 15. 10. 1999, ob 9. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice – Mala konferenčna dvorana.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
1. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;
3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;
4. da ima poravnane zapadle davke
in prispevke določene z zakonom, do dneva izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
5. da predloži BON–1 in BON–2 ali
BON–3 ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2 ali BON-3)
5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– prihodke od prodaje izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijavlja.
6. da zagotavlja 100% letnih razpisanih vrst in količin blaga;
7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;
8. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
9. da bo dostavljal predračune, in sicer:
– za prvo obdobje, to je od 1. 1.
2000 do 29. 2. 2000, bo naročnik upošteval cene iz ponudbe,
– za drugo obdobje, to je od 1. 3.
2000 do 31. 7. 2000, najkasneje do 20. 2.
2000,
– za tretje obdobje, to je od 1. 8. 2000
do 31. 12. 2000, najkasneje do 20. 7. 2000;
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10. da bo dobavni rok največ 3 dni
oziroma največ 21 dni za blago iz uvoza;
11. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki,
veljavno do konca leta 2000 ali potrdilo Ministrstva za zdravstvo RS, da je pridobitev
dovoljenja v postopku;
12. da ima najmanj enega izmed
ustreznih certifikatov: CE, ISO 9001, TÜV
ali drug ustrezni certifikat s katerim izkazuje
kvaliteto ponujenih artiklov;
13. da ima garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
4. 1. 2000;
14. da ima izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodajni pogodbi zahteval.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu zakona o javnih naročilih.
Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika je najnižja končna
vrednost skupine.
Ponudniki lahko zahtevajo podatke o razpisanih vrstah in količinah blaga od skupine
za javna naročila (tel. št. 062/317-221 int.
6311 in 8204), katera bo le-te posredovala
po pošti.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-11448
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom starejših občanov Kočevje, Roška cesta 22, Kočevje, faks 061/850-320,
tel. 061/853-212.
2. (a) Kraj dobave: Kočevje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. meso in drobovina – 7,000.000 SIT,
2. mesni izdelki – 3,000.000 SIT,
3. ribe – 250.000 SIT,
4. jajca – 500.000 SIT,
5. mleko in mlečni izdelki – 7,100.000
SIT,
6. kruh in pekarsko pecivo – 3,500.000
SIT,
7. sadje – 2,900.000 SIT,
8. sveža zelenjava – 3,000.000 SIT,
9. konzervirana hrana – 2,200.000 SIT,
10. mlevski izdelki in testenine –
600.000 SIT,
11. pijače – 2,000.000 SIT,
12. splošno prehrambeno blago –
4,700.000 SIT,
(c) Ocenjena vrednost naročila:
36,750.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom starejših občanov Kočevje, Roška cesta 22.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 4. 10. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, številka žiro računa: 51300-603-18241.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 18. 10. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom starejših občanov Ko-

čevje, Roška cesta 22, 1330 Kočevje, prevzemnik Matija Jerbič.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 10. 1999 ob 13. uri na naslovu: Dom
starejših občanov Kočevje, Roška cesta 22,
Kočevje, posebna soba v pritličju.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): določila 40. člena zakona o javnih naročilih.
9., 10., 11.
Dom starejših občanov Kočevje
Št. 125/99
Ob-11578
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dijaški dom Celje, Ljubljanska 21,
Celje,
tel.
063/484-420,
telefaks
063/484-421.
2. (a) Kraj dobave: Celje, Ljubljanska 21.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) Prehrambeno blago po skupinah:
I. meso in mesni izdelki v vrednosti ca.
20,500.000 SIT,
II. kruh, pekovsko pecivo in slaščice v
vrednosti ca. 6,200.000 SIT,
III. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
ca. 4,400.000 SIT,
IV. sadje in zelenjava - sveža v vrednosti
ca. 3,200.000 SIT,
V. zmrznjeni izdelki in zmrznjena zelenjava v vrednosti ca. 4,100.000 SIT,
VI. testenine in mlevski izdelki v vrednosti ca. 1,000.000 SIT,
VII. jajca v vrednosti ca. 250.000 SIT,
IX. splošno prehrambeno blago v vrednosti ca. 9,500.000 SIT.
B) – kurilno olje
v vrednosti ca.
9,000.000 SIT.
Podrobnejši opis, pregled vrst in količine blaga bo razviden iz razpisne dokumentacije.
(c) Ocenjena vrednost naročila: A: ca.
49,850.000 SIT, B: ca. 9,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
od sklenitve pogodb z izbranimi ponudniki.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: dokumentacija za ugotavljanje sposobnosti lahko dobite v tajništvu
zavoda vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v 20 dneh po objavi
razpisa v Uradnem listu RS.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 8.000 SIT na žiro račun zavoda št. 50700-603-30970 – za razpisno dokumentacijo in predložitvi potrdila
ob prevzemu dokumentacije.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: poudbe je potrebno
predložiti najkasneje 30 dni po objavi v
Uradnem listu RS.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov: Dijaški dom Celje, Ljubljanska 21, Celje, v zapečatenih kuvertah, na
katerih je napisan poleg naslovnika tudi na-
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slov ponudnika in posebna oznaka “Ne odpiraj – javni razpis”, z navedbo skupine A
(prehrambenega blaga) ali skupine B (kurilno olje).
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 10. 1999,
ob 8. uri za skupino A in 12. uri za skupino
B, na naslovu naročnika v sejni sobi.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili javnega odpiranja ponudb, morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lahko pravne in fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa in
imajo vsa predpisana dovoljenja za opravljanje te dejavnosti.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji,
– najnižja končna cena,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti
slovenskega izvora.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudbe morajo veljati najmanj 1 leto,
cene pa najmanj 6 mesecev. Iz ocenjevanja
bodo izločene nepopolne ponudbe. Za nepopolne se štejejo ponudbe, ki ne bodo
obsegale vseh v javnem razpisu in v razpisni
dokumentaciji navedenih podatkov.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.
11.
Dijaški dom Celje
Št. 52/99
Ob-11722
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor, faks 062/316-573.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelki iz tekstila:
1. bolniški program,
2. posteljni program,
3. delovna oblačila,
4. operacijski program,
5. kuhinjski program,
6. otroški program,
7. tekstil in tekstilni izdelki,
8. delovna obutev in delovna zaščita,
9. šivalni material,
10. galanterija, dekor in drugi tekstilni izdelki.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. bolniški program: 32,570.000 SIT,
2. posteljni program: 22,820.000 SIT,
3. delovna oblačila: 20,080.000 SIT,
4. operacijski program: 25,660.000
SIT,
5. kuhinjski program: 1,460.000 SIT,
6. otroški program: 9,400.000 SIT,
7. tekstil
in
tekstilni
izdelki:
4,330.000 SIT,
8. delovna obutev in delovna zaščita:
2,020.000 SIT,
9. šivalni material: 1,140.000 SIT,
10. galanterija, dekor in drugi tekstilni izdelki: 1,340.000 SIT,
– skupaj: 120,820.000 SIT.

Št.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Maribor, skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, Maribor.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 20. 10. 1999
(vsak delovni dan med 10. in 12. uro).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51800-603-33486 za razpisno dokumentacijo s pripisom za “Izdelki
iz tekstila”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 10. 1999 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
skupina za javna naročila, tajništvo oskrbe
in vzdrževanja, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 10. 1999 ob 9. uri, 16. etaža Kirurške
stolpnice – mala konferenčna dvorana.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi osebami), ki jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
1. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;
3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;
4. da ima poravnane zapadle davke
in prispevke, določene z zakonom, do dneva izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni;
5. da predloži BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance stanja, ki niso
starejši od 30 dni;
5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin, na katere se prijavlja ali
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin, na katere se prijavlja ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od razpisane vrednosti
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skupine oziroma skupin, na katere se prijavlja;
6. da zagotavlja:
– 100% razpisanih letnih vrst in količin blaga iz razpisa ali
– 100% razpisanih letnih vrst in količin blaga skupine oziroma skupin, na katere se prijavlja;
7. da nudi 60-dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;
8. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo (ob terminu, ki
ga določi naročnik);
9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 10 dni;
10. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujeno blago;
11. da bo trimesečno dostavljal predračune;
12. da bo na zahtevo naročnika dostavil vzorce blaga;
13. da ima garancijo za resnost ponudbe v višini:
– 1,000.000 SIT, če se prijavlja na
skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 10,000.000 SIT,
– 10% od vrednosti skupine oziroma
skupin, na katere se prijavlja in skupna vrednost le-teh ne presega 10,000.000 SIT;
14. da ima izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodajni pogodbi zahteval.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu zakona o javnih naročilih.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika: najnižja končna cena izdelka.
Ponudniki lahko kandidirajo za posamezne skupine.
Potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih vrstah in količinah blaga od skupine za javna naročila (tel.
062/317-221 int. 6311 in 8204), katera
bo le-te posredovala po pošti.
10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 58/99
Ob-11720
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
062/316-573.
2. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: režijski material:
1. papirna konfekcija,
2. ostali režijski material,
3. vreče polietilen.
c) Ocenjena vrednost naročila:
1. papirna konfekcija:
25,000.000 SIT,
2. ostali režijski material:
15,080.000 SIT,
3. vreče polietilen:
2,550.000 SIT,
Skupaj:
42,630.000 SIT,
3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
4. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
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nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 20. 10. 1999
(vsak delovni dan med 10. in 12. uro).
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51800-603-33486 – za
razpisno dokumentacijo, s pripisom za Režijski material.
5. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 20. 10. 1999, do
12 ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila (tajništvo oskrbe
in vzdrževanja), Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 21. 10. 1999, ob 11. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice – mala konferenčna dvorana.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami), ki jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
1. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;
3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;
4. da ima poravnane zapadle davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni;
5. da predloži BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja, ki niso starejši od
30 dni;
5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane
pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– čiste prihodke od prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspeha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin na katere se prijavlja;
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6. da zagotavlja:
– 100% razpisanih letnih vrst in količin
blaga iz razpisa ali
– 100% razpisanih letnih vrst in količin
blaga skupine oziroma skupin na katere se
prijavlja;
7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od prevzema blaga;
8. da bo dostava fco Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo (ob terminu, ki ga določi naročnik);
9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz področja javnega razpisa največ 3 dni;
10. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujeno blago;
11. da bo trimesečno dostavljal predračune;
12. izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev glede kvalitete izdelkov;
13. da ima garancijo za resnost ponudbe v višini:
– 1,000.000 SIT če se prijavlja na skupino oziroma skupine, katerih skupna vrednost presega 10,000.000 SIT,
– 10% od vrednosti skupine oziroma
skupin, na katere se prijavlja in skupna vrednost le-teh ne presega 10,000.000 SIT;
14. da ima izjavo banke, da bo ponudnik
dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik ob
sklenitvi aneksa h kupoprodajni pogodbi
zahteval.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika: najnižja končna vrednost predračuna
skupine.
Ponudniki lahko kandidirajo na posamezne skupine.
Potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih vrstah in količinah blaga od skupine za javna naročila (telefon št.
062 317-221 interna 6311 in 8204), katere bo le-te posredovala po pošti.
10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 54/99
Ob-11721
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
062/316-573.
2. a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pralna in čistilna sredstva:
1. pralna sredstva,
2. čistilna sredstva za dozatorje,
3. čistilna sredstva za čiščenje v
kuhinji,
4. ostala čistilna sredstva.
c) Ocenjena vrednost naročila:
1. pralna sredstva: 19,050.000 SIT,
2. čistilna sredstva za dozatorje:
6,330.000 SIT,
3. čistilna sredstva za čiščenje v kuhinji: 6,500.000 SIT,
4. ostala čistilna sredstva: 8,000.000
SIT,
Skupaj: 39,880.000 SIT,
3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.

4. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 20. 10. 1999.
(vsak delovni dan med 10. in 12. uro).
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51800-603-33486-za razpisno dokumentacijo, s pripisom za Pralna
in čistilna sredstva.
5. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 20. 10. 1999, do
12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila (tajništvo oskrbe
in vzdrževanja), Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 21. 10. 1999, ob 13. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice – mala konferenčna dvorana.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami), ki jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
1. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni;
2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;
3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;
4. da ima poravnane zapadle davke in
prispevke določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni;
5. da predloži BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja, ki niso starejši od
30 dni;
5.1. da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0 ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3 enako
0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
5.2. da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane
pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– čiste prihodke od prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod zap.
št. 13 obrazca Podatki iz bilance uspeha,
enake ali večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja;
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6. da zagotavlja:
– 100% razpisanih letnih vrst in količin
blaga iz razpisa ali
– 100% razpisanih letnih vrst in količin
blaga skupine oziroma skupin na katere se
prijavlja;
7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;
8. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo (ob terminu, ki
ga določi naročnik);
9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področ17. ja javnega razpisa največ dni;
10. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujeno blago;
11. da bo trimesečno dostavljal predračune;
12. izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev glede kvalitete izdelkov;
13. da ima garancijo za resnost ponudbe v višini:
– 1,000.000 SIT če se prijavlja na
skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 10,000.000 SIT,
– 10% od vrednosti skupine oziroma
skupin, na katere se prijavlja in skupna vrednost le-teh ne presega 10,000.000 SIT;
14. da ima izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodajni pogodbi zahteval.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika: najnižja končna vrednost predračuna
skupine.
Ponudniki lahko kandidirajo na posamezne skupine.
Potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih vrstah in količinah blaga od skupine za javna naročila (telefon št.
062 317-221 interna 6311 in 8204), katera bo le-te posredovala po pošti.
10., 11.
Splošna bolnišnica Maribor

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dodelitev naročila storitev
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih
Ob-11673
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in
zveze-Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: ugotavljanje sposobnosti za izdelavo investicijskih programov.
3. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
4. Predviden čas izvedbe naročila: naročnik bo sposobnost priznal za do 12 mesecev.

Št.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Družba za državne ceste, d.o.o., Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, soba št. 418/IV, kontaktna oseba je Anita Bandeko, tel.
061/178-80-34, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo v višini 3.000 SIT ponudniki lahko poravnajo pri blagajni (soba št. 418) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 18. 10. 1999 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana; vložišče, soba
št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
Ugotavljanje sposobnosti za izdelavo investicijskih programov.” – J. P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 18. 10.
1999 ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, sejna soba št. 220/II.
8. 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.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): naročnik bo za priznanje sposobnosti za izvedbo razpisanih del upošteval naslednja merila:
Točkovanje – ocena ponudb:
1. Računovodska, finančna in poslovna merila
– Osnovni kapital
– do 10 mio SIT – 1 točka,
– od 10 do 50 mio SIT – 2 točki,
– nad 50 mio SIT – 3 točke.
– Ustvarjen dobiček preteklega poslovnega leta – 2 točki.
– Ustvarjen promet v letu 1996, 1997,
1998:
– nad 20 mio SIT v letu 96 –1 točka,
– nad 20 mio SIT v letu 97 – 1 točka,
– nad 20 mio SIT v letu 98 – 1 točka.
– Zagotavljanje kakovosti skladno s standardi (npr. ISO) – 3 točke.
Skupno je možno število točk: 11.
2. Kadrovska zasedenost
Pri kadrovski zasedbi se upoštevajo največ trije stalno ali pogodbeno zaposleni.
Točkovanje je različno za stalno in različno
za pogodbeno zaposlene sodelavce (pogodbe s fizičnimi in pravnimi osebami in
njihovimi uslužbenci).
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Zaposleni

Stalno Pogodbeno
zaposleni
zaposleni

visokošolska izobrazba
gradbene smeri
4 točke
visokošolska izobrazba
ekonomske smeri
4 točke
višješolska izobrazba
gradbene smeri
2 točki
višješolska izobrazba
ekonomske smeri
2 točki
(za vsakega posameznika, največ
poslene)

3 točke
3 točke
1 točka
1 točka
za tri za-

Dodatno se točkuje še pooblaščeni inženir (največ dva):
Pooblaščeni inženir
s številko pooblaščenega
inženirja

Stalno Pogodbeno
zaposleni
zaposleni

en pooblaščeni inženir 3 točke
1 točka
skupaj dva pooblaščena
inženirja
5 točk
1 točka
Skupno je možno število točk: 17.
3. Referenčne liste
Gospodarska družba ali samostojni podjetnik.
V dokumentaciji je potrebno predložiti
investicijske programe, ki jih je ponudnik
izdelal v zadnjih 3 letih, vključno z letom
1999 (najmanj 2 oziroma največ 3 za cestno infrastrukturo-državne ceste, če teh ponudnik nima, pa največ 3 investicijske programe za ostala področja).
Izdelani trije investicijski programi v zadnjih
treh letih
8 točk
ali
Izdelana dva investicijska programa v zadnjih treh letih
4 točke
Izdelani investicijski programi za cestno infrastrukturo – državne ceste v zadnjih treh
letih, vključno z letom 1999 (minimalno dva
investicijska programa)
15 točk
Skupno je možno število točk: 23.
4. Oprema
elektronski naslov
1 točka
računalniška oprema:
računalnik min. Pentium 200, 32 RAM, ali
podobne zmogljivosti
1 kos
1 točka
(pri točkovanju se upoštevata največ dva
računalnika)
2 kosa
2 točki
laserski tiskalnik
1 točka
barvni tiskalnik
1 točka
programska oprema:
model »OPCOST«
5 točk
ali
ostali modeli za račun stroškov
uporabnikov
3 točke
(potrebno predložiti model in primer prikaza
stroškov uporabnikov)
Skupno je možno število točk: 11.
Največje možno število točk je 62.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Jure
Pejanovič, univ. dipl. inž. grad., Ministrstvo
za promet in zveze-Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, tel. 061/178-80-89.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Direkcija RS za ceste
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Javni razpisi
Popravek
Ob-11607
V javnem razpisu za izbiro dobavitelja
laboratorijske
opreme
za
področje
preskušanja električne opreme Ministrstva
za znanost in tehnologijo – Urad za
standardizacijo in meroslovje, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 71 z dne 3.9.1999,
Ob-10968, se besedilo v:
– prvem odstavku 4. točke, ki se nanaša
na predložitev ponudb «at latest on
18.10.1999 at 9:00 a.m……« popravi na
»at latest on 18.10.1999 at 10:00 a.m.«
Republika Slovenija, Ministrstvo za
znanost in tehnologijo
Urad za standardizacijo in meroslovje
Corrigendum
In the Invitation to Tender for Supply of
equipment for laboratories operating as a
testing laboratories for the scope of characteristics that determine safety characteristics of the apparatus issued by Ministry of
Science and Technology – Standards and
Metrology Institute, and published in Official Journal of the Republic of Slovenia, No.
71 from 3.9.1999, Ob-10968, a text in:
– the first paragraph of point 4, reffering
to Submission of tenders; «at latest on
18.10.1999 at 9:00 a.m……« is corrected
to »at latest on 18.10.1999 at 10:00 a.m.«
Republic of Slovenia, Ministry of
Science and Technology
Standards and Metrology Institute

Popravek
Ob-11609
V razpisu za sofinanciranje investicij v
novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2000 in 2001, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 66 z dne 13. 8.
1999, Ob-9551, se:
– v 7. točki popravi rok za oddajo prijave, in sicer: Pisne prijave pošljite do 20.
11. 1999.
Za enako časovno obdobje se premaknejo vsi drugi roki, sprememba pa v ničemer ne vpliva na obseg in vsebino prijav.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Popravek
Ob-11853
V objavi prodaje depandanse Rogla z
zbiranjem pisnih ponudb (pisna družba), objavljeni v Uradnem listu RS, št. 73-74 z dne
10. 9. 1999, Ob-11064, se spremeni rok
za zbiranje ponudb, in sicer traja do vključno 28. 9. 1999. Prav tako se spremeni
odpiranje pisnih ponudb, ki bo 29. 9.
1999.
JP Komunala Celje
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Št. 663-05-640/99
Ob-11688
Na podlagi 40.a člena zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št.5/96,
78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) in odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in
drugih transferov iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98) objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve
javni razpis
za sofinanciranje programov za
ohranjanje in krepitev duševnega
zdravja otrok in mladostnikov
I. Predmet razpisa so programi za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja otrok
in mladostnikov.
II. Orientacijska vrednost razpisa je 25
mio SIT.
III. Sredstva tega razpisa se dodeljujejo
za programe, ki se izvajajo v letu 1999.
IV. Pogoji
Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki imajo šifro podrazreda 85.321,
85.322, 85.323 in 80.422 po uredbi o
standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96 in 89/98)
ali je ta dejavnost razvidna iz vpisa v sodni
register in imajo dovoljenje upravnega organa za opravljanje te dejavnosti,
– imajo zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa,
– programe izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu,
– imajo načrt izvajanja programa, ki vsebuje vse elemente, zahtevane v razpisni dokumentaciji,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa.
V. Kriteriji za izbor programov, merila za
dodelitev sredstev in način sofinanciranja
A) Kriteriji za izbor programov:
Pri izboru programov bodo upoštevani
naslednji kriteriji:
– natančnost opredelitve ciljne skupine
uporabnikov programov,
– stopnja rizičnosti ciljne skupine,
– realnost predloženih programov glede
na načrtovano izvajanje in pričakovane učinke programov,
– delež prostovoljnega dela,
– usposobljenost izvajalcev in njihove reference,
– delež sofinanciranja iz lastnih in drugih
virov,
– inovativnost dela,
– uspešnost izvajanja programov v preteklih letih.
B) Merila za dodelitev sredstev za programe:
Pri sofinanciranju bo ministrstvo upoštevalo:
– obseg programov in intenzivnost izvajanja programov,
– število udeležencev programov,
– višino neposrednih materialnih stroškov, vezanih na izvajanje programov.

C) Način sofinanciranja programov:
Na podlagi sklepa ministra o izboru programov bodo sklenjene pogodbe z izvajalci
o sofinanciranju programov v letu 1999.
Sredstva bodo izplačana po prejemu poročila o izvedenem programu, kolikor bo to
oddano do 25. 11. 1999.
VI. Obvezna oblika in vsebina ponudbe
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na
obrazcu “Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov za ohranjanje in krepitev
duševnega zdravja otrok in mladostnikov”.
Ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo (obrazec, vzorec pogodbe) na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, IV. nadstropje, Ljubljana ali na internetu na naslovu http://www.sigov.si/mddsz/index.htm.
Kompletna ponudba vsebuje naslednje
elemente:
a) izpolnjena prijava na razpis (obrazec)
z vsemi zahtevanimi prilogami,
b)
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
po dejavnosti SURS,
– sklep o vpisu v sodni register oziroma priglasitveni list za fizične osebe ter dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
c) izpolnjen, na vsaki strani parafiran in
podpisan vzorec pogodbe.
2. Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti, na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, označeno z
vidno oznako v levem zgornjem kotu na
prednji strani kuverte, in sicer: “Ne odpiraj
– javni razpis za sofinanciranje programov
za varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov”.
Vsak posamezni program je potrebno,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v posebni kuverti, označeni na način,
predpisan v tej točki.
Ponudbe z več programi v eni kuverti
bodo v postopku odpiranja, kot nepravilno
označene, izločene iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja.
Rok za oddajo ponudb je 20 dni po tej
objavi.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite pri Luciji Kastelic, tel.
061/178-34-05.
4. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo
prijav do 14. ure oddana v glavni pisarni
ministrstva (soba 22) ali če je zadnji dan
roka oddana po pošti s priporočeno pošiljko.
Nepravočasne ali nepravilno označene
ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
pošiljke označen pošiljatelj.
5. Komisija bo z odpiranjem ponudb pričela dne 11. oktobra 1999 na Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve.
6. Ponudniki bodo o izboru programov,
ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve za leto 1999,
pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva, ko
bo končano odpiranje ponudb.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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Ob-11691
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, objavlja na podlagi 18., 19. in 20. člena
zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture (Ur. l. RS, št. 75/94)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
kulturnih programov in projektov, ki jih
bo v letu 2000 sofinancirala Mestna
občina Ljubljana iz dela proračuna,
namenjenega za kulturo
Predmet razpisa: zbiranje predlogov za
sofinanciranje kulturnih programov in projektov z naslednjih področij:
– scenske umetnosti,
– glasbena dejavnost,
– likovna dejavnost,
– mednarodno kulturno sodelovanje,
– prvi projekti mladih umetnikov,
– varstvo kulturne dediščine.
Predloge programov in projektov lahko
prijavijo vse pravne osebe, ki so v Mestni
občini Ljubljana registrirane za opravljanje
kulturnoumetniške dejavnosti, kulturnoumetniška in druga društva, ki imajo v svojih ustanovitvenih aktih določeno opravljanje kulturne dejavnosti in njihove zveze ter posamezni avtorji, ki imajo status samostojnih
ustvarjalcev s področja kulture.
Zavodi in društva, ki so vključena v sistem rednega financiranja iz dela proračuna
MOL, namenjenega za kulturo, prijavijo tudi
svoje predloge za financiranje stalnih neprogramskih stroškov do datuma, ki ga navaja ta razpis.
Predlagatelji posameznih programov in
projektov morajo ustvarjati na območju
Mestne občine Ljubljana. Predlagatelji lahko prijavijo programe in projekte, ki bodo
izvedeni v letu 2000 na območju MOL oziroma, ki pomenijo mednarodno sodelovanje in promocijo ljubljanske kulture v letu
2000.
Le izjemoma, v skladu s tretjim odstavkom 18. člena zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture, bo mogoče (so)financiranje kulturnega programa
ali projekta, ki ga predlagatelj ne bo prijavil
pod pogoji iz tega javnega razpisa (v primeru, da gre za posebno pomemben program
ali projekt, ki ga ni bilo mogoče vnaprej
načrtovati).
Okvirna vrednost sredstev za kulturne
programe in projekte z razpisnih področij za
leto 2000 znaša 400 milijonov SIT.
Kriteriji in merila za izbor projektov in
oblikovanje programov so sestavni del razpisne dokumentacije.
Predloge programov oziroma projektov
s področja ljubiteljske dejavnosti zbira Zveza kulturnih društev Ljubljana, Krekov trg 2,
Ljubljana. Individualnih prijav društev, posameznikov in skupin na ta razpis, ki so sicer
včlanjena v ZKD, zato ne bomo upoštevali.
MOL bo z izbranimi izvajalci kulturnih
programov ali projektov sklenil pogodbe o
sofinanciranju. Slenitev in izvedba pogodb
bosta potekali v skladu z določili odloka o
proračunu MOL za leto 2000.
Rok za oddajo predlogov je 30 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS. Predlogi

Št.

morajo biti poslani na naslov Mestna občina
Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost, Ljubljana, Čopova 14/II, v zaprtih ovojnicah z oznako “Ne odpiraj – kulturni projekti 2000”! ter z oznako področja
(npr. gledališče, glasba, mednarodno kulturno sodelovanje itn.).
Predlogi morajo biti podani na ustreznih
prijavnih obrazcih MOL.
Prijave, ki ne bodo popolne ali ne bodo
ustrezale razpisanim pogojem, ne bodo
obravnavane.
Predlagatelji lahko podrobnejše informacije ter obrazce za pripravo predlogov dobijo vsak delovni dan med 10. in 12. uro v
tajništvu oddelka.
Predlagatelji izbranih programov oziroma projektov bodo pisno obveščeni o izboru najkasneje dva meseca po sprejetju proračuna Mestne občine Ljubljana za leto
2000.
Mestna občina Ljubljana Mestna
uprava
– Oddelek za kulturo in raziskovalno
dejavnost
Št. 90205-1/1999-1
Ob-11712
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, faks: 061/178-48-22.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira sposobnosti za
izdelavo tablic s hišno številko.
Predvidena
vrednost
naročila:
2,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v prostorih izvajalca.
5. (a) Navedba o tem, ali je predhodno
ugotavljanje sposobnosti z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za
specifičen poklic: brez omejitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo izbiro: zakon o
imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in
stavb.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki morajo navesti podatke o odgovorni
osebi za izvedbo naloge.
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 začetka in
dokončanja storitve: začetek priznanja sposobnosti ob sklepu o priznanju usposobljenosti, prenehanje ob preklicu.
9. (a) Polni naslov službe, kjer se lahko
osebno dvigne razpisno dokumentacijo:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, soba P03,
tel. 061/178-49-22.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 10. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): negotovinsko plačilo; cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 2.000 SIT; nakazilo
na ŽR: 50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 10. 1999 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P03.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 10. 1999 ob 10. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti naloge z veljavnostjo do 30. 10.1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naloga bo financirana ob posamičnih kasnejših naročilih.
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: 8. 10.1999
po 9. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: so določena v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: prva objava.
Geodetska uprava RS
Ob-11584
Javni razpis
za oddajo gradbenih del brez omejitev
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Prašičereja Podgrad, d.d., Podgrad
38, 9250 Gornja Radgona.
2. Razpisno dokumentacijo s popisi del
je možno dvigniti do 1. 10. 1999 na gornjem naslovu, vsak delovnik od 7. do 15.
ure.
Predvidena investicijska vrednost znaša
ca. 40,000.000 SIT.
3. Dela se bodo izvajala na lokaciji farme Podgrad, Podgrad 38, 9250 Gornja
Radgona. Pogoj za izbiro ponudnika je, da
pristane, da se dela izvajajo sočasno s proizvodnim procesom v hlevu.
4. Ponudba mora zajemati vsa razpisana
dela, v primeru variantnih ponudb pa mora
ponudnik pod:

Stran

5060 / Št. 76 / 17. 9. 1999

a) dela po osnovni ponudbi,
b) variantni predlog z opisom vseh sprememb in končno prodajno ceno.
5. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 20. 10.
1999 do 24. 12. 1999.
6. Ponudbe se naj dostavijo osebno ali
priporočeno v tajništvu Prašičereje Podgrad,
d.d., najpozneje eno uro pred javnim odpiranjem.
7. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 10. 1999 do 15.
ure.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
5. 10. 1999 ob 13. uri na upravi Prašičereje Podgrad, d.d., sejna soba.
9. Ime in priimek predstavnika naročnika: direktor Prašičereje Podgrad, d.d., Geza Maček, dipl. inž. agr.
10. Naročnik se ne obvezuje izbrati kogarkoli.
Prašičereja Podgrad, d.d.,
Gornja Radgona
Ob-11686
Na podlagi 10. člena uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije objavljamo
javni razpis
za prodajo stanovanja
1. Naziv in sedež uporabnika: Šolski
center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje.
2. Prodaja se dvosobno stanovanje št.
83/X, Koželjskega 5 v Velenju, v izmeri
55,41 m2.
3. Izhodiščna cena za stanovanje na dan
4. 9. 1999 je 4,650.316 SIT, najnižji znesek višanja je 50.000 SIT.
4. Javna dražba bo ustna dne 5. 10.
1999, ob 11. uri, v sejni sobi št. 10, Trg
mladosti 3, Velenje.
5. Rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe.
6. Rok za sklenitev pogodbe je 8 dni po
končanem razpisu.
7. Vse stroške v zvezi z odkupom in zemljiškoknjižnim vpisom ter druge stroške v
zvezi s prodajo in davek od prometa nepremičnin nosi kupec.
8. Interesenti morajo pred dražitvijo:
a) položiti na ŽR 52800-603-38568 kavcijo v višini 10% od izklicne cene, kar znese
466.000 SIT. Po končani javni dražbi bomo
dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
kavcijo vrnili. Uspelemu dražitelju se kavcija
šteje v ceno. Če uspeli dražitelj ne sprejme
pogodbe, kavcija zapade.
b) predložiti dokazilo o državljanstvu, če
so fizične osebe, pravna oseba pa mora
predložiti izpisek iz sodnega registra ter dokazilo o plačanih davkih in prispevkih ter
zapadlih obveznostih do svojih upnikov.
Dražitelji, ki ne predložijo zahtevanih dokumentov, se izločijo iz postopka na začetku dražbe.
9. Ogled stanovanja je možen pred dražbo po predhodni najavi na tel.
063/874-155, Silva Štravs. Na tej številki
lahko interesenti dobijo tudi vse informacije
v zvezi z dražbo.
Šolski center Velenje
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Objave
delniških družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Št. 60206
Ob-11709
V skladu s 465. členom zakona o gospodarskih družbah objavljamo, da ima družba ERA Trgovina z živilskimi izdelki, d.d.,
Prešernova 10, Velenje, v lasti večinski delež delnic družbe Trgovsko podjetje Center,
d.d., Brodarjeva 5, Celje.
Era, d.d., Velenje
Št. 60206
V skladu s 465. členom zakona o gospodarskih družbah objavljamo, da ima družba
ERA Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki, d.d., Prešernova 10, Velenje, v lasti več
kot četrtino delnic družbe Trgovsko podjetje
Potrošnja, d.d., Kidričeva 1, Zagorje ob Savi.
Era, d.d., Velenje
Ob-11710
Skladno z drugim odstavkom 64. člena
zakona o prevzemih sporočamo delničarjem družbe Posavje Trgovina, d.d., Brežice, Cesta prvih borcev 35, da je: Družba
Unitehna, d.d., Trebnje, dne 6. 9. 1999
postala imetnik 25% vseh navadnih imenskih delnic izdajatelja Posavje Trgovina,
d.d., Brežice. Družba Poslovni sistem Mercator in od nje odvisna družba Mercator
Dolenjska, d.d., sta dne 6. 9. 1999 postali
imetnika 25% vseh navadnih imenskih delnic izdajatelja Posavje trgovina, d.d., Brežice, družba Publikum Trezor, d.o.o., je dne
8. 9. 1999 postala imetnik več kot 10%
vseh navadnih imenskih delnic izdajatelja
Posavje trgovina, d.d., Brežice.
Posavje trgovina, d.d., Brežice
predsednik uprave - direktor
Ob-11711
V skladu s 465. členom zakona o gospodarskih družbah objavljamo, da ima Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d., Ljubljana,
Celovška 206, v lasti 754.668 (51%) navadnih imenskih delnic delniške družbe
Adriatic, zavarovalna družba, d.d., Koper,
Ljubljanska cesta 3a.
Adriatic, zavarovalna družba, d.d.,
Koper

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Ob-11406
Na podlagi statuta delniške družbe Turistično podjetje Portorož, d.d., Cesta solinarjev 6, Portorož, sklicujemo
1. skupščino delničarjev,
ki bo dne 19. 10. 1999 ob 11. uri na
sedežu družbe, Cesta solinarjev 6, Portorož.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika 1.
skupščine se izvoli mag. Gregorja Velkaverha, za preštevalki glasov se izvolita Irena
Kastelic in Dragica Kovšca. Za notarko se
povabi Mojco Tavčar Pasar.
2. Predlog poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine po predlogu začasne uprave v
predloženem besedilu.
3. Poročilo začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta,
ki zastopajo delničarje in določitev sejnin
članov nadzornega sveta.
4.1. Začasni nadzorni svet predlaga, da
se za člana nadzornega sveta, ki predstavlja
delničarje imenujeta mag. Gregorja Velkaverha in Tomaža Pogorelca.
4.2. Začasna uprava predlaga sprejem
naslednjega sklepa: za predsednika nadzornega sveta se določi sejnina v višini
40.000 SIT neto in za člane nadzornega
sveta 30.000 SIT neto. Poleg tega pripada
vsem članom nadzornega sveta povračilo
morebitnih potnih stroškov v obliki kilometrine.
5. Obravnava in sprejem letnega poročila in potrditev računovodskih izkazov za leto
1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1998, vključno z bilanco stanja,
izkazom uspeha in poslovnim poročilom, po
predlogu začasne uprave in pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta.
6. Obravnava in sprejem predloga sklepa o razporeditvi dobička.
Predlog sklepa: sprejme se predlog začasne uprave in mnenje začasnega nadzornega
sveta o razporeditvi dobička, ustvarjenem v
obdobju 1993–1998. Družba je v obdobju
1993–1998 ustvarila dobiček v skupni revalorizirani vrednosti 43,799.297 SIT.
Polovica ustvarjenega dobička v vrednosti 21,899.648,50 SIT se razporedi v rezerve, polovica dobička v vrednosti
21,899.648,50 SIT pa se ne razporedi.
7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlog začasne uprave o oblikovanju sklada lastnih
delnic za namene iz 240. člena ZGD.
8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja za leto
1999 imenuje revizijsko družbo Roodl &
Partner iz Ljubljane.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu so na razpolago na
sedežu družbe od prvega dne po objavi
zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10.
do 12. ure, v tajništvu družbe Cesta solinarjev 6, Portorož.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev na dan 15. 10. 1999 ali
njihovi pooblaščenci, katerih prijava udeležbe na skupščini je prispela na sedež družbe
najmanj 3 dni pred sejo skupščine. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine vpisati v
listo udeležencev.
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Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim dnevnim redom ob 12. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede ne na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Turistično podjetje Portorož, d.d.,
začasna uprava
Št. 180/99
Ob-11407
Na podlagi 20. člena statuta delniške
družbe Farma Stična, d.d., Stična 1, 1295
Ivančna Gorica in v skladu z določili zakona
o gospodarskih družbah, sklicuje uprava
2. skupščino delniške družbe
Farma Stična, d.d.,
ki bo v petek, dne 22. 10. 1999 ob 13.
uri v prostorih jedilnice družbe Farma Stična, d.d., Stična 1.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli:
Puš Dušana,
– za preštevalca glasov se izvoli: Finc
Sonjo, Hrovat Vlasto.
Seji bo prisostvoval notar Kotar Marjan.
2. Ugotavljanje sklepčnosti skupščine.
3. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: potrdi se predlagani
dnevni red.
4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa uprave: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 1999 se imenuje
In Revizija, d.o.o., Linhartova 1, Ljubljana.
5. Obravnava in sprejem revidiranih računovodskih izkazov in letnega poročila za
leto 1998.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejme se revidirane računovodske izkaze in letno poročilo za leto 1998 delniške družbe Farma Stična, d.d., v predloženem besedilu.
6. Obravnava in sprejem predloga o razporeditvi dobička in pokrivanje izgube.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta:
Nerazporejeni del čistega dobička za leto 1998 v znesku 13,295.278,40 SIT se
razdeli:
– za pokrivanje izgube in revalorizacije
izgube: 3,133.118,40 SIT,
– lastnikom za dividende v znesku 140
SIT bruto dividende na delnico: 9,372.160
SIT,
– upravi bruto znesek: 700.000 SIT,
– članom nadzornega sveta bruto znesek: 90.000 SIT.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar
izkaže s potrdilom o imetništvu delnic, oziroma s pisnim pooblastilom drugega delničarja in njegovim potrdilom o imetništvu delnic. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini
delničarjev najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki. Prosimo delničarje, da se pred začetkom zasedanja
skupščine prijavijo v tajništvu podjetja Farma Stična, d.d., Stična 1, 1295 Ivančna
Gorica, vsaj pol ure pred začetkom zasedanja. v tajništvu so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter
prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot

Št.

vstopnica za udeležbo na skupščini delničarjev in druga gradiva.
Predlogi sklepov skupščine v popolnem
besedilu za vsako točko dnevnega reda in
ostalo gradivo ter druge informacije so delničarjem na vpogled na sedežu podjetja na
naslovu Stična 1, 1295 Ivančna Gorica,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
V sedmih dneh po objavi tega sklica
skupščine lahko delničarji pisno sporočijo
upravi svoje nasprotne predloge, ki morajo
biti razumno utemeljeni.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine ob 14. uri istega dne. Po ponovnem
sklicu bo skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vabimo delničarje, da se skupščine polnoštevilno udeležijo!
Farma Stična, d.d.,
Ivančna Gorica
uprava
predsednik
Plantarič Alojz, dipl. inž. agr. dipl. ek.
Ob-11408
Na podlagi 41. člena statuta družbe Tiskarna Tone Tomšič, Podjetje za tisk, vezavo in propagando, d.d., Gregorčičeva 25/a,
Ljubljana, uprava družbe sklicuje
3. skupščino družbe
Tiskarna Tone Tomšič, Podjetje za tisk,
vezavo in propagando, d.d.,
Gregorčičeva 25/a, Ljubljana,
ki bo dne 19. 10. 1998 ob 9. uri v
poslovnih prostorih, Gregorčičeva 25/a,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine.
Za predsedujočo skupščini se izvoli
Branko Neffat.
Izvoli se dva preštevalca glasov: Radomir Gicič, Ana Perec.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve poslovnika o delu skupščine:
– spremeni se 7. člen, tako da se črta 2.
odstavek in se ga nadomesti z novim, ki
glasi: skupščini predseduje predsednik, ki
ga izvoli skupščina z navadno večino za vsako zasedanje posebej.
– spremeni se 10. člen tako da se v 2.
odstavku črta druga alinea in se nadomesti
z novo, ki glasi: preštevalca glasov.
– spremeni se 10. člen, tako da se črta
4. odstavek.
– Spremeni se 12. člen, tako da se v 1.
odstavku črta besedi “verifikacijska komisija” in se nadomesti z novima, tako da glasi
odstavek: preštevalca glasov vodita glasovanje, obdelavo podatkov, arhivirata glasovnice, zagotavljata, da so na skupščini navzoči le udeleženci in vabljeni ter ugotovita
sklepčnost skupščine in o tem poročata
predsedniku skupščine.
Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
poslovnika o delu skupščine uskladi s spre-

76 / 17. 9. 1999 / Stran 5061
jetimi spremembami in dopolnitvami statuta
delniške družbe in izdela njegovo prečiščeno besedilo s preštevilčenjem členov.
3. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: sprejme se
letno poročilo za leto 1998 v predloženem
besedilu z mnenjem revizorja ter ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1999
skupščina imenuje Star – Revizijsko hišo,
Družbo za revizijo in davčno svetovanje,
d.o.o., Jadranska 18, Ljubljana.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delovnik od 9.
do 12. ure, v času od dneva objave dnevnega reda, do vključno dneva zasedanja
skupščine.
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, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Tiskarna Tone Tomšič, d.d.
uprava
Vital Žitnik, graf. inž.
Št. 55/99
Ob-11409
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Melamin kemična tovarna, d.d., Kočevje, uprava družbe sklicuje
4. skupščino
delniške družbe Melamin kemična
tovarna, d.d., Kočevje,
ki bo v petek, 22. oktobra 1999 ob 12.
uri v konferenčni sobi hotela Valentin, Trg
zbora odposlancev 64 v Kočevju.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, dveh preštevalcev glasov, notarja in zapisnikarja ter potrditev
dnevnega reda.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se izvoli predsed-
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nika skupščine, dva preštevalca glasov, notarja in zapisnikarja ter se potrdi dnevni red.
2. Obravnava in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
ugotovi sklepčnost.
3. Obravnava letnega poročila o poslovanju za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme letno
poročilo o poslovanju družbe Melamin, d.d.,
za leto 1998.
4. Pokrivanje izgube iz poslovnega leta
1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme sklep, da se izguba iz poslovnega leta 1998 v
višini 95,471.604,27 SIT pokrije v breme
rezerv.
5. Obravnava in sprejem dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
mnenju nadzornega sveta se sprejme dopolnitev statuta.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje letnih računovodskih
izkazov družbe Melamin, d.d., Kočevje, za
poslovno leto 2000 imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno družbi tri
dni pred zasedanjem skupščine in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na
skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki, ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi najkasneje
tri dni pred sejo skupščine, to je do vključno 19. 10. 1999 in ki so vpisani v delniško
knjigo pri KDD na dan 30. 9. 1999.
Delničarji lahko v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine pisno sporočijo družbi svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda.
Prosimo udeležence skupščine, da se
prijavijo v konferenčni sobi hotela Valentin,
Trg zbora odposlancev 64 v Kočevju, uro
pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev oziroma
pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure je
skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala (drugi sklic).
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
splošno kadrovskem sektorju vsak delovnik
med 8. in 10. uro.
Melamin, d.d., Kočevje
uprava
direktor
Srečko Štefanič, univ. dipl. kem.
Št. 1784
Ob-11474
Na podlagi določil C. točke statuta družbe LIO lesna industrija in objekti Škofja Loka, d.d., Kidričeva 56, Škofja Loka, začasna uprava družbe sklicuje
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1. sejo skupščine
družbe LIO Škofja Loka, d.d., Kidričeva
56, Škofja Loka,
ki bo v četrtek, dne 21. 10. 1999 ob
14. uri v restavraciji, na sedežu družbe, Kidričeva 56, Škofja Loka.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
za predsednika skupščine imenuje Danica
Klemenc, za preštevalca glasov Minka Polajnar in Drago Peternelj. Skupščini bo prisostvovala notarka Erika Braniselj.
3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejme poslovnik o delu skupščine v predloženem besedilu.
4. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju.
5. Seznanitev s poslovnimi rezultati za
obdobje 1993–1997 ter obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta skupščina sprejme letno
poročilo družbe za leto 1998 v predlaganem besedilu.
6. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
družbe oziroma delitvi dobička.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se v obdobju 1993–
1998, pokriva izgubo oziroma razdeli dobiček na naslednji način: izguba za obdobje
1993–1998 v višini 387.543 tisoč SIT z
njeno revalorizacijo v višini 130,668.000
SIT se pokrije v breme:
1. revalorizacijskega popravka prenešenega čistega dobička iz preteklih let v
višini 16,386.000 SIT,
2. dobička iz preteklih let v višini
25,615.000 SIT,
3. revalorizacijskega popravka rezerv
v višini 86,702.000 SIT,
4. rezerv v višini 84,975.000 SIT,
5. revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala v višini 225.684.000 SIT,
6. izguba v višini 78,849.000 SIT se
bo pokrila v letu 1999 iz tekočega poslovanja (iz naslova koriščenja dolgoročnih rezervacij).
7. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovna leta 1997, 1998, 1999 imenuje
revizijska hiša K.P.M.G. Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.
8. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se razrešijo člani začasnega nadzornega sveta in izvolijo člani nadzornega sveta:
– Izidor Bajec,
– Andrej Drašler,
– Mihaela Blatnik,
– Goranka Volf.

Skupščina je seznanjena, da je svet delavcev imenoval v nadzorni svet Vinkota Grubana in Slavkota Ješeta.
9. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
določi sejnine članom nadzornega sveta v
višini 40.000 SIT bruto za predsednika in
po 30.000 SIT bruto za člane nadzornega
sveta. Članom nadzornega sveta se povrnejo stroški prihoda na sejo in odhoda iz seje.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje pred sejo skupščine
prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe in
so vpisani v delniško knjigo po stanju na
dan skupščine.
Iz operativno tehničnih razlogov vljudno
prosimo delničarje, zastopnike in pooblaščence, da svojo udeležbo na skupščini
pisno prijavijo vsaj tri dni pred sejo.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v tajništvu direktorja, vsak delovni dan od 10.
do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
LIO lesna industrija in objekti
Škofja Loka, d.d.,
začasna uprava – direktor
Ob-11475
Na podlagi 30. člena statuta SPL – družbe pooblaščenke, d.d., vabi uprava SPL –
družbe pooblaščenke, d.d., Ljubljana, Kersnikova 6, delničarje na
3. sejo skupščine
SPL – družbe pooblaščenke, d.d.,
Ljubljana, Kersnikova 6,
ki bo v torek, 19. 10. 1999 ob 12. uri v
prostorih družbe SPL, d.d., na Kersnikovi
6/IV, v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
Uprava otvori skupščino in ugotovi, da je
skupščina sklepčna in da lahko zaseda.
Uprava predstavi skupščini izbranega notarja.
2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: na predlog uprave se za
predsednika skupščine izvoli odvetnica Bojana Potočan, dipl. jur., za preštevalca glasov pa Darja Pugelj in Zorica Kompare.
3. Obravnava in odločanje o letnem poročilu SPL – družbe pooblaščenke, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
SPL – družbe pooblaščenke v predlaganem besedilu.
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4. Obravnava in odločanje o uporabi dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta SPL –
družbe pooblaščenke, d.d., se sprejme
uporaba dobička v predlaganem besedilu.
5. Spremembe statuta SPL – družbe
pooblaščenke, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo spremembe statuta v predloženem besedilu.
6. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revidiranje letnih izkazov SPL –
družbe pooblaščenke, d.d., za leto 1999
imenuje Rodl & Partner, d.o.o., Dunajska
129, Ljubljana.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo zastopniki
in njihovi pooblaščenci. Udeleženci morajo
svojo udeležbo na skupščini pisno prijaviti
družbi pooblaščenki vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Prijava udeležbe na skupščini.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na
dan sklica skupščine vpisani v delniško knjigo družbe pooblaščenke.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino pol ure pred pričetkom seje
prijavijo in s podpisom seznama prisotnih
delničarejv potrdijo svojo prisotnost na
skupščini in prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebno izkaznico ali drugim
veljavnim dokumentom.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, vključno
s predlogi sklepov, je na vpogled na sedežu
družbe pooblaščenke Kersnikova 6, Ljubljana, v sobi št. 308/III pri Darji Pugelj, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarejv
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge dnevnega reda,
glede katerih želijo, da so o njih pravočasno
seznajeni vsi delničarji, pisno sporočijo
upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se uro pozneje skupščina vnovič
sestane. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.
SPL – družba pooblaščenka, d.d.,
uprava
Ob-11482
Uprava delniške družbe sklicuje na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 44. člena statuta delniške družbe
VI. sejo skupščine
delniške družbe Peko, tovarna obutve,
d.d., Tržič,
ki bo v petek 22. 10. 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.

Št.

Predlog sklepa št. 1: izvolijo se delovna
telesa skupščine, in sicer predsednik
skupščine, notar in preštevalec glasov po
predlogu uprave in pozitivnem mnenju nadzornega sveta družbe.
Gradivo: predlog uprave.
2. Sprejem letnega poročila uprave o poslovanju družbe z mnenjem pooblaščenega
revizorja za leto 1998.
Predlog sklepa št. 2: na predlog uprave
in po predhodnem pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina družbe sprejme
letno poročilo uprave o poslovanju družbe z
mnenjem pooblaščenega revizorja ter potrdi revidirane skupne računovodske izkaze
družbe Peko, tovarna obutve, d.d., Tržič, za
leto 1998.
Gradivo: poročilo uprave za leto 1998 in
revizijsko poročilo o opravljeni reviziji skupinskih računovodskih izkazov za leto 1998,
Peko, tovarna obutve Tržič, d.d.
3. Pokrivanje izgube tekočega leta.
Predlog sklepa št. 3: na predlog uprave
družbe ostane izguba tekočega leta v višini
718,157.000 SIT za leto 1998 nepokrita.
Izkazano izgubo tekočega leta 1998 bo
družba pokrila v breme sestavin kapitala v
roku 5 let.
4. Informacija uprave družbe o izvajanju
načrta poslovne sanacije s poročilom o poslovanju 1-6/99.
Predlog sklepa št. 4: skupščina se seznani o poteku izvajanja poslovne sanacije
družbe v skladu z načrtom poslovne sanacije družbe za obdobje 1-6/99.
Gradivo: poročilo uprave o poslovanju
družbe 1-6/99 glede na izvajanje načrta
poslovne sanacije družbe.
5. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1999.
Predlog sklepa št. 5: za pooblaščeno
revizijsko družbo za leto 1999 skupščina
družbe imenuje revizijsko družbo Podboršek, k.d., Ljubljana.
6. Imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa št. 6: skupščina družbe
se seznani z odstopom člana nadzornega
sveta družbe. Po predlogu nadzornega sveta skupščina družbe imenuje za novega člana nadzornega sveta družbe Bojana Ojsterška, predstavnika SRD.
7. Sprememba 4. sklepa V. redne seje
skupščine družbe.
Predlog sklepa št. 7: skupščina družbe
na predlog nadzornega sveta družbe spreminja 2. alineo sklepa št. 4 s 5. redne seje
skupščine, in sicer tako da se 2. alinea
glasi:
– osnovni kapital se poveča s stvarnim
vložkom, ki ga predstavlja terjatev Republike Slovenije do družbe Peko, d.d., v znesku 27,375.910,81 SIT, ki jo bo Republika
Slovenija najkasneje do 31. 12. 1999 s
posebno pogodbo o konverziji denarnih terjatev v bodoče delnice prenesla na družbo
Peko, d.d.
Ostale alinee 4. točke ostanejo nespremenjene.
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,
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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, tako da prijave prispejo na
sedež družbe najkasneje vključno do 12.
10. 1999, sicer delničar izgubi pravico do
udeležbe na skupščini.
Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v sejno
dvorano, kjer bodo s podpisom potrdili svojo navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.
Dvorana, 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 6. sejo skupščine
družbe je delničarjem na voljo in vpogled v
tajništvu predsednika uprave družbe na sedežu družbe v Tržiču, cesta Ste Marie aux
Mines 5, 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
22. 10. 1999 ob 13. uri. Naknadno sklicana seja skupščine bo sklepčna za odločanje ne glede na višino zastopanega kapitala.
Peko, d.d., Tržič
uprava družbe
Ob-11509
Na podlagi statuta delniške družbe Gradnje, gradbeno podjetje Kranj, d.d., Kranj,
Struževo 3b, sklicujemo
1. skupščino
delničarjev,
ki bo dne 18. 10. 1999 ob 12. uri v
prostorih družbe v Kranju, Struževo 3b.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
skepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Franca Kosija, za preštevalca
glasov se izvoli Kraus Marijo in Urbanc
Francko. Za notarja se povabi Dušo Trobec
Bučan.
2. Predlog poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine po predlogu začasne uprave v
predloženem besedilu.
3. Poročilo začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta,
ki zastopajo delničarje in določitev sejnin
članov nadzornega sveta.
4.1. Izvolijo se člani nadzornega sveta
po predlogu začasnega nadzornega sveta.
4.2. Začasna uprava predlaga sprejem
naslednjega sklepa:
Za predsednika nadzornega sveta se določi sejnina v višini 30.000 SIT neto in člane
nadzornega sveta 20.000 SIT neto. Poleg
tega pripada vsem članom nadzornega sveta povračilo morebitnih potnih stroškov.
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5. Informacija o poslovanju v obdobju
1993–1997.
6. Obravnava in odločanje o sprejemu
letnega poročila in potrditev računovodskih
izkazov za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za leto 1998, vključno z bilanco stanja,
izkazom uspeha in poslovnim poročilom, po
predlogu začasne uprave in pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta.
7. Obravnava in odločanje o sprejemu
predloga sklepa o razporeditvi dobička in
pokrivanju izgube v obdobju 1993–1998.
Predlog sklepa: sprejme se predlog
uprave in mnenje nadzornega sveta o pokrivanju izgube, nastale v obdobju 1993–
1998.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: sprejme se predlog začasnega nadzornega sveta o imenovanju revizorja za leto 1999. Za revizorja se imenuje revizijsko družbo DR CILJ, družba za revizijo, d.o.o., iz Ljubljane.
Gradivo in predlogi sklepov skupščine je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
dan po objavi zasedanja skupščine, vsak
delovnik od 10. do 13. ure, v tajništvu družbe v Kranju, Struževo 3b.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo
skupščine ali njihovi pooblaščenci, katerih
prijava udeležbe na skupščini je prispela na
sedež družbe najmanj 3 dni pred skupščino. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno izpolnjena pooblastila.
Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj
pol ure pred pričetkom zasedanja skupščine vpisati v listo udeležencev.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradnje, gradbeno podjetje Kranj, d.d.,
začasna uprava in začasni nadzorni
svet
Ob-11611
Na podlagi 8.44 točke statuta delniške
družbe Iskra Stikala, industrija nizkonapetostne stikalne tehnike, d.d., Kranj, Savska
loka 4, sklicujem
4. skupščino
družbe Iskra Stikala, d.d., Kranj,
ki bo v četrtek, 21. 10. 1999 ob 13. uri
nad Restavracijo Iskra v Kranju, Savska loka 1.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
2. Letno poročilo za leto 1998.
3. Predlog razporeditve čistega dobička
za poslovno leto 1998 in predlog razporeditve prenešenega čistega dobička iz leta
1997.
4. Imenovanje revizorja.
Predlogi sklepov:
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K 1. točki dnevnega reda: za predsedujočega skupščine se imenuje Ivana Pivka, za
njegovega namestnika pa Boštjana Mraka.
Za preštevalca glasov se imenuje Matjaža Gašpirca in Franca Mubija, za namestnika pa Alenko Čebašek.
K 2. točki dnevnega reda: sprejme se
letno poročilo za leto 1998.
K 3. točki dnevnega reda: čisti dobiček
iz leta 1998 v znesku 64,656.291,98 SIT
na dan 31. 12. 1998 ostane nerazporejen.
Iz nerazporejenega dobička poslovnega
leta 1997, revaloriziranega na dan 31. 12.
1998 v znesku 54,298.115,65 SIT, se
31,803.005 SIT nameni za izplačilo dividend, preostali del v znesku 22,495.110,65
SIT pa ostane še nadalje nerazporejen.
Bruto znesek dividende na delnico znaša 65 SIT.
Dividende se izplačajo v 60 dneh po
sprejemu sklepa na skupščini.
Do izplačila dividende so upravičeni delničarji, ki so na dan sklica skupščine evidentirani v delniški knjigi na Klirinško depotni družbi.
K 4. točki dnevnega reda: za revizijo
poslovanja delniške družbe Iskra Stikala
Kranj za poslovno leto 1999 se imenuje
revizijska hiša KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasuje se z glasovnicami.
Predlog sklepa pod 4. točko dnevnega
reda je podal nadzorni svet družbe, predloge preostalih sklepov pa uprava; o predlogih pod točkama 2 in 3 je nadzorni svet
družbe dal pozitivno mnenje.
Delničarji lahko svoje obrazložene nasprotne predloge sklepov posredujejo v sedmih dneh po objavi sklica skupščine priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so do dneva sklica skupščine evidentirani
v delniški knjigi, njihovi zastopniki ali pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati za fizične osebe ime in priimek,
naslov ter rojstni datum pooblaščenca in
pooblastitelja, število glasov, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe
pa poleg podatkov o pooblaščencu še število glasov in firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja. Ob organiziranem zbiranju
pooblastil mora biti pooblastilo sestavljeno
po zakonu o prevzemih.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci morajo svojo udeležbo na skupščini pisno prijaviti upravi družbe najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo bo na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od dneva objave sklica
skupščine dalje.
Delničarje prosimo, da zaradi ureditve
formalnosti pridejo na zasedanje skupščine
pol ure pred začetkom seje.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo zasedanje istega dne dve uri po prvem sklicu, v
istem prostoru z istim dnevnim redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Iskra Stikala, d.d., Kranj
uprava: Aleksander Sašo Zupan

Ob-11671
Na podlagi 29. člena statuta delniške
družbe STT Strojegradnje Trbovlje, Vodenska c. 49, Trbovlje, uprava in nadzorni svet
družbe sklicujeta
10. redno skupščino
delniške družbe STT Strojegradnje
Trbovlje,
ki bo v ponedeljek, 18. 10. 1999 ob
12. uri na sedežu družbe v Trbovljah, Vodenska cesta 49.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Janeza Malovrha, za preštevalce glasov se izvolijo Draga Kališka, Franca
Ranzingerja in Marijo Razoršek.
Skupščini prisostvuje vabljena notarka
Marjana Kolenc Rus.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 1998 z mnenjem nadzornega sveta in revizijskim poročilom.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju družbe za leto 1998 z
mnenjem nadzornega sveta in revizijskim
poročilom.
3. Razporeditev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave in z mnenjem nadzornega sveta
sprejme sklep, da dobiček poslovnega leta
1998 ostane nerazporejen.
4. Imenovanje revizijske hiše za leto
1999.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije računovodskih izkazov družbe za leto 1998 se
imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija,
d.o.o., Ljubljana.
5. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta in uprave se sprejme sklep o povečanju osnovnega kapitala s konverzijo terjatev
upnikov.
6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe STT Strojegradnje, d.d.
7. Seznanitev skupščine s članoma nadzornega sveta predstavnika delavcev.
Na skupščini družbe imajo pravico glasovanja tisti delničarji, ki imajo delnice družbe v lasti vsaj tri dni pred posamezno sejo
skupščine in upravi družbe pisno priglasijo
svojo udeležbo na skupščini vsaj tri dni pred
posamezno sejo skupščine.
Šteje se, da je priglasitev pravočasna,
če je pisna priglasitev vložena ali prispe na
sedež družbe tretji dan pred zasedanjem.
Rok treh dni se v obeh primerih računa
tako, da se dan zasedanja skupščine ne
všteva v rok.
Gradivo za zasedanje skupščine bo na
razpolago na sedežu družbe od 4. 10. 1999
dalje, vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 12.30 na
istem mestu.
Pooblaščenci delničarjev so dolžni do
začetka zasedanja skupščine predložiti
pooblastilo.
STT Strojegradnja, d.d., Trbovlje
uprava družbe
nadzorni svet
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Ob-11545
Na podlagi zakona o gospodarskih
družbah in statuta družbe sklicuje uprava
družbe
9. skupščino Slip, d. d.,
ki bo 18. oktobra 1999 ob 17. uri v sejni
sobi na Cigaletovi 9 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli predsednika skupščine in preštevalca
glasov.
Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje povabljeni notar.
2. Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme predlagane spremembe in dopolnitve
statuta družbe.
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 15. 10. 1999. Glasovalno pravico lahko
uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo družbi
pisno najavili svojo udeležbo na skupščini.
Prijava je pravočasna, če na sedež družbe
prispe do vključno 15. 10. 1999.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe, vsak delovni dan med 10.
in 11. uro.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne, ob 19. uri v istem prostoru, ne glede
na sklepčnost.
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge vložijo v pisni obliki, v roku sedmih dni
po objavi sklica skupščine.
Slip, d. d., Ljubljana
uprava družbe
Ob-11591
Na podlagi 21. člena statuta družbe Slovenica d.d., Ljubljana, uprava družbe sklicuje
10. redno zasedanje skupščine
Slovenica, d.d., Ljubljana,
ki bo 21. 10. 1999 ob 9. uri v 5.nadstropju poslovne stavbe Kompas Rent a car,
Celovška 206 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Uprava predlaga, da se sprejme naslednji sklep: za predsednika 10. redne skupščine se izvoli Stojana Zdolška, za preštevalki
glasov Spomenko Sluganovič in Tatjano Jeglič.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Jože Dernovšek.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za poslovno leto 1998 z revizorskim mnenjem.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga, da se sprejme naslednji
sklep: skupščina Slovenice, d.d., Ljubljana
sprejme letno poročilo za poslovno leto
1998 v predloženem besedilu z mnenjem
revizorja. Sestavni del poročila je aktuarsko
mnenje.

Št.

3. Ugotovitev in delitev dobička.
Uprava ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta predlaga, da se sprejme naslednji
sklep:
1. Čisti dobiček iz poslovanja za leto
1998 znaša 164,962.664,15 SIT in se razporedi:
– del v višini 14,916.818 SIT za pripis dodatnih zavarovalnih vsot življenjskim
zavarovancem;
– del v višini 150,045.846,15 SIT za
pokrivanje izgube zavarovanj iz leta 1995;
– dobiček iz ostalih zavarovanj v višini
47,318.681,15 SIT in izguba iz življenjskih
zavarovanj v višini 47,318.681,53 SIT ostaneta nerazporejena.
2. Nerazporejeni dobiček življenjskih
zavarovanj iz let 1995 in 1996 v skupni
višini 39,166.326 SIT (31,407.118,74 SIT
in revalorizacija do 31. 12. 1998 v višini
7,759.207,26 SIT) se razporedi za pokrivanje izgube življenjskih zavarovanj iz leta
1997.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za revidiranje računovodskih izkazov za leto
1999.
Nadzorni svet predlaga, da se sprejme naslednji sklep: za izvajalca revidiranja računovodskih izkazov družbe za leto 1999 se imenuje revizijska družba Revidis, d.o.o., Ljubljana.
5. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga, da se sprejme
naslednji sklep: z dnem 21. 10. 1999 se
razreši člana nadzornega sveta - predstavnika kapitala: Aleksander Sekavčnik.
6. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga, da se sprejme
naslednji sklep: z dnem 22. 10. 1999 se
izvoli za čas do preteka mandata ostalih
članov nadzornega sveta, izvoljenih dne
23. 12. 1996, za člana nadzornega sveta
Slovenica, d.d., Ljubljana - predstavnika kapitala: Sergej Racman.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina,
bo vsem delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Ljubljani, Celovška 206, soba
105A, vsak delovni dan med 8. in 9. uro.
Delničarji lahko sporočijo svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, v sedmih dneh od objave sklica zasedanja skupščine. Predlogi
morajo biti pismeni, obrazloženi in posredovani upravi družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so najmanj pet dni pred zasedanjem
skupščine evidentirani v delniški knjigi. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno
pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi
zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi tako, da
družba prejme prijavo najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine. Kolikor se zasedanja skupščine udeleži pooblaščenec, mora
predložiti družbi pooblastilo v pismeni obliki, najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblastilo se hrani v družbi.
Glasovanje na skupščini bo javno. Vsaka
delnica daje delničarju en glas.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 10. uri na istem kraju.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Slovenica, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
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Ob-11593
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Emona Farma Ihan, d.d., Domžale, uprava družbe sklicuje
3. redno sejo skupščine,
ki bo v ponedeljek, 18. 10. 1999, s
pričetkom ob 12. uri v prostorih poslovne
stavbe Emona, Šmartinska 130, Ljubljana,
1. nadstropje, mala sejna dvorana.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles- predsednika
in preštevalcev glasov ter zapisnikarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Bračun Dušana, za preštevalca Novak Darovec Adriano in Zorko Zupančič Ivico. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljena notarka, Lokošek Majda.
3. Obravnava in sprejem revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe za leto
1998.
Predlog sklepa: sprejme se revidirano
poročilo o poslovanju družbe za leto 1998.
4. Delitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: na podlagi predloga
uprave in soglasja nadzornega sveta čisti
dobiček iz leta 1998 v znesku 7,470.000
SIT ostane nerazporejen.
5. Določitev revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za poslovno leto 1999 imenuje
revizijska družba IN Revizija, d.o.o., Linhartova 1, Ljubljana
6. Razrešitev in izvolitev nadomestnega
člana NS.
Na predlog nadzornega sveta se predlaga sprejem sklepov:
1. Sprejme se odstopna izjava predsednika nadzornega sveta Čandek Alojza in se
ga razreši funkcije z dnem sprejema sklepa.
2. Za nadomestnega člana skupščine se
izvoli Kavka Tonita. Nadomestni član nadaljuje z mandatom prejšnjega člana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pravico
do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD po stanju
zadnjega dne prijave na skupščino in ki bodo sami ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo
udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred
skupščino, osebno v tajništvo družbe Emona Farma Ihan, d.d., ali s priporočeno pošiljko ter istočasno deponirali pisna dokazila o pooblastilu in zakonitem zastopanju.
Pozivamo vse udeležence skupščine, da
pridejo na skupščino vsaj 15 minut pred
začetkom seje in s podpisom na seznamu
prisotnih potrdijo svojo prisotnost in prevzamejo glasovalne lističe. Fizične osebe se
izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci pa z pisnim pooblastilom.
Glasovanje na skupščini bo javno.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
bo delničarjem na vpogled 7 dni pred začetkom skupščine na sedežu družbe.
Delničarji lahko svoje morebitne predloge k posameznim točkam dnevnega reda
pismeno in obrazložene dostavijo na sedež
družbe v roku sedmih dni po objavi sklica.
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Skupščina bo sklepčna, če bo na skupščini prisotnih več kot 15% vseh glasov.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje ob 13. uri na kraju prvega
sklica ne glede na višino zastopanega kapitala.
Emona Farma Ihan, d.d.,
uprava družbe
direktor
Krivec dr. Lucijan

Odločbe po
39. členu ZPOmK
Št. 456/11-99-8
Ob-11553
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
dne 2. 9. 1999 na podlagi 4. odstavka 38.
člena zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99; v nadaljevanju ZPOmK) izdal sklep o uvedbi postopka v zadevi priglašene koncentracije družb
Merkur, d.d., Cesta na okroglo 7, Naklo
in Kovinotehna, d.d., Celje, Mariborska
c. 7, Celje, ker je ugotovil, da je nameravana koncentracija podrejena določbam zakona in je izkazan resen sum glede njene
skladnosti s pravili konkurence.
Urad je na podlagi priglasitve ugotovil,
da koncentracija zapade pod določbe ZPOmK, ker je skupni letni promet na slovenskem trgu v transakciji udeleženih podjetij v
posameznem od zadnjih dveh let presegal
8 milijard tolarjev.
Ker gre za združitev dveh največjih podjetij iz svoje panoge v Sloveniji (združeno
podjetje naj bi imelo 67% vsega kapitala v
panogi, v kateri naj bi bilo sicer 575 registriranih gospodarskih družb, ki se ukvarjajo s
prodajo tehničnega blaga), katerih skupni
tržni delež naj bi bil po preliminarnih ocenah
od 38% do 50% na trgu prodaje tehničnih
sredstev na debelo, oziroma celo 74,9%
samo v trgovini na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom in napravami za ogrevanje, kar lahko pomeni visoko
koncentracijo na trgu. Ker je Urad do sedaj
prejel vsaj eno vlogo s strani sedanjega in
bodočega odjemalca obeh podjetij, ki opozarja na negativne posledice nameravane
združitve, je po mnenju Urada potrebno nameravano združitev presojati v skladu z določbami 11. člena ZPOmK, predvsem pa
bo potrebno v postopku ugotoviti vpliv združitve na trg prodaje gradbenega materiala
na debelo. Podan je torej resen sum glede
skladnosti nameravane koncentracije s pravili konkurence.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da pošljejo
pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki
bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da
bi formalno zahtevali status udeleženca v
postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze,
ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence
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Št. 3073-5/99-8
Ob-11670
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
dne 2. septembra 1999 na zahtevo podjetja ABM informacijski inženiring, d.o.o.,
Ziherlova 43, Ljubljana, uvedel postopek
ugotavljanja zlorabe prevladujočega položaja s strani podjetja Telekom Slovenije,
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
Domnevna zloraba prevladujočega položaja naj bi bila storjena z naslednjimi dejanji:
– z zavračanjem selitve zaključenega voda po pogodbi,
– z zavračanjem vključitve številke iz posebne skupine 0880,
– z zavračanjem vzpostavitve medomrežne povezave (SIX) med internetskima omrežjema podjetij SiOL in Abm,
– z zavrnitvijo ponudbe podjetja ABM za
vključitev njihovih storitev v paket ISDN
3000, ki ga trži družba Telekom.
Iz navedb v vlogi in priložene dokumentacije izhaja verjetnost kršitev določb 10.
člena ZPOmK, ki prepoveduje zlorabo prevladujočega položaja.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad za varstvo konkurence

Razne objave
Št. 29/99
Ob-11604
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana, objavlja
obvestilo o razpisu za prijavo
sodelovanja pri novih projektih
evropskega programa znanstvenih in
tehničnih raziskav COST,
ki so v pripravi in pri katerih lahko polnopravno sodelujejo zainteresirane organizacije iz Republike Slovenije – članice Programa COST:
Promet:
COST 342 »Parking policy measures
and their affects on mobility and the economy«
COST 346 »Emissions and fuel consumption from heavy duty vehicles«
Meteorologija:
COST 718 »Meteorological applications
for agriculture«
Kmetijstvo, živilstvo in biotehnologija:
COST 842 »Biological control of pest
insects and mites with special reference to
entopophthorales«
COST 843 »Quality enhancement of
plant production through tissue culture«

COST 844 »Apoptosis and programmed
cell death: molecular mechanisms and applications in Biotechnology and Agriculture«
Medicina in zdravje:
COST B17 »Insulin resistance, obesity
and diabetes mellitus in the elderly«
Kemija:
COST D16 »Combinatorial Chemistry«
COST D17 »Obligomers, polymers and
copolymers via metal catalysis«
COST D18 »Lanthanide chemistry for
diagnosis and therapy«
Gozdarstvo:
COST E21 »Contribution of forests and
forestry to mitigate greenhouse effects«
COST E22 »Environmental optimisation
of wood protection«
Fizika
COST P6 »Magneto fluid dynamics«
Sodelovanje pri projektih COST temelji
izključno na lastnih ali nacionalnih virih financiranja, torej se lahko v načelu za sodelovanje prijavijo samo organizacije, ki že imajo ustrezne nacionalne raziskovalno-razvojne projekte in zagotovljeno financiranje.
Prijavi za sodelovanje v projektu COST
je potrebno priložiti naslednjo dokumentacijo, ki je potrebna za začetek postopka na
Vladi Republike Slovenije za podpis Memoranduma o soglasju za sodelovanje v projektu COST:
– uradno izjavo organizacije o odločitvi
za sodelovanje v projektu COST in virih financiranja projektnih aktivnosti v Sloveniji,
– preliminarni program raziskav in drugih aktivnosti, ki jih organizacija namerava
izvajati v Sloveniji v okviru projekta COST,
– uradno izjavo organizacije o strokovnjaku, ki ga predlaga za koordinatorja projekta COST v Sloveniji, ki je hkrati tudi član
Upravnega odbora projekta v Bruslju.
Projektni dokumenti in ostale informacije o načinu vključevanja v objavljene predloge projektov so na voljo na Ministrstvu za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, pri Barbari Zupan, tel. (061) 1784 692,
faks (061) 1784 721, e. pošta barbara.zupan@mzt.si.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Št. 153/99
Ob-11577
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
sklepa Občinskega sveta z dne 19. 2. 1999
objavlja
javno dražbo
za odprodajo nepremičnin z zbiranjem
pisnih ponudb
1. Predmet prodaje:
A) Stanovanjska hiša, na naslovu Partizanska 16, “Golobova hiša”, Ravne na Koroškem.
Stanovanjska hiša obsega klet, polovico
pritlične etaže in celotno prvo nadstropje s
skupno površino 94,15 m2 ter pripadajoče
stavbno zemljišče v izmeri 99 m2 in del pripadajočega funkcionalnega zemljišča stavbe, stoječe na parc. št. 400, pripisane pri
z.k. vl. št. 1023, k.o. Ravne.
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B) 3 garaže na Čečovju, Ravne na Koroškem, kot sledi:
B) 1. garaža v izmeri 20 m2, parc. št.
627/25, pripisana pri z.k. vl. št. 762,
B) 2. garaža v izmeri 18 m2 parc. št.
627/26, pripisana pri z.k. vl. št. 850,
B) 3. garaža v izmeri 18 m2, parc. št.
627/27, pripisna pri z.k. vl. št. 850,
2. Izklicna cena:
A) izklicna cena za “Golobovo hišo” je
6,211.407 SIT,
B) 1. izklicna cena za garažo, parc. št.
627/25, je 805.369 SIT,
B) 2. izklicna cena za garažo, parc. št.
627/26, je 775.167 SIT,
B) 3. izklicna cena za garažo, parc. št.
627/27, je 775.167 SIT.
3. Plačilni pogoji: s kupci, najboljšimi ponudniki, bodo sklenjene kupoprodajne pogodbe, pri čemer rok plačila ne more biti
daljši od 30 dni od dneva podpisa pogodbe.
4. Drugi pogoji:
– pri razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v RS in fizične osebe,
državljani RS,
– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno,
– ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Čečovje
12a, z oznako: “Ponudba za nakup Golobove hiše – Ne odpiraj” oziroma ponudba za
nakup garaž – ne odpiraj”, v 15. dneh od
objave v Uradnem listu RS,
– ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi
navesti svoje natančne podatke (ime, priimek, naslov), potrdilo o državljanstvu RS –
za fizične osebe, pravne osebe pa skep o
registraciji v RS, potrdilo o plačani 10%
varščini, ponujeno ceno in plačilne pogoje,
– upoštvane bodo ponudbe, ki bodo
enake ali višje od izhodiščne prodajne cene,
– ponudniki morajo do dneva oddaje ponudbe plačati varščino v višini 10% od izhodiščne prodajne cene na žiro račun proračuna Občine Ravne na Koroškem št.
51830-630-25601,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni od prejema obvestila o izbiri, skleniti s
prodajalcem kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo prodajni postopek razveljavljen, vplačana varščina pa ostane prodajalcu,
– uspelemu ponudniku se bo varščina
vštela v kupnino, neuspelim pa bo vrnjena
brez obresti v 8 dneh po preteku roka za
zbiranje ponudb,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, vpis v zemljiško knjigo in morebitne druge stroške),
nosi kupec,
– ogled nepremičnin je možen po predhodni najavi na sedežu Občine Ravne na
Koroškem,
pri
g.
Bukovcu,
tel.
0602/23-821, kjer so na voljo tudi ostale
informacije o prodaji,
– kupcu se nepremičnina izroči v last in
posest po plačilu celotne kupnine.
Občina Ravne na Koroškem

Št.

Ob-11449
Po sklepu stečajnega okrožnega sodišča
v Kopru, opr. št. St 14/96, z dne 15. 1.
1999 stečajni upravitelj dolžnika Nivo-Bis,
d.o.o., Ankaran, v stečaju, Jadranska c.
86/a, Ankaran, objavlja
javno dražbo
hotela Biser v Ankaranu
Predmet prodaje je:
1. Hotelski del objekta na Jadranski c.
86/a v Ankaranu, ki je:
a) prazen hotel Biser; 3 restavracije, aperitiv bar, nočni klub, 6 apartmajev, 19 sob,
pomožni prostori: 2185,05 m2 koristne površine, ki je v načrtu etažnih lastnikov št.
18/97 iz junija 1998 označen z modro barvo.
b) solastninski delež v višini 8.574 tisočink na stavbnem zemljišču parc. št. 882/2,
884/5 in 885/2, vse z.k. vl. št. 500 k.o.
Oltra, ki je v načrtu etažnih lastnikov št.
18/97 označen z zeleno barvo.
c) solastninski delež na skupnem prostoru – kotlovnici v deležu 8.574 tisočink,
ki je v načrtu etažnih lastnikov št. 18/97
označen z rdečo barvo.
Načrt etažnih lastnikov je na ogled pri
stečajnem upravitelju.
Nepremičnina je obremenjena s hipotekami, ki se po plačilu kupnine in na podlagi
listine stečajnega senata izbrišejo iz zemljiške knjige.
2. Vsa notranja oprema, stroji in instalacije, kar je razvidno v “Spisku premičnin v
hotelskem delu zgradbe, z dne 4. 1. 1999”,
ki je na ogled pri stečajnem upravitelju.
3. Izklicna cena za nepremičnine in premičnine iz 1. in 2. točke, ki se prodajajo
skupaj, je 230,000.000 SIT, v kateri predstavlja vrednost stavbe delež v višini
78,89%, vrednost stavbnega zemljišča delež v višini 2,68% in vrednost premičnin delež v višini 18,43%.
4. Pred začetkom javne dražbe so dražitelji dolžni plačati 10% varščine od izklicne
cene na žiro račun št. 51400-690-64537,
Nivo – Bis, d.o.o., Ankaran, v stečaju. Dražitelj dokaže plačilo varščine z originalnim
potrdilom na sami dražbi. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, neuspelim dražiteljem pa vrne v 8 dneh po dražbi
brez obresti.
5. Dražitelj je lahko fizična oseba, ki se
mora izkazati s potrdilom o slovenskem državljanstvu in pravna oseba, registrirana v
Republiki Sloveniji, ki se mora izkazati z
originalnim izpiskom iz sodnega registra.
6. Prodajali bomo po načelu “videno-kupljeno”.
7. Uspeli dražitelj mora pogodbo o nakupu skleniti v 8 dneh po dnevu javne dražbe, celotno kupnino pa plačati v 30 dneh
po sklenitvi pogodbe, pri čemer je rok plačila bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Če kupnina v tem roku ne bo plačana, bo
pogodba razdrta. Če uspeli dražitelj ne sklene pogodbe ali ne plača celotne kupnine v
roku, varščino obdržimo.
8. Vse davke in stroške prepisa lastništva plača kupec.
9. Izročitev objekta s premičninami in
prenos lastništva se opravi šele po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
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10. Potencialne dražitelje posebej opozarjamo, da predmet prodaje ni celotni kompleks hotela Biser, saj je iz njega izvzeto:
a) parcele št. 881/3, 881/4, 881/5,
1313/2, vse k.o. Oltra, ki so zemljiškoknjižna last Mestne občine Koper, v naravi
pa funcionalno zemljišče ob hotelu. Po sklepu županje, z dne 11. 12. 1997, je Mestna
občina Koper pripravljena s kupcem skleniti
najemno pogodbo za nedoločen čas, do
odkupa zemljišča, in sicer za mesečno najemnino 39.593 SIT;
b) stanovanjski del zgradbe hotela Biser;
c) zunanja ureditev, ki služi temu stanovanju, in sicer zunanji kamniti zidovi ter venecianski tlak na ploščadi za parkiranje in
pred garažo.
11. Predmeti, navedeni pod b) in c) so
predmet pravde za izločitev iz stečajne mase, ki se vodi pod opr. št. P527/97 okrožnega sodišča v Kopru. Pravna razmerja med
stranko, ki izloča stvari iz stečajne mase in
Nivo – Bis, d.o.o., Ankaran, v stečaju, niso
pravno urejena (služnostne pravice, vzajemna razmerja, ipd.).
Javna dražba bo dne 6. 10. 1999 ob
10. uri v Hotelu Biser, Jadranska c. 86/a
Ankaran.
Za druge informacije in možnosti ogleda
pokličite stečajnega upravitelja po tel.
066/648-436 ali 040/284-625.
Nivo-Bis, d.o.o., v stečaju, Ankaran

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
ADELL’S model, Cesta 1. maja 68, Hrastnik, štampiljko ADELL’S model ADELA AČKUN s.p., POSREDNIŠTVO IN DRUGO
IZOBRAŽEVANJE, CESTA 1. MAJA 68,
1430 HRASTNIK. gnv-6250
Ob-11714
Adriatic, zavarovalna družba, d.d., poslovna enota Ljubljana, preklicuje naslednje
izgubljene dokumente: OZ-3 št. 133972,
S-T-42 št. 745.

Ob-11689
KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto,
preklicuje štampiljko pravokotne oblike, z
vsebino: KRKA, KRKA, d.d., Novo mesto,
3421, velikosti 2,5 × 1 cm.
Osnovna šola Marjana Nemca Radeče,
Šolska pot 5, Radeče, štampiljko okrogle
oblike, z vsebino: Osnovna šola Marjana
Nemca Radeče, v sredni je grb RS, oštevilčen s številko 1. gns-6203
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Priglasitveni list

Ažman Franc, Tržaška 1, Lesce, obrtno
dovoljenje, št. 14535/1413/00-54/1995
- odločbo. gnd-5968
Dirjec Boris, Viška cesta 7, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 28-0934/94,
izdan dne 25. 5. 1994. gnq-6005
Jarc Veldin Vesna, Ljubljanska cesta
101, Domžale, priglasitveni list, opravilna
št. 6-1895/96, izdan dne 6. 8. 1996.
gnt-6227
Korošec Hodžić Damjana, Brejčeva
32Ljublja, Domžale, priglasitveni list, opravilna št. 06-1674/95. gni-5838
Korpnik Dimitrij, Sp. Škofije 3, Škofije,
obrtno dovoljenje, št. 53617-2781-01-271996, izdano dne 13. 6. 1996. gns-6178
Novak Matjaž, Bilečanska ulica 2, Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št.
36120/1458/00-36/1995, izdano dne 6.
3. 1995. gnz-6121
Oman Nada, Zg. Duplje 95, Duplje, priglasitveni list, opravilna št. 18-0475/94.
gnb-5845
Pavlinek Marija, Markovci 9, Markovci,
obrtno dovoljenje, št. 60211 - odločbo, izdano dne 11. 3. 1996 pri OZS. gnz-5696
Pešl Jožek, Polička vas 8, Jarenina, priglasitveni list, opravilna št. 065-0161/94.
gnh-6014
Sever Iztok, Gor. Vrhpolje 26, Šentjernej,
obrtno
dovoljenje,
št.
12593/1590/00-48/1995 in odločbo, izdano dne 6. 3. 1995. gnt-6177
Šukovič Miroslav, Bazoviška 20, Koper Capodistria, priglasitveni list, opravilna št.
171II/3-196/94, izdan dne 11. 4. 1994.
gnz-5971
Žaku Afrim, Titova 39, Jesenice, obrtno
dovoljenje, št. 52963/1524/01-24/1997.
gnc-5969

Potne listine
Aranda Marica, Rihtarovci 19, Radenci,
potni list, št. AA 321727, izdala UE Gornja
Radgona. gnp-5931
Baić Bojan, Neubergerjeva 12, Ljubljana, potni list, št. BA 414147, izdala UE
Ljubljana. gnp-6156
Bajželj Damjan, Pševska cesta 56, Kranj, potni list, št. AA 647204, izdala UE Kranj. gnr-5979
Beganović Edisa, Spodnje Škofije 78,
Škofije, potni list, št. BA 569309, izdala UE
Koper. gnx-6023
Beguš Tea, Gregorčičeva 18, Dornberk, maloobmejno prepustnico, št. AI
120456, izdala UE Nova Gorica. gnd-5743
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Biškop Branko, Šalek 90, Velenje, potni
list, št. AA 653354S, izdala UE Velenje.
gnu-5776
Bohorč Branislav, Titova cesta 114, Senovo, potni list, št. AA 334515, izdala UE
Krško. gne-6267
Bosnić Rasim, Kamna Gorica 39 A, Cerknica, potni list, št. AA 636994, izdala UE
Cerknica. gni-5788
Car Stanko, Srednja vas 13, Loški Potok, potni list, št. AA 387539, izdala UE
Ribnica. gnl-6235
Cunder Ajda, Kunaverjeva 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 331826, izdala UE Ljubljana. gnj-6287
Cunder Stanislava, Kunaverjeva 1, Ljubljana, potni list, št. BA 331723, izdala UE
Ljubljana. gnh-6289
Cunder Valentin, Kunaverjeva 1, Ljubljana, potni list, št. BA 448077, izdala UE
Ljubljana. gni-6288
Čemažar Rok, Zgornje Bitnje 314, Žabnica, potni list, št. AA 924256, izdala UE
Kranj. gnk-6036
Černe Rok, Vikrče 40, Ljubljana Šmartno, potni list, št. BA 737173, izdala UE
Ljubljana. gnz-6046
Čupić Finka, Sketova 4, Ljubljana, potni
list, št. BA 520738, izdala UE Ljubljana.
gnm-5984
Džalo Nikola, Ravni laz 9/a, Bovec, potni list, št. AA 575400, izdala UE Kranj.
gnc-5744
Emeršič Franc, Lancova vas 44, Videm
pri Ptuju, potni list, št. AA 441394, izdala
UE Ptuj. gnt-6027
Ferko Amy, Vodopivčeva ulica 1a, Domžale, potni list, št. BA 716311, izdala UE
Domžale. gni-6038
Gantar Mateja, Vrhovci cesta IV 004, Ljubljana, potni list, št. AA 58959, izdala UE
Ljubljana. gnf-6291
Golouh Mateja, Graška cesta 31a, Litija,
potni list, št. AA 296811, izdala UE Litija.
gnp-5881
Grof Valerija, Prvomajska 18, Murska
Sobota, potni list, št. BA 734516, izdala UE
Murska Sobota. gno-6132
Halilovski Ilmi, Carpacciov trg 1, Koper Capodistria, potni list, št. BA 400864, izdala UE Koper. gnl-5760
Hauptman Miran, Karl-Marx-str. 104, Berlin, Nemčija, potni list, št. BA 431147.
gnn-6158
Horvat Maja, Brodarska 16, Litija, potni
list, št. AA 192013, izdala UE Litija.
gnl-5985
Hribar Mateja, Grajzerjeva 12, Ljubljana,
potni list, št. BA 16372, izdala UE Ljubljana. gnk-5911
Husnjak Spomenka, Pariška komuna 29,
Maribor, potni list, št. BA 745737, izdala
UE Maribor. gnw-6174

Jagodic Marija Staša, Prešernova 13,
Ljubljana, potni list, št. AA 112692, izdala
UE Ljubljana. gnu-5976
Jamnik Anton, Golo 14, Ljubljana, potni
list, št. BA 172809, izdala UE Ljubljana.
gnr-6004
Jarc Branko, Radvanjska 14c, Maribor,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 63/99. gnh-5939
Jug Jožefa, Mizarska 5, Solkan, potni
list, št. AA 152850, izdala UE Nova Gorica.
gne-6017
Jug Rudolf, Mizarska 6, Solkan, potni
list, št. AA 96413, izdala UE Nova Gorica.
gnd-6018
Juntez Zvonko, Škrilje 55, Ig, potni list,
št. BA 444118, izdala UE Ljubljana.
gnc-6044
Jurković Slavica, Vogelna 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 130513, izdala UE Ljubljana. gnt-6052
Kadunc-Kos Vesna, Arharjeva cesta 46,
Ljubljana, potni list, št. BA 587394, izdala
UE Ljubljana. gnt-6152
Kangler Franjo, Škalce 114, Slovenske
Konjice, potni list, št. BA 553146, izdala
UE Slovenske Konjice. gnh-6264
Kapš Sabina, Blaževci 5/a, Hrvaška, potni list, št. BA 676711, izdala UE Črnomelj.
gnt-5727
Kapun Rebeka, Zidanškova 17, Slovenska Bistrica, potni list, št. AA 379679, izdala UE Slovenska Bistrica. gnc-5944
Kavčič Katarina, Sr. Kanomlja 3, Spodnja Idrija, potni list, št. AA 745575, izdala
UE Idrija. gnc-5919
Kazić Fanrudin, Beblerjev trg 7, Ljubljana, potni list, št. BA 413362, izdala UE
Ljubljana. gnj-6037
Keglič Franc, Srževica št. 24, Ponikva,
potni list, št. AA 102317, izdala UE Šmarje.
gnf-6041
Klobčič Peter, Zg. Gorje 9, Zgornje Gorje, potni list, št. BA 791664, izdala UE Radovljica. gnu-6051
Knavs Andreja, Hrib 5, Loški Potok, potni list, št. AA 968669, izdala UE Ribnica.
gnm-6234
Kokalj Andrej, Mačkovci 31, Domžale,
potni list, št. BA 811598, izdala UE Domžale. gns-6003
Koritnik Janez, Polje 13, Vodice, potni
list, št. AA 931318, izdala UE Ljubljana.
gne-6042
Korošec Tadej, Videž 8, Slovenska Bistrica, potni list, št. AA 632764, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnd-6143
Koželj Iva, Poljska cesta 20a, Ptuj, potni
list, št. BA 729822, izdala UE Ptuj.
gnv-5750
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Kralj Anton, Podmelec 5, Tolmin, potni
list, št. BA 460940, izdala UE Kamnik.
gnm-6209
Kralj Karel, Škofova 3, Ljubljana, potni
list, št. BA 859867, izdala UE Ljubljana.
gnx-6048
Kumer Ivan, Rožna 3, Idrija, potni list, št.
AA 524606, izdala UE Idrija. gnk-5761
Kumer Lea, Rožna 3, Idrija, potni list, št.
AA 5245804, izdala UE Idrija. gnm-5759
Kunstek Bojan, Ptujska cesta 22, Rogatec, potni list, št. BA 426155, izdala UE
Šmarje. gnn-5758
Lavrič Alojzij, Srednja vas 12, Loški Potok, potni list, št. AA 286771, izdala UE
Ribnica. gnn-6233
Lukan Milan, Kamniška c. 55, Kamnik,
potni list, št. BA 852425, izdala UE Kamnik. gnz-5921
Lukan Tomaž, Kamniška c. 55, Kamnik,
potni list, št. AA 626831, izdala UE Kamnik.
gny-5922
Markelj Jernej, Zg. Bistrica 83, Slovenska Bistrica, potni list, št. BA 815054, izdala UE Slovenska Bistrica. gnb-5945
Markežič Aleksander, Pregara 42, Gračišče, potni list, št. BA 273910, izdala UE
Koper. gnq-6255
Markoci Marinero, Plešičeva 43, Ljubljana, potni list, št. BA 315786, izdala UE
Ljubljana. gns-5778
Miklavčič Marina, Šmihel 18, Šempas,
potni list, št. BA 463177, izdala UE Nova
Gorica. gnm-6259
Miklavčič Marina, Šmihel 18, Šempas,
maloobmejno prepustnico, št. AI 66470,
izdala UE Nova Gorica. gnl-6260
Miklavčič Marjan, Šmihel 18, Šempas,
potni list, št. BA 258256, izdala UE Nova
Gorica. gnn-6258
Miklavčič Marjan, Šmihel 18, Šempas,
maloobmejno prepustnico, št. AI 65435,
izdala UE Nova Gorica. gno-6257
Mikuž Janez, Okrog 18, Šentrupert, potni list, št. BA 928420, izdala UE Trebnje.
gne-6292
Mišigoj Diana, Brdice pri Neblem 7, Dobrovo v Brdih, maloobmejno prepustnico,
št. AI 6974, izdala UE Nova Gorica.
gnv-6025
Mohorič Sara, Zali log 57, Železniki, potni list, št. BA 74266, izdala UE Škofja Loka.
gnj-5912
Muherina Sanel, Parmova 46, Ljubljana,
potni list, št. BA 883125, izdala UE Ljubljana. gns-5728
Murtić Slavica, Vrtna ul. 3, Murska Sobota, potni list, št. AA 994671, izdala UE
Murska Sobota. gnb-6170
Orožen Mitja, Cesta prvih borcev 25,
Braslovče, potni list, št. AA 475342, izdala
UE Krško. gnl-6135

Št.

Pasar Milka, Ul. Koroškega bataljona 3,
Ljubljana, potni list, št. BA 738282, izdala
UE Ljubljana. gnb-5920
Penzeš Maruša, Dolenjska cesta 161,
Ljubljana, potni list, št. AA 818796, izdala
UE Ljubljana. gnz-6296
Peterčič Justina, Golnik 46, Golnik, potni list, št. AA 406195, izdala UE Kranj.
gnm-6134
Petrič Florijan, Sr. Kanomlja 3, Spodnja
Idrija, potni list, št. AA 745890, izdala UE
Idrija. gnd-5918
Petrovčič Jernej, Kalce 24, Logatec, potni list, št. BA 275605, izdala UE Logatec.
gnt-6002
Pfajfar Dragan, Sp. Voličina 77, Voličina, potni list, št. BA 535115, izdala UE
Lenart. m-2465
Pirc Katarina, Trbinc 17/a, Mirna, potni
list, št. BA 406395, izdala UE Trebnje.
gnc-5694
Plut Kristina, Smrečnikova ulica 24,
Novo mesto, potni list, št. AA 340720, izdala UE Novo mesto. gnm-5909
Pogačnik Barbara, Brodarjev trg 2, Ljubljana, potni list, št. BA 155693, izdala UE
Ljubljana. gnu-6151
Pogačnik Špela, Brodarjev trg 2, Ljubljana, potni list, št. BA 788518, izdala UE
Ljubljana. gns-6153
Polc Marija, Cmureška 1, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. AA 402237, izdala UE Lenart. gnt-6102
Polc Stanislav, Cmureška 1, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. AA 521989, izdala UE Lenart. gnu-6101
Potrč Marjetica, Resljeva 13, Ljubljana,
potni list, št. BA 664101, izdala UE Ljubljana. gnf-6166
Prezelj Eva, Grajska c. 43, Bled, potni
list, št. BA 881760, izdala UE Radovljica.
gnr-6254
Pušnik Andreja, Stanetova cesta 13, Velenje, potni list, št. AA 702134, izdala UE
Velenje. gnz-5896
Radulac Miroslav, Bratov Učakar 136,
Ljubljana, potni list, št. BA 949258, izdala
UE Ljubljana. gnn-5933
Raguž Dragan, Makucova 37, Ljubljana,
potni list, št. BA 413742, izdala UE Ljubljana. gnv-6225
Raguž Melita, Makucova 37, Ljubljana,
potni list, št. AA 719116, izdala UE Ljubljana. gnw-6224
Ravnik Martina, Vandotova 11, Ljubljana, potni list, št. BA 737838, izdala UE
Ljubljana. gnd-6118
Redžepi Sead, Ulica Prekmurske čete
83, Črenšovci, potni list, št. BA 628025,
izdala UE Lendava. gnz-5771
Rupar Ignac, Partizanska ul. 8, Tržič, potni list, št. AA 178798, izdala UE Tržič.
gny-6247
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Semprimožnik Branka, Motnik 17, Kamnik, potni list, št. AA 760313, izdala UE
Kamnik. gny-6097
Semprimožnik Marjan, Motnik 17, Kamnik, potni list, št. AA 760314, izdala UE
Kamnik. gnz-6096
Smuk Dejan, Gubčeva cesta 28, Trebnje, potni list, št. AA 744850, izdala UE
Trebnje. gnu-5926
Stanko Dean, Dolenjska cesta 46, Ljubljana, potni list, št. BA 876589, izdala UE
Ljubljana. gnh-6239
Šegovc Franc, Rozmanova 9, Slovenj
Gradec, potni list, št. AA 192930, izdala
UE Slovenj Gradec. gnz-5746
Škrilec Metka, Mlajntici 18, Moravske
Toplice, potni list, št. AA 542281, izdala UE
Murska Sobota. gnj-6137
Škufca Primož, Blejska Dobrava 92, Blejska Dobrava, potni list, št. AA 786363,
izdala UE Jesenice. gnx-6148
Šlamberger Ivan, Zrkovska 140, Maribor, potni list, št. BA 369551, izdala UE
Maribor. gnn-6108
Šmalc Jože, Seidlova c. 52, Novo mesto, potni list, št. BA 208080, izdala UE Novo
mesto. gnk-6261
Štebih Justina, Zaloška cesta 98, Ljubljana, potni list, št. AA 215255, izdala UE
Ljubljana. gnr-5879
Štojs Violeta, Jurčičev trg 2, Ljubljana,
potni list, št. AA 61940, izdala UE Ljubljana.
gnp-6106
Štrukelj Brigita, Srebrničeva ulica 18, Anhovo, maloobmejno prepustnico, št. AI
116685, izdala UE Nova Gorica. gnc-6019
Štumberger Albin, Mariborska cesta 21
b, Ptuj, potni list, št. AA 156279, izdala UE
Ptuj. gnt-5777
Tomažič Nevenka, Imenje 33, Kojsko,
maloobmejno prepustnico, št. AI 44424,
izdala UE Nova Gorica. gnw-5749
Tomori Neža, Linhartova cesta 1, Ljubljana, potni list, št. BA 591895, izdala UE
Ljubljana. gnu-6001
Topčagić Azmir, Beblerjev trg 1, Ljubljana, potni list, št. BA 834339, izdala UE
Ljubljana. gnm-6034
Ugrin Boštjan, Resslova 4, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 760441, izdala
UE Koper. gnb-5745
Vodopivec Radovan, Potok 12, Dornberk, potni list, št. AA 469539, izdala UE Nova
Gorica. gnv-6100
Zembić Elvis, Na zelenici 8, Prebold,
potni list, št. BA 842866, izdala UE Žalec.
gnc-5819
Zlatanović Snežana, Brilejeva 4, Ljubljana, potni list, št. BA 118472, izdala UE
Ljubljana. gnd-6043
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Zolar Daniel, Stanečka vas 25, Majšperk, potni list, št. BA 925194, izdala UE Ptuj.
gnj-6087
Žigante Blaž, Jurčičeva ulica 1, Brežice,
potni list, št. BA 877729, izdala UE Brežice. gnc-6144
Žura Janez, Ždinja vas 2b, Novo mesto,
potni list, št. BA 601202. gno-6157

Osebne izkaznice
Bassin Alan, Ulica bratov Babnik 36, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 68388.
gnx-6273
Biškop Branko, Šalek 90, Velenje, osebno izkaznico, št. 198872. gnv-5775
Cor Damir, Kovačevci 31, Grad, osebno
izkaznico, št. 45834. gnz-6171
Čolnik Gorazd, Bezjakova 49, Limbuš,
osebno izkaznico, št. 112266. gnk-5940
Ferletič Saša, Tomšičeva 5, Lendava Lendva, osebno izkaznico, št. 174100.
gnp-6256
Fridau Dušan, Zg. Porčič 31, Sv.trojica
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
194488. m-2468
Golob Melhior, Ciril Metod trg 8, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.50/99. gng-5869
Grobelnik Marijan, Črešnjice 6, Frankolovo, osebno izkaznico, št. 161547.
gnd-6168
Ivačič Monika, Ljubljanska cesta 6, Celje, osebno izkaznico, št. 88507. gne-6117
Justin Boštjan, Vrba 6, Žirovnica, osebno izkaznico, št. 178942. gnc-6169
Konjević Egedis, Čanžekova 16 1000,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 127726.
gnj-6237
Kralj Karel, Škofova 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 47262. gnw-6049
Kunaver Maruška, Gregorčičeva ulica
21, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 11545.
gnn-5733
Leban Metod Ciril, Poljubinj 5/g, Tolmin, osebno izkaznico, št. 100609.
gnw-6099
Marušič Tomaž, Omersova 58, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.74/99. gnz-5946
Mesarič Dragica, Studenice 2a, Poljčane, osebno izkaznico, št. 92680. gnp-5781
Nemec Franc, Travniška ulica 2, Turnišče, osebno izkaznico, št. 162276.
gnc-5894
Omerbašić Enisa, Preglov trg 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 215536.
gni-5738
Pojalner Nina, Levčeva 16, Mengeš,
osebno izkaznico, št. 106704. gnq-6030

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Sernelj Minka, Linhartova c. 64, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 38920. gno-6007

Baraga Bojan, Lampetova ulica 11 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 63427, reg. št. 55524, izdala UE
Ljubljana. gnd-6243

Strmšek Srečko, Podlehnik 39, Podlehnik, osebno izkaznico, št. 19117.
gno-5757

Barbiš Gorazd, Dolenja vas 1, Senožeče, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 15887,
izdala UE Sežana. gnw-5699

Struna Milka, Brinje, C. I/31, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 228135. gnx-5923

Bašl Slavko, Vičava 47, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 8864, izdala
UE Ptuj. gnm-5867

Puc Ana, Runkova 7, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 85346. gnh-6089

Šimon Milka, Ribarjevo naselje 34, Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št. AH
5446 ( za tujce ). gnt-6252
Šter Srečko, Cankarjeva 11, Tržič, osebno izkaznico, št. 107421. gni-5988

Biškop Branko, Šalek 90, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17978,
izdala UE Velenje. gnw-5774

Taufer Lara Simona, Ilirska ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 263128.
gnk-6111

Bogataj Marko, Mavčiče 123, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
189037, reg. št. 32514, izdala UE Kranj.
gnc-6219

Tomažin Tanja, Šuštarjeva kol. 27 a, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 215343.
gne-5871

Bojovič Božica, Ulica bratov Dobrotin 8,
Celje, vozniško dovoljenje, reg. št. 8659,
izdala UE Celje. gnu-6226

Tomec Boris Janez, Vodovodna 32, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 178430.
gns-6128

Capuder Bogdan, Sp. Prapreče 1, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1329175, reg. št. 27736, izdala UE Domžale. gnj-6162

Tuta Ladislav Zdravko, Gradnikova 11a,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 237422.
gnn-5908
Verboten Tanja, Cesta Borisa Krigherja
8 c, Velenje, osebno izkaznico, št. 141743.
gni-5888
Vrbnjak Matejka, Novi Log 19/e, Hrastnik, osebno izkaznico, št. 32388.
gnw-6024
Vujović Radoica, Novakova 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 191858. gnj-5987
Žnidar Anica, Koštialova 9, Novo mesto,
osebno izkaznico, št. 128233. gnp-5756

Vozniška dovoljenja
Anzelc Aleš Martin, Ilovški štradon 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1341284, reg. št. 193640, izdala UE Ljubljana. gnr-6029
Anžur Marjetka, Rojčeva ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1049896, reg. št. 208239, izdala UE Ljubljana. gnq-5880
Arko Maruša, Prvomajska ulica 26, Sodražica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7286, izdala UE Ribnica. gne-5767

Ciber Zvonko, Pavšičeva ulica 26, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5905, izdala UE Logatec. gnu-6126
Cikač Dragutin, Rimska cesta 35, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7228, izdala UE Vrhnika.
gng-6240
Cirar Rok, Cesta Komandanta Staneta
17, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1115300, izdala UE Litija. gnm-6284
Coljnar Boris, Kidričeva 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 80620,
izdala UE Maribor. m-2460
Cvelbar Marija, Drenov grič 17, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 573,
izdala UE Vrhnika. gno-5982
Čeh Zlatko, Hinka Nučiča 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 78066,
izdala UE Maribor. m-2487
Černivec Roman, Nova ulica 11, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
212877, reg. št. 11412, izdala UE Ljubljana. gnh-5914
Dacar Barbara, Šarhova ul. 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
515283, reg. št. 46911, izdala UE Ljubljana. gnm-5934

Ažman Janez, Struževo 32, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1194148,
reg. št. 43109, izdala UE Kranj. gns-6228

Dakol-Korošin Matej, Brilejeva ul. 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1299618, reg. št. 208039, izdala UE Ljubljana. gnw-5874

Bandelj Ladislav, B. Jakca 14, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 5259, izdala UE Piran. gnv-6075

Debeljak Janez, Hrib 36, Loški Potok,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1807,
izdala UE Ribnica. gnq-6080

Banič Matej, Ul. Heroja Lacka 64, Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10668, izdala UE Lenart. m-2476

Dolenc Danilo, Kosovelova ulica 2, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 7797, izdala UE Sežana. gny-5947

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Drame Roman, Pustike 18, Pristava pri
Mestinju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13095. gnb-5928
Fajfar Alenka, Nad gomilo 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100219,
izdala UE Maribor. m-2478
Fejzić Ernest, Ul. Andreja Kumarja 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1297343, reg. št. 197872, izdala UE
Ljubljana. gni-6138
Ferjančič Janez, Budanje 24/a, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
18463, izdala UE Ajdovščina. gnm-6063
Ferko Amy, Vodopivčeva 1a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1159962, 31915, reg. št. 31915, izdala
UE Domžale. gng-6040
Fridau Dušan, Zg. Porčič 31, Sv.trojica
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 11162, izdala UE Lenart. m-2467
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Hudorovac Matjaž, Rosalnice 84, Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1301187, reg. št. 4704, izdala UE Metlika.
gns-6032

Končan Uroš, Horjul 170, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1013473,
reg. št. 204046, izdala UE Ljubljana.
gnb-5895

Humar Sergeja Viktorija, Ulica Vilka Rožiča 4 B, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16057, izdala UE Kamnik.
gnb-5970

Koprol Tamara-Pia, Vrtnarija 1a, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13320, izdala UE Vrhnika. gne-5742

Jaklič Jože Stanko, Mucherjeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 893623, reg. št. 35124, izdala UE
Ljubljana. gng-6190
Jakop Silva, Tesarska ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929531, reg. št. 197983, izdala UE Ljubljana. gnr-5729
Jan Gabrijela, Sp. Gorje 26, Zgornje Gorje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21759 - duplikat. gnn-5708

Koren Roza Marija, Koseč 8, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. S 64488, izdala UE
Tolmin. gnt-5702
Kosec-Peljhan Alenka, Lamutova ulica
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 848512, reg. št. 127757, izdala UE Ljubljana. gni-6088
Kosec Ivan, Jalnova 8, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 397102,
reg. št. 16086, izdala UE Domžale.
gnj-5737
Kosovel Linda, Šmarska cesta 12/b, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 40795, izdala UE Koper.
gnp-6060

Gašpar Natalija, Sp. Škofije 158, Škofije, vozniško dovoljenje, št. 23345.
gnd-5868

Janežič Vincenc, Arničeva ulica 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1010004, reg. št. 32222, izdala UE Ljubljana. gni-6263

Gec Ivan, Slap 86, Vipava, vozniško dovoljenje, št. S 538627, reg. št. 28793, izdala UE Ajdovščina. gnu-5951

Jež Sonja, Vojana Reharja 3, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 951635,
izdala UE Ajdovščina. gnf-6066

Kovač Amalija, Izletniška ulica 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
850176, reg. št. 103000, izdala UE Ljubljana. gni-5913

Gornjak Ivan, Migojnice 73, Griže, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
508338, izdala UE Žalec. gnx-6173

Jovanov Novica, Črna pri Kamniku 12,
Stahovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 15424, izdala UE Kamnik.
gnb-6220

Kovač Borut, Hladnikova cesta 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
892936, reg. št. 133067, izdala UE Ljubljana. gnu-5751

Justin Boštjan, Vrba 6, Žirovnica, vozniško dovoljenje, št. S 1313980, izdala UE
Jesenice. gne-6071

Kozan Danijela, Kuraltova 39, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 419510,
reg. št. 14558, izdala UE Kranj. gnc-5719

Kadunc-Kos Vesna, Arharjeva cesta 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 969771, reg. št. 82940, izdala UE
Ljubljana. gnv-6150

Koželj Jožef, Velike vrhe 14, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
1799, izdala UE Grosuplje. gnk-6090

Gradišar Matej, Logarji 7, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
482514, reg. št. 194431, izdala UE Ljubljana. gnp-5731
Grlica Petra, Biška vas 39, Mirna Peč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
37652, izdala UE Novo mesto. gnw-5949
Grobnik Sabina, Naslova 48, Apače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12720, izdala UE Gornja Radgona. gnl-5710
Hočevar Petra, Osojna pot 3/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
184659, reg. št. 184824, izdala UE Ljubljana. gnv-5875
Hojsak Barica, Osojnikova 5, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18009, izdala UE Ptuj. gnj-5962
Horvat Andrej, Jurčičeva 14, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11564, izdala UE Ljutomer. gng-5965
Hotujec Simona, Vodnikova cesta 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1193125D, reg. št. 220579, izdala
UE Ljubljana. gnr-5929
Hoxha Xhavit, Glogovac, Domanek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1342342,
reg. št. 232086, izdala UE Ljubljana.
gns-5803
Hribar Mateja, Grajzerjeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
934252, reg. št. 73612, izdala UE Ljubljana. gnl-5910

Kamničar Bojan, Titova 55, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 37185,
izdala UE Maribor. m-2461
Kastelic Jože, Brezova reber 9, Dvor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 4547,
izdala UE Novo mesto. gnq-6180
Kaučič Janez, Turjanski vrh 3, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
6314, izdala UE Gornja Radgona.
gnq-5955
Klenovšek Sebastjan, Hladilniška pot
26/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 353751, reg. št. 190241, izdala UE Ljubljana. gnr-5754

Kralj Anton, Podmelec 5, Tolmin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17198, izdala
UE Kamnik. gnn-6208
Kreačič Bojan, Hrastinska pot 23, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št.
16113, izdala UE Brežice. gnl-5935
Kristan Emanuela, Vilharjeva ulica 13,
Pivka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12958, izdala UE Postojna. gnv-5925
Križnar Adolf, Rudniška ulica 1, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8067,
izdala UE Škofja Loka. gnp-6031
Krnc Denis, Cerov log 52, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 35461,
izdala UE Novo mesto. gnl-6185

Kokot Barbara, Gradnikove brigade 15,
Nova
Gorica,
vozniško
dovoljenje.
gno-5957

Krošelj Terezija, Stara vas 69 a, Bizeljsko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 5457, izdala UE Brežice. gnb-6120

Kolar Kurent Katarina, Avsečeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 814683, reg. št. 112127, izdala UE
Ljubljana. gns-5753

Kržišnik Matej, Šalijeva 7, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 36695,
izdala UE Novo mesto. gnt-6077

Kolar Srečko, Čopova 25, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2829.
gnk-5936

Kunavar Milan, Krtina 36/a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BCGHE, št. S
1068310, reg. št. 30100, izdala UE Domžale. gns-6278
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Kuntarič Vincenc, Ul. Koroškega bataljona 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1011300, reg. št. 183367,
izdala UE Ljubljana. gnk-6236
Kure Barbara, Pod gradom 28 A, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10368, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnk-6136
Kuzmič Damjan, Palmejeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 814130, reg. št. 169368, izdala UE
Ljubljana. gnx-6248
Lazar Alan, Tinjan 91, Škofije, vozniško
dovoljenje, št. 26922, izdala UE Koper.
gnp-5706
Leskovšek Venčeslav, Parižlje 43/c,
Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1257095, izdala UE Žalec. gnd-5818
Leskovšek Vida, Jeze 10, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
995399, izdala UE Litija. gnc-5994
Lilek Vanja, Rozmanova 16, Piran - Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10294, izdala UE Piran. gnh-6039
Lilija Andrej, Dolane 16/a, Cirkulane, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 39613,
izdala UE Ptuj. gnr-6179
Lisec Marjetka, Gornje Impolje 3, Studenec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10732. gns-6103
Loboda Bojan, Študljanska 48, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
676303, reg. št. 21924, izdala UE Domžale. gnt-5906
Lorbek Darja, Pleteršnikova ulica 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
229394, reg. št. 165323, izdala UE Ljubljana. gno-6107
Marolt Janko, Gorenjska cesta 68, Ribnica na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, reg. št. 7048, izdala UE Ribnica. gnp-6281
Matić Bojan, Zofke Kvedrove 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193394, reg. št. 134081, izdala UE Ljubljana. gnn-6058
Merčun Tomo, Selo pri Vodicah 26 A,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 101191, reg. št. 180837, izdala UE
Ljubljana. gnn-6133
Mesojednik Suzana, Kunaverjeva 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1137476, reg. št. 215901, izdala UE
Ljubljana. gnw-5974
Miklavčič Dejan, Velike Bloke 14, Nova
Vas, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1048858, izdala UE Cerknica. gnz-6221
Miklavec Davorin, Vesna 20, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 4000, izdala UE Piran. gnn-5783
Modic Matjaž, Zlato polje 2, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1307657,
reg. št. 50994, izdala UE Kranj. gnz-6146

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Možina Rafael, Dolinska c. 4/h, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 39868,
izdala UE Koper. gnp-6181
Mrgole Alojz, Drnovo 39, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFG, reg. št. 11758. gnv-6175
Nemet Emil, Čikečka vas 19/b, Prosenjakovci - Partosfalva, vozniško dovoljenje,
št. 10918. gnx-5698
Nograšek Olga, Podutiška c. 40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
845180, reg. št. 54130, izdala UE Ljubljana. gns-6028
Okroglič Drago, Gradnikove brigade 49,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABCD, izdala UE Nova Gorica. gng-5740
Osolnik Gregor, Ljubljanska c. 24c, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20306, izdala UE Kamnik. gno-5882
Peljhan Egon, Kidričeva ulica 32, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
705417, izdala UE Ajdovščina. gng-6069
Pestotnik Ivana, Klenik 4, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 108869, izdala UE Litija. gnv-6200
Pestotnik Vincenc, Klenik 4, Litija, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1115574,
izdala UE Litija. gnw-6199
Pešec Jože, Dobrova 11, Podbočje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17250, izdala UE Krško. gnq-5930
Petrovič Zorica, Bevčarji 2, Ročinj, vozniško dovoljenje. gno-5707
Pintarič Gregor, Tržaška cesta 121, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285471, reg. št. 207326, izdala UE Ljubljana. gny-6122
Plešec Branko, Bizantova cesta 25, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000961, reg. št. 87825, izdala UE Ljubljana. gnu-5901
Podgoršek Bojan, Kovaška cesta 16, Vitanje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
12228. gnm-6059
Potrč Marjetica, Resljeva cesta 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891783, reg. št. 148849, izdala UE Ljubljana. gnt-5977
Požar Boštjan, Mokrška ulica 55 c, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1286862, reg. št. 191519, izdala UE Ljubljana. gnd-5943

Rajard Firmin, Železarjeva 34, Jesenice, vozniško dovoljenje. gns-6078
Rajh Janko, Lahonci 77, Ivanjkovci, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 9277,
izdala UE Ormož. gnb-5995
Rakovnik Jožica, Ljubljanska 58, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
38748. gnx-5773
Rebolj Stanko, Malgajeva ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
261233, reg. št. 18778, izdala UE Ljubljana. gnf-6266
Rednak Peter, Lipje 37, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S 738536, izdala
UE Žalec. gny-6172
Roj Ana, Kratka ulica 1, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 31989,
izdala UE Maribor. m-2455
Rojko Robert, Mala nedelja 59e, Mala
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10977. gne-5967
Rota Vladimir, Trg revolucije 9, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 495, izdala UE Trbovlje. gnm-6184
Rotar Robert, Dovje 127/b, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, št. S 1128732.
gnm-5709
Roth Štefan, Bratonci 16, Beltinci, vozniško dovoljenje, reg. št. 01768. gnt-5852
Rozman Aleksander, Pivška 2, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9918,
izdala UE Postojna. gne-6142
Rožič Peter, Gradnikove brigade 15,
Nova
Gorica,
vozniško
dovoljenje.
gnu-5701
Rožman Milan, Prešernova 8, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 38553,
izdala UE Celje. gnc-5769
Rudaj Hasan, Alpska 54, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BFGH. gnd-5843
Sagadin Janez, Zg. Bela 44, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
643713, reg. št. 33160, izdala UE Kranj.
gni-5713
Sefkind Max, Kovorska 21, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 5181, izdala UE Tržič. gnj-5712
Sikošek Roman, Kaplja vas 49, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S 1079465, izdala UE Žalec. gnf-6141
Sirk Slavica, Biljana 21, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje. gnf-5966

Premzl Petra, Starše 75/a, Starše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 104599,
izdala UE Maribor. m-2452

Skodlar Marija, Triglavska 32, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20348. gnn-6183

Rabzelj Saša, Krmelj 107, Krmelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8745.
gns-5828

Smole Janez, Brezoviška cesta 27, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1299661, reg. št. 190596,
izdala UE Ljubljana. gnw-6299

Radulac Miroslav, Bratov Učakar 136,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 90066, reg. št. 5620, izdala UE Ljubljana. gns-6053

Smrtnik Ignacij, V Zatišju 4, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1659,
izdala UE Vrhnika. gnq-5980

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Somi Robert, Dobrovnik 93, Dobrovnik Dobronak, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 13255, izdala UE Lendava.
gnq-5805

Št.

Tuta Ladislav Zdravko, Gradnikova ul. 11
a, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 20215,
izdala UE Tolmin. gnf-5841
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Fridau Dušan, Zg. Porčič 31, Sv.trojica
v Slov.goricah, zavarovalno polico, št.
616079, izdala zavarovalnica Adriatic.
m-2469

Soršak Petra, Koroška 15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 104514,
izdala UE Maribor. m-2475

Ulčar Milan, Cesta maršala Tita 81, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 486937, reg. št. 2948, izdala UE Jesenice. gnq-6055

Stanko Dean, Dolenjska cesta 46, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252210, reg. št. 191615, izdala UE Ljubljana. gni-6238

Urbanija Primož, Žiče 15, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
437623, reg. št. 27037, izdala UE Domžale. gnw-6274

Stres Peter, Žetale 4/b, Žetale, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 37836, izdala UE Ptuj. gnz-5846

Urgl Drago, Sr. Polskava 243, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 9344. gny-5847

Kleva Urdih Mirjam, Malija 31/b, Izola Isola, zavarovalno polico, št. 656339, izdala zavarovalnica Adriatic. gnu-5726

Struna Milka, Brinje, C. I/31, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13212,
izdala UE Grosuplje. gnw-5924

Verboten Tanja, Cesta Borisa Kraigherja
8/c, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 28446, izdala UE Velenje.
gnh-5889

Krek Marija, Novi svet 7, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 40301001944, izdala zavarovalnica Slovenica. gnr-6279

Šiftar Drago, Lemerje 30, Puconci, vozniško dovoljenje, reg. št. 8442. gng-5840
Šinka Klara, Gradišče 37, Renče, vozniško dovoljenje. gnw-6074
Šinkovec Igor, Laze pri Boštanju 9, Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7383. gnz-5821
Škraban Janez, Polje 8, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, št. 31452. gnc-6073
Šter Srečko, Cankarjeva 11, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
5855, izdala UE Tržič. gnh-5989
Štruc Danijel, Partizanska 51, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 1351, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnw-5824
Štupnik Simon, Stritarjeva 11, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
11147, izdala UE Grosuplje. gnx-5898
Tancer Lada, Obala 125, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, izdala UE Piran. gnc-5844
Taufer Lara Simona, Ilirska ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251632, reg. št. 224259, izdala UE Ljubljana. gnl-6110
Tauses Mitja, Brezova 41/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 40997, izdala
UE Celje. gnr-6229
Terplan Jožef, Andrejci 16, Martjanci,
vozniško dovoljenje, št. 37592. gnu-6076
Tomažin Tanja, Šuštarjeva kil. 27 a, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11691, izdala UE Trbovlje. gnb-5870
Troha Tomaž, Krožna c. 31, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
781205, reg. št. 23393, izdala UE Domžale. gnh-5739
Trtnik Jure, Sergeja Mašere 16, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25169, izdala UE Nova Gorica. gnb-6270
Tselyukh Olha, SSR, SSSR, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1352447, reg.
št. 229963, izdala UE Ljubljana. gnj-6262

Veselič Jožef, Trubarjeva 10, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3648,
izdala UE Črnomelj. gnf-6091
Vinšek Janez, Lojzeta Hrovata 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
420369, reg. št. 8499, izdala UE Kranj.
gnq-6130

Jesih Gregor, Pobegova ulica 6, Koper Capodistria, zavarovalno polico, št. AO
0609947, izdala zavarovalnica Adriatic d.d..
gnr-5954
Klaider d.o.o., Mikuževa 7, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 699295, izdala zavarovalnica Tilia. gni-6163

Kristian Ludvik, Vrtna ulica 7, Izola - Isola, zavarovalno polico, št. 692847.
gnc-6094
Krmelj Milan, Gorenja Dobrava 7, Gorenja vas, zavarovalno polico, št. 285796,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto.
gnt-5952

Virc Suzana, Šegova 8, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33919, izdala UE Novo mesto. gnw-5849

Podbrežnik Robert, Pod Taborom 7, Sežana, zavarovalno polico, št. AO-0635590,
izdala zavarovalnica Adriatic. gnh-6214

Vodeb Bojan, Vezovje 19/a, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11432, izdala UE Šentjur pri Celju. gnq-5780

Tassi Mojca, Zavetiška ulica 12, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 6071496675, izdala zavarovalnica Maribor
d.d.. gnx-6223

Volf Marko, UHM 10, Kočevje, vozniško
dovoljenje, št. 11744. gno-6182
Vrdoljak Jože, Murska ul. 117, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 12991.
gny-5697
Zalokar Anita, Ribnik 21, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9251,
izdala UE Trbovlje. gnh-5839
Zastavnik Biljana, Hladilniška pot 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096203, reg. št. 191586, izdala UE Ljubljana. gnp-6206
Zelko Ivan, Ul. osvobodilne fronte 4, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
9055, izdala UE Lendava. gnn-5937
Zelko Milka, Ul. osvobodilne fronte 4,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7891, izdala UE Lendava. gni-5938
Žiberna Bojan, Zofke Kvedrove 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
448962, reg. št. 165932, izdala UE Ljubljana. gnn-6008

Zavarovalne police
Dolenc Aleksander, Šikole 25b, Pragersko, zavarovalno polico, št. 226984, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnh-5964

Spričevala
Ahačič Janez, Velesovo 7/a, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano
leta 1992, 1993 in 1994. gnx-5723
Arh Gregor, Dvor 15, Bovec, spričevalo
o zakjučnem izpitu Naravoslovno matematične šole v Idriji, izdano leta 1989.
gno-5907
Bec Milena, Brilejeva 21, Ljubljana, diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost,
izdana leta 1989. gnk-5736
Berisha Lendita, Taborska 7, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1998. m-2456
Berišaj Milojka, Stranska pot 1/10, Grosuplje, gimnazijsko spričevalo Šubičeve gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1979 na ime
Rupnik Milojka. gns-5932
Bertoncelj Zarja, Vrtača 8, Ljubljana, izkaz o šolskem uspehu, izdala OŠ Prežihov
Voranc. gnx-5927
Bizjak Aleksandra, Jakčeva ulica 10, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Josip
Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta 1993.
gnx-6098
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Bizjak Štefan, Markovo 6a, Kamnik, spričevalo 1., 2. in 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje trgovske šole, izdano leta 1995, 1996 in 1997. gnf-6016
Bjelančević Biljana, Preglov trg 13, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Upravnoadministrativne šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnd-6222
Bokan Boštjan, Jakčeva ulica 23, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Centra tehničnih
strok in osebnih storitev. gni-5992
Boštjančič Aleš, Gažon 1/E, Šmarje, spričevalo 3. letnika Srednje pomorske šole
Portorož. gnr-6204
Božnik Irena, Manfredova 10, Kobarid,
indeks, izdala Gimnazija Tolmin leto izdaje
1981. gno-5857
Brajdič Nataša, Drnovo 90, Leskovec pri
Krškem, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Črnomelj, izdano leta 1998. gnd-6268
Brbre Boštjan, Turiška vas 1, Zgornja
Ložnica, spričevalo 2. letnika SŠGT Maribor, izdano leta 1999. m-2480
Brezočnik Aleš, Morje 136, Fram, spričevalo 1. letnika Gimnazije A. Martina Slomška, izdano leta 1998/99 v Mariboru.
m-2485
Brezovnik Janko, Dravče 33, Vuzenica,
indeks, št. 24630, izdala Visoka upravna
šola v Ljubljani. gno-5782
Brežnik Marijan, Komenskega 24, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane, izdano leta 1967. gng-6165
Brumec Nada, Keršova 3, Vojnik, spričevalo o zaključnem izpitu. gnb-6070
Brun Bruno, Ul. Matije Blejca 2, Kamnik, spričevalo 1. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 1998.
gnk-5786
Bukovnik Andreja, Tupaliče 24, Preddvor, spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj.
gnc-6194
Butara Miha, Mekinčeva ulica 16, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1997 in 1998. gnz-5725
Canjuga Aleksander, Kardeljeva 80, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1998 in 1999.
m-2474
Colarič Peter, Ob mejašu 5, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ od 1. do 7. razreda OŠ Karla Destovnika Kajuha. gnb-5820
Colner Urška, Drožanjska 14, Sevnica,
obvestilo o uspehu za 4. letnik Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1998. gnh-5764
Cunder Janja, Pot na Pridavko 9, Domžale, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani. gnj-5891
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Čegovnik Maja, Kotlje 68, Kotlje, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Ravne
na Koroškem, šolsko leto 1993/1994.
gnh-5997
Čotar Aleš, Koseze 13, Ilirska Bistrica,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole Srečka Kosovela v Sežana, izdano leta 1998 in
1999. gnd-5993
Čulibrk Dragica, Prištinska ulica 16, Ljubljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Gimnazije Šentvid, izdano leta 1992. gnp-6131
Dejanić Mirjana, Ulica XIV. divizije 42,
Rogaška Slatina, indeks, izdala Srednja zdravstvena šola Celje, leto izdaje 1988.
gnk-5990
Derenčin Polona, Maistrova 12, Litija,
maturitetno spričevalo Srednje ekonomske
šole v Ljubljana, izdano leta 1998.
gng-6015
Djogič Renata, Trška 95, Podčetrtek, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole,
izdano leta 1996. gny-6197
Dolinar Sebastijan, Ul. Slavka Gruma 28,
Novo mesto, spričevalo 1., 2. in 3. letnik ter
spričevalo o zaključnem izpitu SŠTZU Novo
mesto, izdano leta 1989, 1990 in 1991.
gnm-5884
Dolinar Sebastijan, Ul. Slavka Gruma 28,
Novo mesto, spričevalo o končani OŠ Katje
Ropena. gnn-5883
Dolinar Uroš, Tomčeva 4, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika SCPE Ljubljana.
gnc-6294
Dolinšek Hribar Alica, Župančičeva 7,
Žalec, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v Celju, izdano leta 1991.
gnj-6216
Doljak Roman, Kandijska ulica 24, Novo
mesto, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega
centra Novo mesto - smer obdelovalec kovin. gnm-5763
Drame Ivan, Jagoče 18 a, Laško, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje šole Krško, št. 1356. gnu-6201
Erjavec Joško, Dolenja nemška vas 8,
Trebnje, spričevalo o zakjučnem izpitu Izbraževalnega centra za tehnične stroke Novo
mesto, izdano leta 1979. gns-6253
Erjavec Renata, Grajski trg 38, Žužemberk, spričevalo 2. letnika DESŠ Novo mesto, smer administrativna dejavnost, upravni
tehnik, izdano leta 1991. gnm-5859
Fajfar Maja, Gregorčičeva 33/a, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole, smer upravni tehnik, izdano leta
1992 in 1994. m-2477
Ferjančič Evgen, Ustje 43 a, Ajdovščina, potrdilo o opravljenem izpitu za kvalificiranega voznika, izdano leta 1971.
gnz-6021
Firbas Boštjan, Stanetinci 23, Cerkvenjak, spričevalo 2. letnika Srednje gradbene šole Maribor, poklic gradbeni tehnik, izdano leta 1999. m-2472

Fišter Janja, Kalce-Naklo 3, Podbočje,
spričevalo 2. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev, smer tekstilno-obrtni konfekcionar, izdano leta 1991, izdano
na ime Brulc Janja. gnq-5705
Flajnik Zdravko, Hrast 27, Vinica, spričevalo Srednje trgovske šole Ljubljana.
gnj-6212
Flegar Danimir, Otovci 71, Mačkovci,
spričevalo o konačnem 7. razredu OŠ Puconci, št. V/300, izdano leta 1994.
gno-6082
Flegar Danimir, Otovci 71, Mačkovci,
spričevalo o končanem 7. razredu OŠ Puconci, št. V/300, izdano leta 1994.
gnm-6084
Gale Matej, Pod gozdom cesta II 2, Grosuplje, spričevalo 3. letnika Srednje šole
Josip Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta
1997. gnc-5973
Gale Vesna, Ob Sotočju 14, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske in
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1993
in 1994, izdano na ime Šironjić Vesna.
gnw-6149
Gluhić Jasmin, Ulica Rudija Papeža 34,
Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 1992. gnu-5801
Golež Primož, Sp. Kostrivnica 2 a, Podplat, spričevalo 1. letnika Steklarske šole v
Rogaški Slatini, izdano leta 1996.
gnx-6123
Gorenčič Mihael, Podgrad 16, Gornja
Radgona, spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole
Maribor, izdano leta 1997 in 1998. m-2471
Grossi Gabrijela, Lucan 31, Portorož Portorose, diplomo izdana leta 1990.
gnd-6068
Grošelj Lija, Pot za Bistrico 50, Domžale, letno spričevalo 4. letnika Gimnazije Jesenice, izdano leta 1982. gnw-5724
Hadžič Damir, Valvazorjeva 12, Koper Capodistria, spričevalo 2. in 3. letnika
SKPŠ. gnk-6186
Hladnik Saša, Partizanska cesta 6 A, Rakek, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
šole Postojna, izdano leta 1995. gnw-6124
Hribar Nevenka, Sajevce 6, Kostanjevica na Krki, spričevalo 3. letnika SŠGT Novo
mesto. gnk-5961
Ilić Živka, Poljanska cesta 66/a, Ljubljana, obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje
upravno-administrativne šole, izdano leta
1996. gnx-5748
Ivanič Luka, Runkova ulica 14, Ljubljana, indeks, št. 20950185, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnz-6196
Iveta Ana, Glavarjeva 47, Ljubljana, maturitetno spričevalo Šubičeve gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 1998. gnw-5899
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Jagarinec Mateja, Mala Varnica 4/b,
Zgornji Leskovec, indeks, št. 41970034,
izdala Medicinska fakulteta leto izdaje 1997.
gnm-6109
Javornik Manca, Brilejeva 9, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje šole tiska in
papirja, izdano leta 1991. gny-5972
Jenko Irena, Laknerjeva 10, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole,
izdano leta 1998. gng-5890
Jerovšek Aljoša, Žaucerjeva ulica 17,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje elektrotehnične šole v Ljubljani. gnf-6116
Jurišič Ani, Kozlovičeva 9, Koper - Capodistria, spričevalo Gimnazije. gnl-5860
Kajnih Danijel, Prečna pot 9 a, Ptuj, spričevalo 1.2.in 3. letnika SŠC Ptuj, izdano
leta 1993, 1994 in 1995. gnx-5998
Kastrevc Katica, Veliko Črnelo 12, Ivančna Gorica, spričevalo 8. razreda OŠ Cene
Štupar, izdano leta 1992, izdano na ime
Stojčić Katica. gnz-5996
Kašič Mitja, Migolica 7, Mirna, spričevalo 4. letnika Srednje Agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta 1999. gns-5703
Kekič Niko, CKŽ 94, Krško, spričevalo
Poklicne trgovske šole Brežice, izdano leta
1975/76,
1976/77
in
1977/78.
gne-5942
Klanjšček Špela, Padlih borcev 1 A, Tolmin, spričevalo 2. letnika Ekonomske in trgovske šole v Novi Gorici, izdano leta 1998.
gnk-6061
Kokalj Domen, Beblerjev trg 1, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Jože Moškrič v
Ljubljani. gns-5878
Kolar Blaž, Glazerjeva 23, Ruše, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene
šole v Mariboru, izdano leta 1998, 1999.
m-2463
Korimšek Miroslav, Borovak pri Polšnik
1 A, Litija, indeks, št. Srednje trgovske šole
v Ljubljani. gnx-6298
Kos Janez, Trboveljska 1, Zagorje ob
Savi, spričevalo o zakjučnem izpitu Gimnazije Vič, izdano leta 1992. gnw-6249
Kosi Stanislav, Zibika 28/a, Pristava pri
Mestinju, spričevalo 2. letnika Srednje gostinske šole Celje, izdano leta 1992.
gnj-6187
Kosmač Zajc Vojka, Šlandrova 2, Moravče, spričevalo 1. letnika Srednje oblikovne
šole, izdano leta 1976. gnn-5958
Košir Dejan, Groharjevo naselje 67, Škofja Loka, indeks, št. 38999, izdala Fakulteta za organizacijske vede Kranj. gns-5953
Kotnik Adrijana, Bele 21, Slovenj Gradec, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole. gnt-6202
Kovačević Goran, Brilejeva ulica 16, Ljubljana, obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
1998. gnh-6064

Št.

Krajnc Irena, Breg 21, Litija, indeks, izdala Srednje trgovske šole v Ljubljani.
gne-6192
Krajnc Ljuba, Na jami 6, Ljubljana, spričevalo 1. letnika PTT šole v Ljubljani, izdano
leta 1992. gnh-6164
Krajnik Marjan, Mestni trg 18, Škofja
Loka, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
kovinarske, cestnoprometne šole, izdano
leta 1994 in 1995. gnp-6231
Kranjec Gregor, Bratovževa ploščad 22,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok Ljubljana, izdano leta 1999.
gnx-5873
Kranjec Tadeja, Rudija Papeža 30, Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani. gnr-5854
Krivec Denis, Sp. Slemen 15/b, Selnica
ob Dravi, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole Joga Polak, izdano leta 1998.
m-2466
Krope Mojca, Lackova 87/a, Maribor,
spričevalo 4. letnika III. gimnazije Maribor,
izdano leta 1997. m-2473
Krumpak Janez, Reboljeva ulica 23, Trzin, spričevalo 1. letnika Gimnazije Ljubljana Šiška, izdano leta 1997. gnl-6160
Kržišnik Tomaž, Stranska vas 29, Dobrova, spričevalo 3.4.letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole za telekomunikacije, izdano leta 1995 in 1996.
gnf-5766
Kuder Gašper, Arja vas 64/b, Petrovče,
spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, smer gostinski tehnik. m-2482
Kuduzović Djula, Mijavčeva ulica 15,
Škofljica, spričevalo 2. letnika, izdano na
ime Dizdarević Djula in maturitetno spričevalo Šole za prodajalce, izdano leta 1979 in
1981. gnk-6011
Kunc Miha, Vojkova cesta 77, Ljubljana,
obvestilo o uspehu na maturi, izdal Državni
izpitni center leta 1995. gnr-6054
Kvar Beno, Ruperče 14a, Pernica, spričevalo o zakjučnem izpitu I. gimnazije v Mariboru, št. 36, izdano leta 1979. m-2483
Lah Simona, Voljčeva 1, Vrhnika, spričevalo 1., 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje frizerske šole v
Celju, izdano leta 1994, 1995 in 1996.
gni-5863
Lah Simona, Voljčeva 1, Vrhnika, izkaz o
uspehu OŠ Štore, izdano leta 1993.
gnj-5862
Lazarevič Ljuba, Dole pri Škofljici 11,
Škofljica, diplomo Tehniške šole za kemijsko, metalurško, rudarsko in lesnoindustrijsko stroko v Ljubljani, izdano leta 1963 na
ime Filipović Ljuba. gng-5865
Legan Nives, Triglavska ulica 36, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje trgovske
šole, izdano leta 1998. gnv-5900
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Lenarčič Erik, Resljeva cesta 36, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Ledina, izdano leta 1992. gnk-6161
Lesar Irena, Brejčeva ulica 4, Ljubljana,
spričevalo 1.2.3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu trgovske šole v Ljubljani, izdano na ime Stržinar Irena. gnm-5734
Lichteneger Igor, Brdinje 56, Ravne na
Koroškem, spričevalo o končani OŠ.
gnb-6195
Madić Slavica, Rožna dolina, C. IX/45c,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole v Domžalah, izdano leta 1994 in 1995.
gnp-5981
Malić Petar, Nad mlini 60, Novo mesto,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje trgovske šole v Brežicah, izdano leta 1975, 1976
in 1977. gnq-6009
Marinč Petra, Petkovec 62, Rovte, spričevalo 6. razreda OŠ Tabor Logatec.
gng-6215
Markoci Marinero, Plešičeva 43, Ljubljana, spričevalo 6. razreda OŠ Prehodni
mladinski dom, izdano leta 1985. gnr-5779
Matuš Peter, Kroška 15, Murska Sobota, spričevalo o zakjučnem izpitu SŠGT Radenci, izdano leta 1990. gnh-6139
Medved Branka Marija, Pod Pohorjem
4, Maribor, maturitetno spričevalo Ekonomske srednje šole v Mariboru, izdano leta
1984. m-2464
Meh Silvo, Ravne 42/b, Šoštanj, maturitetno spričevalo Srednje rudarske šole v
Velenju. gng-6140
Mesojedec Darja, Ul. Slavka Gruma 36,
Novo mesto, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika Gimnazije Novo mesto. gnv-5950
Miladinović Dragana, Šifrerjeva ulica 14,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnr-5704
Modic Jana, Koroška 8, Radlje ob Dravi,
indeks, št. 93370559, izdala Tehniška fakulteta Maribor. m-2488
Mohorič Renata, Agrokombinatska cesta 46, Ljubljana, indeks, izdala Srednje gradbene šole leto izdaje 1984, na ime Ferizovič Renata. gnj-5741
Mrak Borut, Trg Franca Fakina 2/b, Trbovlje, indeks, št. 61154739, izdala Pedagoška fakulteta. m-2479
Muhvič Zvonko, V Karlovce 29, Ljubljana-Dobrunje, spričevalo o zakjučnem izpitu
Centra strokovnih šol, poklic avtomehanik,
izdano leta 1967. gne-6167
Novak Alojz, Slavka Gruma 60, Novo mesto, spričevalo o zakjučnem izpitu Vajenške
šole raznih strok, izdano leta 1963.
gni-6213
Novak Borut, Gradišnikova ulica 2, Borovnica, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano leta
1993. gnb-6295
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Novak Jože, Gradenc 12, Žužemberk,
diplomo Srednje šole tehniških in zdravstvene usmeritve Novo mesto. gnh-6189

Poklukar Primož, Želeška 26, Bled, spričevalo 1., 2. in 3. letnika, izdano leta 1989
do 1992. gnj-6191

Salihović Saliha, Tesarska ulica 12, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prule, izdano leta 1997. gnh-6114

Obrstar Damjan, Vodnikova 17 / B, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Trgovske akademije v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnk-6286

Ponikvar Miloš, Ulica Polonce Čude 9,
Ljubljana, spričevalo 3. letnik Tehniške elektro šole, izdano leta 1975. gnb-6020

Sekne Tomislav, Mlakarjeva 32, Šenčur,
spričevalo 3. letnika -smer elektromehanik,
izdano leta 1981. gnq-6205

Ponjevič Suad, Vrhovčeva 13, Ljubljana,
spričevalo 3. razred OŠ Ledina, izdano leta
1999. gng-5765

Sekne Tomislav, Mlakarjeva 32, Šenčur,
spričevalo 1.letnika - smer elektromehanik,
izdano leta 1979. gnp-6210

Potočnik Miroslav, Šentiljska c. 12, Ceršak, spričevalo o zakjučnem izpitu I. gimnazije v Mariboru, št. 123, izdano leta 1980.
m-2484

Sekne Tomislav, Mlakarjeva 32, Šenčur,
spričevalo 2. letnika - smer elektromehanik,
izdano leta 1980. gnk-6211

Omerzelj Magda, Veluščkova ul. 4, Izola
- Isola, spričevalo 4. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 1998. gni-6013
Oštir Benjamin, Semova 9, Portorož Portorose, maturitetno spričevalo Gimnazije Velenje, št. 48, izdano leta 1976.
gnt-5960
Otrin Urška, Pržanjska ulica 11, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole, izdano leta 1996. gnq-5905
Ovčak Roberta, K sončni poti 8, Portorož - Portorose, spričevalo o končani OŠ
Ciril Kosmač Piran. gnh-5714
Ovsenik Urška, Predoslje 124 b, Kranj,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje trgovske šole Kranj. gnj-6062
Ozmec Aljoša, Arbajterjeva 9, Ptuj, indeks, št. 61137857, izdala Pedagoška fakulteta Maribor. m-2459
Pavlin Jasmina, Grintovška ul. 11, Kranj,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta 1998. gne-5917
Pavše Katarina, Kot 8, Prevalje, spričevalo o zaključnem izpitu. gny-6072
Pečjak Silvester, Bučarjeva ulica 6, Škofljica, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Poljane, izdano leta 1995 in 1996.
gnq-5755
Perovec Damjana, Lokovica 1 B, Šoštanj, spričevalo 1. in 2. letnika Tekstilne šole.
gnj-5887
Peserl Kristina, Delavska 11, Ceršak, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta 1982.
m-2489
Pešl Olga, Vrata 20, Muta, spričevalo
Srednje šole Muta. gns-5853
Petkičič Dragan, Šlandrova ulica 8, Radomlje, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje kovinarske šole v Domžalah. gng-6265
Pilipovič Tomislav, Borovska 64, Kranjska Gora, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije. gnn-6083
Pintarič Simona, Šalamenci 82, Puconci, spričevalo 3. in 4. letnika, izdano leta
1992 in 1993. gny-5772
Pirc Jože, Kalce Naklo 2, Podbočje, spričevalo 3. letnika. gnb-6145
Plohl Blanka, Cesta na barju 9, Vrhnika,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani.
gno-6207
Podkrajšek Jani, Okrog 8, Ponikva, spričevalo 2. letnika Kmetijske in gospodinjske
šole Šentjur, izdano leta 1999. gnb-6045

Predikaka Matjaž, Panonska 2, Ptuj, spričevalo o zakjučnem izpitu poklicne tehnične in strojne šole, izdano leta 1996.
gnk-6086
Prelesnik Maruša, Hrovača 32, Ribnica,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Kočevje, izdano leta 1999. gng-5715
Premk Mija, Lavričeva ulica 6, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 1996. gnl-6285
Pust Fredi, Pivola 43, Hoče, spričevalo
1. letnika SERŠ Maribor, izdano leta 1983.
m-2451
Radej Simona, Presladol 48, Brestanica, spričevalo 3. letnika Šolskega centra za
pošto, ekonomijo in telekomunikacije, izdano leta 1992. gng-5915
Raffone Samo, C. na Markovec 1/b, Koper - Capodistria, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole Koper, izdano leta
1980. gnd-5718
Repar Anica, Kompole 145, Štore, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Celju, izdano leta 1983 in 1984.
gnb-5770
Repovž Miha, Pot za Bistrico 17, Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje šole Domžale, izdano leta 1996. gnt-6277
Rev Gašper, Breg 14, Žirovnica, spričevalo 4. letnika Srednje elektro in strojne
šole Kranj, izdano leta 1999. gnl-5735
Rizvanovič Ema, Šišenska cesta 44, Ljubljana, indeks, št. 81274493, izdala Ekonomska poslovna fakulteta v Mariboru.
gnv-6275
Roblek Matevž, Bašelj 15, Preddvor, spričevalo o zakjučnem izpitu smer elektrotehnik, izdano leta 1991. gnb-5720
Rogina Angela, Polana 15, Hoče, spričevalo o zakjučnem izpitu Pedagoške gimnazije Maribor, št. 18, izdano leta 1970.
m-2454
Rozman Robert, Glavna cesta 2, Tržič,
spričevalo o končani OŠ Heroja Bračiča.
gnc-6244
Rozman Robert, Glavna cesta 2, Tržič,
Poklicne šole Iskra, izdano leta 1981.
gnb-6245

Simčič Gregor, Kolodvorska ulica 12 A,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnq-6105
Slana Mateja, Partizanska 27, Gornja Radgona, spričevalo. gny-5897
Spirić Saška, Gubčeva 5, Krško, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole v Brežicah,
izdano leta 1998. gnd-6193
Stare Darinka, Jereka 45, Bohinjska Bistrica, spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije
Jesenice, izdano leta 1978 in 1979.
gnx-5848
Stermšnik Zvonka, Pohorska cesta 44,
Vuzenica, spričevalo, izdano leta 1995.
gnz-5721
Stojković Tatijana, Klemenova ulica 87,
Ljubljana, obvestilo o uspehu za 4. letnik
Srednje upravno-administrativne šole, izdano leta 1996. gny-5747
Strmole Aleš, Podstudenec 2, Stahovica, spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
1997. gne-6217
Suhadolnik Berta, Begunje pri Cerknici
5 E, Cerknica, spričevalo 2. letnika Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev v
Ljubljani, izdano leta 1993. gnu-6026
Suhoveršnik Nastja, Jakopičeva 20, Kamnik, spričevalo 2. letnika Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1999. gnl-5785
Šeruga Marko, Kidričeva cesta 13, Kranj, indeks, št. 41037145, izdala Fakulteta
za organizacijske vede leto izdaje 1995.
gnn-6112
Škof Slavko, Pot čez Horjulko 28, Dobrova, spričevalo za poklicne voznike, izdano leta 1986. gnv-6050
Škrlj Žiga, Štefanova 15, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje vzgojiteljske in gimnazija Ljubljana, izdano leta 1998.
gnl-6010
Šoštar Zorica, Medvoška 10, Medvode,
spričevalo 4. letnika Srednje gradbene in
ekonomske šole, izdano leta 1999.
gnc-6119
Šoštarič Danica, Pot na Kamenšak 12,
Lenart v Slov.goricah, spričevalo 1., 2., 3.,
4. letnika in zaključno spričevalo Pedagoške gimnazije v Mariboru, izdano leta
1974/75 do 1978/79. m-2486
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Švagelj Djuro, Trema, Žabno pri Križevcih, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1990.
gni-6188
Tadina Božidar, Male Dole 27, Vojnik,
spričevalo 3. letnika Poklicne rudarske šole
v Velenju, izdano leta 1973. gny-6022
Tončič Ines Podobnik, Cesta OF 36, Cerkno, spričevalo, šolsko leto 91/92.
gnd-6093
Toni Ksenja, Levarjeva 99, Ljubljana, diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost, izdana na ime Treul Ksenja, leta 1986.
gnh-5864
Toplak Simona, Povinci 7/a, Ptuj, indeks, št. 81514342, izdala Ekonomsko poslovna fakulteta v Mariboru leto izdaje 1997.
gnq-5855
Ušen Jure, Pesnica 45, Zgornja Kungota, indeks. gnu-5851
Valič Jošt, Vodopivčeva 12, Kranj, spričevalo 3. letnika. gnf-5866
Veliq Agim, Tomačevska cesta 11 A, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Boris Kidrič. gnf-6241
Verbole Tine, Breznikova ulica 61 A, Domžale, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za elektrotehniko v Ljubljani. gnd-6293
Vide Marko, Gotna vas 26, Novo mesto,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Novem mestu, izdano leta 1998.
gnl-6085
Vidmar Žiga, Tivolska cesta 38, Ljubljana, spričevalo 5. razreda OŠ Riharda Jakopiča v Ljubljani, izdano leta 1999.
gnm-6159
Vohar Alojzija Slavica Dokležovje, Kovaška ul. 18, Beltinci, spričevalo 1. in 2. letnika učiteljišča v Murski Soboti, izdano leta
1964 in 1965. gnr-6079
Volčič Stanislav, Partizanska 105, Oplotnica, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje gradbene šole Maribor, smer slikopleskar, izdano leta 1990. m-2462
Vrbanjščak Damjan, Cezanjevci 7 A, Ljutomer, indeks, št. 08000884, izdala fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gnj-5762
Vukojević Danica, Turjaško naselje 12,
Kočevje, preklic spričevala o zaključnem izpitu, objavljenega v Ur. l. RS, št. 43/99.
gno-6282
Zakrajšek Franc, Grebenje 1, Velike Lašče, maturitetno spričevalo Srednje strojne
šole v Ljubljani, izdano leta 1980. gnl-5885
Zalokar Aleš, Okornova 1, Kranj, spričevalo Srednje ekonomske šole Kranj, št. osebnega lista 2324, izdano leta 1994.
gne-6092
Zirkelbach Ana, Trg Prešernovih brigad
10, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje mlekarske in kmetijske šole Kranj, izdano leta
1988. gnz-6271

Št.

Železnik Andraž, Murnova 7, Pivka, spričevalo 1. letnika Srednje šole v Postojni.
gnv-5850
Žnidarič Filip, gorišnica 69, Gorišnica,
spričevalo 4. letnika, smer ekonomski tehnik, izdano leta 1999. gny-5722
Žnider Branko, Polana 15, Hoče, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje gradbene tehniške šole Maribor, smer gradbeni
tehnik, št. 61-15/73. m-2453

Ostali preklici
Arko Maruša, Prvomajska ulica 26, Sodražica,
študentsko
izkaznico,
št.
10950004, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnd-5768
ASPIN d.o.o., Topniška cesta 35/a, Ljubljana, bianco, požigosane in podpisane akceptne naloge s ser. št. 6604433,
6604434, 6604435. gnd-5893
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Ferk Rastko, Bukovec 74, Zgornja Polskava, delovno knjižico, reg. št. 7169, ser.
št. A0367801, izdala 4. 10. 1996 pri UE
Slovenska Bistrica. m-2458
Feuš Tamara, Ul. Janeza Puharja 3, Kranj, študentsko izkaznico, št. 31980168, izdala Fakulteta za farmacijo na ime Bedžeti
Tamara. gns-5978
Gašperšič Martin, Mokrška 33, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 14503.
gne-6242
Gosarič Boštjan, Reboljeva 7, Ljubljana,
invalidsko mesečno vozovnico s spremstvom, št. 1022. gnu-5876
Grbić Radovan, Prijedor, Prijedor, delovno knjižico. gnr-6154
Grgurevič Sonja, Zofke Kvedrove 14,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za vzgojitelja predšolskih otrok,
izdalo Ministrstvo za šolstvo, leta 1981, na
ime Slak Sonja. gny-6297
Haludek Drago, Vodmatska 15, Ljubljana, delovno knjižico. gnz-6246

AVTO TRIGLAV d.o.o., Dunajska 122,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1052191 in
1001358. gnp-5856

Hocljoj Djemali, Lapajnetova 27, Idrija,
osebno
delovno
dovoljenje,
št.
0424490605, izdano na ime Gashi Lulzim.
gne-5842

AVTO TRIGLAV d.o.o., Dunajska 122,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1127821 in
1076801. gnr-5858

Horvatin Jožef, Čentiba 322, Lendava Lendva, delovno knjižico. gnu-5826

AVTO TRIGLAV d.o.o., Dunajska 122,
Ljubljana, uradno potrdilo za registracijo vozila za šasijo ZD 4MB0000WS118372.
gnk-5861
Belajec Lilian, Staneta Rozmana 2, Murska Sobota, delovno knjižico, št 58546, ser.
št. 0200875, izdana 15.10.1991 v Murski
Soboti.. gnv-5975
Ciber Zvonko, Pavšičeva ulica 26, Logatec, invalidsko vozovnico, št. 1536, izdal
LPP Ljubljana. gnt-6127
Cirnski Anton, Cirnik 11, Brežice, delovno knjižico. gnk-5986

Jagodic Lidija, Šenturška gora 6, Cerklje na Gorenjskem, delovno knjižico.
gne-5892
Jarc Andreja, Tovarniška 23, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 64970042, izdala
Fakulteta za elektrotehniko. gng-6290
Jelovčan Pavel, Selo 27, Žirovnica, delovno knjižico. gnp-6081
Judnič Marjana, Gospodinjska 25, Ljubljana, vozno karto, št. št. 389 s 100 procentnim popustom in spremljevalcem, izdal
LPP Ljubljana. gnu-6276
Jug Jožefa, Mizarska 5, Solkan, portdilo
o statusu žrtve vojnega nasilja, št. 007696,
izdana 31.1.1997. gnm-5959

Cvetan Alojz, Simončičeva ulica 18, Trebnje, Licenco za opravljanje za mednarodni
javni prevoz in javni prevoz stvari v notranjem
prostem
cestnem
prometu,
št.007476/8888-LM67/1998 za vozilo
M.A.N. 19.362 FL LJ 39-74N, izdala Obrtna zbornica Slovenije. gnv-6125

Kohont Andrej, Borova vas 28, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 12245, izdala FDV
v Ljubljani. gnh-6218

Cvikl Marjan, Užiška 10, Maribor, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-7237/94. gnb-6095

Kristan Emanuela, Vilharjeva ulica 13,
Pivka, študentsko izkaznico, št. 015022,
izdala FDV Ljubljana. gnu-6251

Čelik Alma, Cesta na Plužne 7, Cerkno,
obvestilo o uspehu pri maturi Škofijske klasične gimnazije v Ljubljani, izdano leta
1999. gni-6067

Kulčar Nika, Ul. Bratov Babnik 18, Ljubljana, delovno knjižico. gnq-6230

Fekonja Vanja, Ižanska cesta 124/a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 79.
gnj-6012

Kocbek Mojca, Eipprova 21, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 25053750, izdala
FAGG arhitektura. gns-5903

Lesar Kristina, Menardova 65, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnn-6283
Marcijan Kristjan, Vaška pot 20, Preserje, delovno knjižico. gnp-6006
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Markelj Mateja, Koroška cesta 98, Tržič, študentsko izkaznico, št. 6950060, izdala Visoka šola za socialno delo. gnq-6155
Matijašič Ivan, Dobrava 22, Izola - Isola,
vpisni list za čoln, št. 01-03-161/1-1984
za čoln z reg. št. IZ-819. gnu-6176
MS Ključarovci d.o.o., Ključarovci 19,
Križevci pri Ljutomeru, izjavo o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 19973.
gns-5711
Olovec Dejan, Vrtnarija 12, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 957.
gnf-5941
Petrinčič Andrej, Šegova ulica 14, Novo
mesto, reg. št. 35820, ser. št. 193809,
izdana v Novem mestu. gne-5717
Plaznik Jadran, Krožna c. 10, Koper Capodistria, delovno knjižico. gnf-5716
Plut Polona, Črešnjevec pri Semiču 23,
Črnomelj, študentsko izkaznico, št.
18950691, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gng-6115
Podjetje za urejanje hudournikov d.d.,
Hajdrihova 28, Ljubljana, osebno delovno
dovoljenje, št. 0424494034 izdano na ime
Porčić Salih. gny-5872
Polajnko Alenka, Podlubnik 99, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 30010166,
izdala FKKT v Ljubljani. gnp-6056
Ponikvar Klara, Ob izviru 6, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 964-kombinirana na relaciji Vrhnika - Ljubljana.
gnv-6033
Potrbin David, V zideh 10, Trojane, vozno karto, št. 31, izdal SAP Ljubljana, na
relaciji Trojane - Celje. gng-6065
Reberšek Jernej, Steletova cesta 25,
Kamnik, original in overjeno kopijo licence
št. 6860/6939-ZR25/1998, izdano 6. 3.
1998 za vozilo Zastava 80.12 AN, reg. št.
LJ D3-875. gnw-5999
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Šter Srečko, Cankarjeva 11, Tržič, potrdilo za prevoz nevarnih snovi ADR, št.
006998, izdalo Ministrstvo za notranje zadeve. gnf-5991
Šturm Gregor, Zoisova ulica 48, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 50001391, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gny-6272
Šuligoj Mateja, Cankarjeva 26, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št. 41960130,
izdala Medicinska fakulteta. gnt-5877
T.P. FER PROMET d.o.o., Kidričeva 34,
Celje, original kopije licence št. 1285/25 z
dne 20. 1. 1998 za vozilo z reg. št. CE 8011D. gnr-6104
Tehnounion avto d.o.o., Devova 18 18,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0226732.
gnc-6269
Tehnounion avto d.o.o., Devova 18, Ljubljana, uradno potrdilo za registracijo avtomobila BMW 323 Ci, izvedenka BM31, št.
šasije: WBABM310X0 EZ65994, tip motorja 256S4, prostornina 2494 ccm, letnik
proizvodnje 1999. gnk-5886
Teran Polona, Žiganja vas 67, Križe, vozno karto, izdal Integral Tržič, za relacijo
Žiganja vas-Ljubljana. gnp-5956
Trgovsko in storitveno podjetje EX
d.o.o., Cvetkovci 99 99, Podgorci, licenco
št. 1044 za vozilo Mercedes Benz z reg. št.
MB 44-75D. gnx-6198
Turk Martin, Podgora 44, Straža, delavno knjižico, reg. št. 38261, ser. št. 261751,
izdana 6. 8. 1993 v Novem mestu.
gnx-5948
Umer Romina, Oktobrske revolucije 2,
Izola - Isola, študentsko izkaznico, št.
22046530, izdala Fakulteta za šport.
gnq-6280
Vdovč Magdalena, Dol. tež. voda 38,
Novo mesto, delovno knjižico, ser. št.
572424, izdala UE Novo mesto. gny-6147

Rigler Janez, Mali vrh 90, Šmarje-SAP,
študentsko izkaznico, št. 26201350, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. gni-6113

Veljković Olja, Mala Plana, Prokuplje,
ZRJ, delovno knjižico. gno-6232

Romih Mara, Pot na Drenikov vrh 1, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št.
005175 z dne 1.12.1998.. gnt-5752

Vernik Andrej, Riharjeva 28, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 25054460, izdala
FAGG v Ljubljani. gnl-6035

Sušin Ana, Cankarjeva ulica 19, Radovljica, študentsko izkaznico, št. 20960255,
izdala Pravna fakulteta. gnr-6129

Volkar Katja, Ahlinova 4, Škofljica, dijaško mesečno vozovnico, št. 2709. gnt-5902

Šiško Boštjan, Kersnikova 5, Grosuplje,
delovno knjižico. gnv-6000

Vrhovec Anton, Vače 69, Vače, delovno
knjižico. gnq-5730

Škrilec Mihaela, Polana 18, Puconci,
študentsko izkaznico, št. 61136102.
m-2481

Žeželić Žerovnik Linda, Groharjeva 14,
Kamnik, osebno delovno dovoljenje, št.
0424490740. gnb-5695

Špruk Barabar, Glavarjeva 86, Komenda, dijaško vozovnico na relaciji Ljubljana Komenda. gnr-5904

Žgalin Simon, Radvanjska 61, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 12949, izdana leta
1998. m-2457

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

Št. 90315-30/1999-2
Ob-11608
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana; faks: 061/178-49-09.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega naslednje naloge in sicer:
3.1. Uskladitev meja območij zajema
DKN: območje Novo mesto – 3,700.000
SIT,
3.2. Uskladitev meja območij zajema
DKN: območje Nova Gorica – 1,300.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v prostorih izvajalca.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo izvajalci geodetske stroke.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o zemljiškem katastru.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo naloge kot je določeno v razpisni
dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: deli stroritve oziroma naloge
so že opredeljeni v 3. točki te objave.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: izvedba posamezne naloge poteka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanje posamezne naloge je opredeljen z uveljevitvijo
posamezne pogodbe oziroma prevzemom
podatkov, dokončanje pa je določeno v razpisni dokumentaciji.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geo-
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detska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, soba P3. tel.
061/178-49-22.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 9. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): negotovinsko plačanje: cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 4000 SIT - ŽR:
50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 9. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Nives Jurcan, soba P3.

Št.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29.9. 1999 ob 10. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti posamezne naloge- veljavnost do 10. 11. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: nalogi financira
naročnik.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik lahko ima
podizvajalce, njihovo pravno razmerje določa razpisna dokumentacija.
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15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 29. 9. 1999
do 8. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena - 1. objava.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: to je prva objava.
Geodetska uprava
Republike Slovenije

VSEBINA
Sodni register
Celje
Ljubljana
Novo mesto
Slovenj Gradec

4937
4937
4970
4982
4991

Evidenca statutov sindikatov

4997

Razglasi sodišč
Amortizacije
Stečajni postopki in likvidacije

4997
4997
4997

Razpisi delovnih mest

4998

Javna naročila po zakonu o javnih naročilih
ZJN-01-B
ZJN-01-GD
ZJN-02-B
ZJN-02-GD
ZJN-02-S
ZJN-03-B - 42. člen
ZJN-03-GD - 42. člen
ZJN-03-S - 42. člen
ZJN-04-B - 55. člen
ZJN-04-GD - 55. člen
ZJN-04-S - 55. člen
ZJN-05-B - Sposobnost
ZJN-05-S - Sposobnost

4999
4999
4999
5000
5013
5021
5034
5038
5044
5047
5048
5048
5048
5057

Javni razpisi

5058

Objave delniških družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklici skupščin in nasprotni predlogi

5060
5060
5060

Odločbe po 39. členu ZPOmK

5066

Razne objave

5066

Izgubljene listine preklicujejo
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

5067
5067
5068
5068
5070
5070
5073
5073
5077

Javna naročila po zakonu o javnih naročilih
ZJN-02-S

5078
5078
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Pr
a vk
ar izšlo
Pra
vkar
Dušan Požar

OSNOVE KAZENSKEGA
PROCESNEGA PRAVA
Dušan Požar, dolgoletni mariborski tožilec, je izpolnil svojo obljubo. Pripravil je novo knjigo
o kazenskem procesnem pravu, ki ni namenjena le študentom in sodnim pripravnikom,
temveč tudi vsem tistim, ki jim prebiranje zakona o kazenskem postopku odpira mnoga
vprašanja, na katera si iz suhoparno zapisanih zakonskih določb ne znajo prav odgovoriti.
Izhodišče knjige je zakon o kazenskem postopku, ki je bil obsežno dopolnjen lani. Za širše
razumevanje kazenskega procesnega prava in njegove vloge v celotnem pravnem sistemu
pa so nekateri inštituti pojasnjeni tudi z vidika procesne teorije in ponekod s primerjavo
nekaterih pravil anglosaškega kazenskega procesa.
Cena 4050 SIT

10497

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

q OSNOVE KAZENSKEGA PROCESNEGA PRAVA

število izvodov

Naročeno knjižico mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika

Davčna številka naročnika
Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis pooblaščene osebe

Žig
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