Uradni
list
Republike Slovenije

Uradne objave

Internet: http://www.uradni-list.si

Št.

92

Ljubljana, petek

e-mail: info@uradni-list.si

12. 11. 1999

Sodni register
KRŠKO
Rg-404337
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00069 z dne 23. 6. 1999 pri
subjektu vpisa EVROLINK, trgovina,
uvoz-izvoz, zastopstvo, d.o.o., sedež: Slovenska vas, IC 223, 8261 Jesenice na
Dolenjskem, pod vložno št. 1/03748/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova, povečanje osnovnega kapitala in poslovnih deležev ter spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5897807
Sedež: 8261 Jesenice na Dolenjskem, Slovenska vas 2H
Osnovni kapital: 47,403.448 SIT
Ustanovitelj: Valtec, d.o.o. za trgovinu,
uvoz-izvoz i zastopanje, Sveta Nedelja - Republika Hrvaška, Samoborska cesta 59, vstopil 22. 12. 1997, vložil 45,903.448 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba družbne pogodbe vpisana
v sodni register s sklepom Srg 69/99 z dne
23. 6. 1999.

KOPER
Rg-401495
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, je s sklepom Srg št.
98/01136 z dne 26. 4. 1999 pri subjektu vpisa RITEX, proizvodnja in posredništvo, d.o.o., sedež: Pristaniška 14,
6000
Koper,
pod
vložno
št.
1/05296/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 1192922
Sedež: 6210 Sežana, Kraška ulica
brez številke
Osnovni kapital: 95,960.175 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Stokin Marko, razrešen 30. 6. 1998;
prokuristka Štok Katja, Ankaran, Ivančičeva
6, imenovana 30. 6. 1998.
Rg-402471
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/02052 z
dne 29. 3. 1999 pri subjektu vpisa FIL
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KOPER, Mednarodna agencija, špedicija in terminal za živino, d.o.o., Koper,
sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000 Koper, pod vložno št. 1/03210/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in vložka, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo tipa zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5630720
Osnovni kapital: 5,808.003 SIT
Ustanovitelj: Fratelli Prioglio, S.P.A.,
Trst, Italija, Via Cellini 2, vstopil 5. 5. 1992,
vložil 5,808.003 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Magdalenič Tatjana, Koper, Nova ulica 6,
razrešena 22. 12. 1998 kot v.d. direktorja
in imenovana za direktorico, ki lahko sklepa
pogodbe samo po predhodnem dovoljenju
ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana 29. 3. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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; 5131 Trgovina na debelo s
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; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
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čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 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; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne 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; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7482 Pakiranje.
Rg-402472
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00386 z
dne 29. 3. 1999 pri subjektu vpisa
PIN-EST, proizvodno in trgovsko izvozno-uvozno podjetje, d.o.o., sedež: Brezovica 8, 6272 Sl. Gračišče, pod vložno
št. 1/02210/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, družbenikov, osebe, pooblaščene za zatopanje in
omejitev pooblastil s temile podatki:
Matična št.: 5498139
Sedež: 6310 Izola, Zelena ulica 6
Ustanoviteljica: Živec Dimitrij, izstopil
16. 11. 1998; Živec Slavica, Portorož, Sončna pot 41, vstopila 16. 11. 1998, vložila
1,654.838 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Živec Dimitrij, razrešen 16. 11. 1998;
direktorica Živec Slavica, imenovana
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16. 11. 1998, zastopa družbo brez omejitev, razen za sklepanje pogodb o prodaji in
nakupu nepremičnin, ko potrbuje predhodno soglasje skupščine.
Rg-402474
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00407 z
dne 30. 3. 1999 pri subjektu vpisa RYDER
- Avtošola, trgovina in storitve, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška 14, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/01432/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5409373
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska ulica 2.
Rg-402475
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00406 z
dne 30. 3. 1999 pri subjektu vpisa NOVA
EPOHA, trgovina in storitve, d.o.o., sedež:
Pristaniška 12, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/05443/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 1254065
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska ulica 2.
Rg-402476
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01488 z
dne 30. 3. 1999 pod št. vložka
1/05609/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1337556
Firma: AMBIENT ČANDEK, k.d., Gradbeni inženiring
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6320 Portorož, Obala 136/7,
Lucija
Ustanovitelja: Čandek Boris, Portorož,
Ukmarjeva 16, Lucija, vstopil 17. 9. 1998,
odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem, in en komanditist.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Čandek Boris, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Čandek Jadranka,
oba iz Portoroža, Ukmarjeva 16, Lucija, imenovana 17. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana 30. 3. 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; 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
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predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 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; 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;
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; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 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.; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti 67.13:
samo menjalnice.

Rg-402477
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00405 z
dne 31. 3. 1999 pri subjektu vpisa SALINERA, turizem in gostinstvo, d.o.o., Piran, sedež: Kidričevo nabrežje 4, 6330
Piran, pod vložno št. 1/02682/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme, skrajšane firme, sedeža in
osnovnega kapitala, uskladitev dejavnosti ter
spremembo oseb, pooblaščenih za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5562180
Firma: SALINERA, turizem in gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: SALINERA, d.o.o.
Sedež: 6323 Strunjan, Strunjan 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Hoteli Piran, turizem in storitve, d.d., Piran, Kidričevo nabrežje 4, vstopil 21. 10. 1991, vložil 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Krajnik Boris, Portorož, Obala 132,
Lucija, ki zastopa družbo brez omejitev in
Furlan Maksimilijan, Piran, Tomšičeva 31a,
razrešen 11. 2. 1999 kot direktor in imenovan za prokurista.
Dejavnost, vpisana 31. 3. 1999: 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; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5510 Dejavnost hotelov;
5522 Storitve kampov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 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); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6110 Pomorski promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7011
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izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 4531 Električne inštalacije; 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;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 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; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73104 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju medicine; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Dru-

ge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti 7412:
razen revizijske dejavnosti.
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Organiazcija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7440
Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92623
Druge športne dejavnosti; 92712 Dejavnost
igralnic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov;
9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
6713 samo menjalnice; 92712 samo prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic.
Rg-402479
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00731 z
dne 7. 4. 1999 pod št. vložka 1/05613/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 138096
Firma: INTELICOM, informacijske tehnologije, d.o.o.
Skrajšana firma: INTELICOM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Garibaldijeva 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Ibic Gregor, Koper, Garibaldijeva 9, vložil 1,365.000 SIT in Kleva
Albert, Izola, Malija 30, vložil 735.000 SIT,
vstopila 11. 3. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ibic Gregor, imenovan 11. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 4. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo
in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in
baterij; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-

Rg-402480
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00286 z
dne 7. 4. 1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DUŠANA BORDONA, SEMEDELA - KOPER, SCUOLA ELEMENTARE DUŠAN BORDON, SEMEDELA - CAPODISTRIA, sedež: Rozmanova 21/a, Via Rozman 21/a, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00003/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5083141
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Gustinčič Valter, razrešen 31. 1.
1998; ravnatelj Žitko Aleksander, Koper,
Krožna cesta 10, imenovan 1. 2. 1998,
zastopa šolo brez omejitev.
Rg-402481
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00736 z
dne 15. 4. 1999 pri subjektu vpisa GID,
gozdarsko invalidska družba, d.o.o., sedež: Ljubljanska 52, 6230 Postojna, pod
vložno št. 1/05104/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5939780
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1999: 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvo na
področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti.
Čistopis akta o ustanovitvi z dne 24. 3.
1999.
Rg-402482
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01173 z
dne 15. 4. 1999 pri subjektu vpisa GROUP
TOMOS, d.o.o., industrijski holding, Koper, sedež: Šmarska cesta 4, 6000 Koper, pod vložno št. 1/02000/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in deleža ter spremembo oseb,
pooblaščenih za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5477565
Ustanoviteljica: Rotomatika, d.o.o., Industrija rotacijskih sistemov, Spodnja Idrija,
Spodnja Kanomlja 23, vstopila 29. 12.
1995, vložila 59,199.497,63 SIT, odgovornost: ne odgovarja; STR INC, For Lee,
New Yersey, Parker Plaza 400 Kelby Street,
in Istrabenz, d.d., Koper, Zore Perello Godina 3, izstopila 21. 4. 1998.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Svetilk Edvard, razrešen 17. 5. 1998,
direktor Gabrijel Aldo, razrešen 15. 12.
1997; dirketor Papež Anton, razrešen
24. 3. 1999 in direktor Cerar Marjan, razrešen 24. 3. 1999; generalni direktor Petek Goran, Idrija, Vrh Zelj 22, ki kot predsednik poslovnega odbora zastopa družbo
brez omejitev, ter direktorja Obad Iztok,

Stran

6124 / Št. 92 / 12. 11. 1999

Dekani, Dekani 278, ki kot namestnik predsednika poslovodnega odbora za področje
PC Okvir, PC Final, PC Motor, Informatiko,
nabavo in logistiko zastopa družbo brez
omejitev, in Žerjal Ana, Portorož, Obala
107, Lucija, ki kot namestnica predsednika
poslovodnega odbora za področje industrijskega trženja, trženja finalov, PC, AT, PR
zastopa družbo brez omejitev, imenovani
18. 5. 1998.
Rg-402483
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00680 z
dne 16. 4. 1999 pri subjektu vpisa MERCHAND, trgovina, storitve, uvoz in izvoz,
d.o.o., Izola, sedež: Malija 62, 6310 Izola, pod vložno št. 1/02461/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža, družbenikov in vložka, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter izbris zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5558166
Sedež: 6310 Izola, Premrlova 1
Ustanovitelj: Nardin Radivoj, izstopil 15. 2.
1999; Rustja Andrej, Piran, IX. korpusa 22,
vstopil 23. 9. 1991, vložil 1,606.685 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Nardin Radivoju, ki je bil razrešen 15. 2.
1999.
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
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dajo 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 ma-

terialom; 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.; 5510 Dejavnost hotelov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljvostmi; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 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;
6110 Pomorski promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 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; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
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in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5522 Storitve kampov; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
92621 Dejavnost marin; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti 7412:
razen revizijskih dejavnosti.

sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža, povečanje osnovnega kapitala,
spremembo poslovnega deleža ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo s
temile podatki:
Matična št.: 5949050
Firma: YACHT ASSIST – prodaja, popravila in najem plovil, d.o.o.
Skrajšana firma: YACHT ASSIST, d.o.o.
Sedež: 6310 Izola, Tomažičeva 10
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Wilhelm Edgar, Moedling,
Avstrija, A. Kowatschitschgasse 8, vstopil
5. 4. 1996, vložil 2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana 19. 4. 1999: 2851
Površinska obdelava in prekrivanje kovin;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Dejavnost, vpisana 19. 4. 1999: 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
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ding družbami; 7440 Oglaševanje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 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.
Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih: 7412:
izvzete revizijske dejavnosti; 7460: samo
varovanje.
Rg-402484
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00507 z
dne 16. 4. 1999 pri subjektu vpisa MANDI,
Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o.,
sedež: Korte 143, 6310 Izola, pod vložno
št. 1/03402/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega vložka družbenika in naslova, spremembo družbenikov, razširitev in uskladitev dejavnosti
ter spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5658926
Ustanovitelja: Bonaca Miranda in Bonaca Fabjan, oba iz Izole, Korte 143, vstopila
16. 2. 1999, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Bonaca Miranda, razrešena 16. 2.
1999; direktor Bonaca Fabjan, imenovan
16. 2. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1999: 0501
Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1520 Predelava in konzerviranje rib,
proizvodnja ribjih izdelkov; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen
za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2923 Proizvodnja
hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic;
3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi

Rg-402486
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00511 z
dne 16. 4. 1999 pri subjektu vpisa
SUHOZEMNI TERMINAL SEŽANA, inženiring, svetovanje, vzdrževanje in trgovina, d.o.o., sedež: Partizanska cesta 109,
6210 Sežana, pod vložno št. 3/00538/00
vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5062900
Dejavnost, vpisana 16. 4. 1999: 4020
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija
vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 6030 Cevovodni
transport; 6420 Telekomunikacije; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti 7460:
izključno dejavnost varovanja.
Rg-402487
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00505 z
dne 19. 4. 1999 pri subjektu vpisa YACHT
CENTER ADRIA, – oprema in vzdrževanje plovil, d.o.o., Koper, sedež: Kopališko
nabrežje 5, 6000 Koper, pod vložno št.
1/05214/00 vpisalo v sodni register tega

Rg-402490
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00382 z
dne 23. 4. 1999 pri subjektu vpisa IMAGE
STUDIO, propaganda, marketing, trgovina, d.o.o., Izola, sedež: Cankarjev drevored 54, 6310 Izola, pod vložno št.
1/01778/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala in
vložkov ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5483778
Osnovni kapital: 10,370.000 SIT
Ustanovitelja: Mikulin Drago, vstopil
3. 12. 1990, vložil 5,288.700 SIT, in Mikulin Milojka, vstopila 23. 5. 1994, vložila
5,081.300 SIT, oba iz Izole, Vrtna 16, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1999: 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja; 2051 Proizvodnja
drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja
izdelkov iz plute, slame in protja; 2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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
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z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 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; 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; 52463 Trgovina na drobno z grad-
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benim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5510 Dejavnost hotelov; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5522 Storitve
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; 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; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 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; 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; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
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;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 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.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih: 6713
samo menjalnice in zastavljalnice; 7412 razen revizijske dejavnosti.
Rg-402491
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00390 z
dne 23. 4. 1999 pri subjektu vpisa PIRA
COM, trgovina, posredovanje, storitve,
d.o.o., sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000
Koper, pod vložno št. 1/03550/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča prokurista s
temile podatki:
Matična št.: 5890802
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Jamnik Andrej, Ankaran, Bevkova ulica 50, imenovan 5. 2. 1999.
Rg-402492
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00753 z
dne 23. 4. 1999 pri subjektu vpisa
GRAFIST, grdbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Marušičeva ulica 5,
6000 Koper, pod vložno št. 1/05446/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1263293
Sedež: 6000 Koper, Anaranska cesta 7.

MURSKA SOBOTA
Rg-403080
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00180 z dne 30. 3.
1999 pri subjektu vpisa AMD LENDAVA,
avto šola, d.o.o., sedež: Kolodvorska 4,
9220
Lendava,
pod
vložno
št.
1/02094/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, dejavnosti in
poslovodje (direktorja) s temile podatki:
Matična št.: 5865085
Sedež: 9220 Lendava, Kolodvorska 4
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ropoša Jožef, razrešen 28. 4. 1998;
direktor Marič Franc, Martjanci, Sebeborci
117, imenovan 28. 4. 1998, zastopa družbo z omejitvijo, da za pravne posle, katerih
vrednost presega protivrednost 1.000 DEM
po srednjem tečaju Banke Slovenije, potrebuje soglasje ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana 30. 3. 1999: 2213
Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri proda-
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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; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
5118 - Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., družba ne
opravlja posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe z omejeno odgovornostjo, sprejeta
dne 28. 4. 1998.

Matična št.: 5165857
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Varga Aleksander, razrešen 21. 3. 1999; direktor Grah Milan, Murska Sobota, Stara
ulica 3, imenovan 22. 3. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
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ji 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

Rg-403121
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00181 z dne 29. 4.
1999 pri subjektu vpisa TERME LENDAVA, Podjetje za opravljanje dejavnosti
turizma in gostinstva, d.d., sedež: Tomšičeva 2/A, 9220 Lendava, pod vložno št.
1/01146/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Rg-403130
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00062 z dne 29. 4.
1999 pod vložno št. 1/02401/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev zadruge z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 1387278
Firma: ČISTOL, gradbene in trgovske
storitve, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno
odgovornostjo
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Trg
svobode 11
Osnovni kapital: 15.000 SIT
Ustanovitelji: Kurbus Milan, Kurbus Vanja in Kurbus Manja, vsi iz Gronje Radgone,
Trg svobode 11, vstopili 1. 2. 1999, vložili
po 5.000 SIT, odgovornost: odgovarjajo do
določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kurbus Milan, imenovan 1. 2. 1999
kot predsednik zadruge zastopa družbo
brez omejitve.
Dejavnost, vpisana 29. 4. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 1533 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena 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; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi 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; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge dejavnosti javne higiene.
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Od dejavnosti, vpisane pod šifro 67.13
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom, zadruga opravlja samo posle menjalnice in zastavljalnice; pod šfro
74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, zadruga ne opravlja revizijske dejavnosti in pod
šifro 74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje ne arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-404459
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00239 z dne 31. 5.
1999 pri subjektu vpisa VINOGRADNIŠKA
ZADRUGA KAPELA, z.b.o., sedež: Kapelski vrh 5, 9252 Radenci, pod vložno št.
2/00042/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje in spremembo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5720826
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Kolmanič Slavko, razrešen 7. 3.
1997; zasotpnik Zamuda Dušan, Črenšovci, Dolnja Bistrica 37/E, imenovan 7. 3.
1997, kot predsednik zadruge zastopa zadrugo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 31. 5. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0123 Reja prašičev; 0130 Mešano kmetijstvo; 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za
živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0202
Gozdarske storitve; 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; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 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; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
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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; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in
sorodnih dejavnosti.

Matična št.: 5089778
Firma: GLASBENA ŠOLA LENDAVA,
Zene iskola Lendva
Ustanoviteljici: SO Lendava, izstopila
19. 12. 1996; Občina Lendava, Lendava,
Trg ljudske pravice 5, ki odgovarja do določene višine in Madžarska narodna skupnost
Občine Lendava, Lendava, Partizanska ul.
120, ki ne odgovarja, vstopili 19. 12. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Kocuvan Suzana, Lendava, Lendavske Gorice 3A, ki od 19. 12. 1999 zastopa šolo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol.

Rg-404460
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00250 z dne 4. 6.
1999 pod vložno št. 1/02402/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1414119
Firma: TONDACH, opekarna, d.o.o.
Skrajšana firma: TONDACH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9242 Križevci pri Ljutomeru,
Boreci 49
Osnovni kapital: 1.245,000.000 SIT
Ustanovitelj: ZWG Beteiligungs GMBH,
Glenstatten, Avstrija, Graschach 38, vstopil
15. 5. 1999, vložil 1.245,000.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorji Olbrich-Krampl Franz, Mureck, Avstrija,
Grazerstrasse 20, ki kot generalni direktor
zastopa družbo brez omejitev, samostojno in
posamično ter Zidar Branko, Ljutomer, Kidričeva ulica 71 in Štrakl Jožef, Križevci pri Ljutomeru 76, ki zastopata družbo brez omejitev,
vendar vsak od njiju le skupaj z drugim direktorjem, vsi imenovani 15. 5. 1999.
Dejavnost, vpisana 4. 6. 1999: 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 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; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami.
Pri vpisu podatka so bile tuje črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile
dodatne oznake izpuščene.

Rg-404463
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00570 z dne 8. 6.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
KAPELA, sedež: Kapelski vrh 95, 9252
Radenci, pod vložno št. 1/00075/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja, spremembo imena, dejavnosti, ustanoviteljice in pooblastil
zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5084776
Skrajšana firma: OŠ KAPELA
Ustanoviteljica: Občina Gornja Radgona, izstopila 12. 6. 1998; Občina Radenci,
Radenci, Radgonska c. 5, vstopila 12. 6.
1998, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Mauko Marija, Radenci, Paričjak
24A, ki od 30. 6. 1997 zastopa šolo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 5551
Storitve menz; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Rg-404462
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00350 z dne 8. 6.
1999 pri subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA
LENDAVA, p.o., sedež: Partizanska 64,
9220
Lendava,
pod
vložno
št.
1/01696/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja, spremembo imena, ustanoviteljic, dejavnosti in
pooblastil zastopnice s temile podatki:

Rg-404464
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00303 z dne 8. 6.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
KOBILJE, p.o., sedež: Kobilje 32A,
9223 Dobrovnik, pod vložno št.
1/01701/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, spremembo imena, ustanoviteljice,
dejavnosti in pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5089719
Firma: OSNOVNA ŠOLA KOBILJE
Sedež: 9227 Kobilje, Kobilje 32 A
Ustanoviteljica: SO Lendava, izstopila
1. 1. 1997; Občina Kobilje, Dobrovnik, Kobilje 35, vstopila 1. 1. 1997, odgovornost:
odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Sajko Ivan, Dobrovnik, Kobilje 35A, ki
od 1. 1. 1997 zastopa šolo z omejitvijo, da
ne more s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja ali pa ga obremeniti s
stvarnimi in drugimi bremeni brez soglasja
ustanoviteljice.
Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 5551
Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
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Rg-404467
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00309 z dne 9. 6.
1999 pri subjektu vpisa VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD LENDAVA, p.o., NOVELO-OVO INTEZET LENDVA, t.f., sedež:
Heroja Mohorja 1, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/01691/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje ini zobraževanja, spremembo imena, ustanoviteljic,
dejavnosti in zastopnic s temile podatki:
Matična št.: 5089786
Firma: VRTEC LENDAVA, Lendvai
Ovoda
Ustanoviteljici: SO Lendava in Skupščina Madžarske narodnostne samoupravne
skupnosti Lendava, izstopili 19. 12. 1996;
Občina Lendava, Lendava, Trg ljudske pravice 5, ki odgovarja do določene višine in
Madžarska narodna skupnost Občine Lendava, Lendava, Partizanska ul. 120, ki ne
odgovarja, vstopili 19. 12. 1996.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Gerič Blanka, Lendava, Lendavske
Gorice 427, ki od 19. 12. 1996 zastopa
zavod brez omejitev; zastopnica Kovač Katarina, razrešena 19. 12. 1996.
Dejavnost, vpisana 9. 6. 1999: 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje.

1997, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Černi Anton, Črenšovci, Odranci, Žitna 3, ki od 1. 1. 1997 zastopa šolo z omejitvijo, da ne more s pravnimi posli odtujiti
nepremičnega premoženja ali pa ga obremeniti s stvarnimi in drugimi bremeni brez
soglasja ustanovitelja.
Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 5551
Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
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Rg-404465
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00300 z dne 8. 6.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
PREŽIHOV VORANC, BISTRICA, p.o., sedež: Srednja Bistrica 49B, 9232 Črenšovci, pod vložno št. 1/01703/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev z
zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, spremembo imena, ustanoviteljice, dejavnosti in pooblastil zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5089751
Firma:
OSNOVNA
ŠOLA
PREŽIHOVEGA VORANCA, BISTRICA
Skrajšana firma: OŠ PREŽIHOVEGA
VORANCA, BISTRICA
Sedež: 9232 Črenšovci, Srednja Bistrica 48B
Ustanoviteljica: SO Lendava, izstopila
1. 1. 1997; Občina Črenšovci, Črenšovci,
Prekmurske čete 20, vstopila 1. 1. 1997,
odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Zamuda Terezija, Črenšovci, Dolnja Bistrica
37E, razrešena 1. 1. 1997 kot zastopnica
in imenovana za ravnateljico, ki zastopa šolo z omejitvijo, da ne more s pravnimi posli
odtujiti nepremičnega premoženja ali pa ga
obremeniti s stvarnimi in drugimi bremeni
brez soglasja ustanoviteljice.
Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 5551
Storitve menz; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Ustanovitev javnega zavoda je bila vpisana v sodni register dne 5. 1. 1993 s sklepom Srg 92/00951.
Rg-404466
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00547 z dne 8. 6.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
DR. JANKA ŠLEBINGERJA, GORNJA
RADGONA, sedež: Maistrov trg 2, 9250
Gornja Radgona, pod vložno št.
1/00002/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja, spremembo ustanoviteljev, dejavnosti in zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5082935000
Skrajšana firma: OŠ dr. J. Šlebingerja,
G. Radgona
Ustanoviteljice: Skupščina občine, Gornja Radgona, izstopila 27. 9. 1998; Občina
Gornja Radgona, Gornja Radgona, Partizanska 13; Občina Radenci, Radenci, Radgonska c. 9, in Občina Sv. Jurij ob Ščavnici, Videm ob Ščavnici, Bierjane 1A, vstopila
27. 9. 1998, odgovornost: odgovarjajo do
določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Šegula Terezija, razrešena 2. 11.
1998; ravnatelj Klun Branko, Gornja Radgona, Čremošnikova ul. 6, imenovan 2. 11.
1998, zastopa šolo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 5551
Storitve menz; 60230 Drug kopenski potniški promet; 80103 Dejavnost zavodov za
izobraževanje otrok z motnjami v razvoju;
85314 Dejavnost varstveno delovnih centrov.

Rg-404468
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00204 z dne 8. 6.
1999 pri subjektu vpisa CENTER ZA SOCIALNO DELO LENDAVA, p.o., SZOCIALIS ÜGYINTEZO KÖZPONT, Lendva t.f.,
sedež: Partizanska 120, 9220 Lendava,
pod vložno št. 1/00201/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
imena ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5226457
Firma: CENTER ZA SOCIALNO DELO
LENDAVA, Szocialis ugyintezo kozpont
Lendva
Skrajšana firma: CSD Lendava
Sedež: 9220 Lendava, Partizanska 61
Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 85321
Dejavnost centrov za socialno delo.
Pri vpisu imena zavoda so bili tuje črke z
dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile dodatne oznake izpuščene.
Rg-404469
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00306 z dne 8. 6.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
ODRANCI, p.o., sedež: Odranci, Prešernova 1, 9232 Črenšovci, pod vložno št.
1/01704/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
spremembo imena, ustanoviteljice, dejavnosti in pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5089743
Firma: OSNOVNA ŠOLA ODRANCI
Skrajšana firma: OŠ ODRANCI
Sedež: 9233 Odranci, Prešernova 1
Ustanoviteljica: SO Lendava, izstopila
1. 1. 1997; Občina Odranci, Črenšovci,
Odranci, Panonska 33, vstopila 1. 1.

Rg-404470
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 98/00575 z dne 9. 6.
1999 pri subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA
GORNJA RADGONA, sedež: Partizanska
25, 9250 Gornja Radgona, pod vložno
št. 1/00068/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, spremembo ustanoviteljic, dejavnosti in
pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5083761
Ustanoviteljice: Občina Gornja Radgona,
Gornja Radgona, Partizanska c. 13, izstopila
in ponovno vstopila 27. 9. 1998, ter Občina
Radenci, Radenci, Radgonska c. 9, in Občina Sv. Jurij ob Ščavnici, Videm ob Ščavnici,
Biserjane 1A, vstopili 27. 9. 1998, odgovornost: odgovarjajo do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Žula Marjan, Gornja Radgona, Prežihova 11, ki od 16. 11. 1998 zastopa šolo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 6. 1999: 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniških
šol.
Rg-404471
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00433 z dne 9. 6.
1999 pri subjektu vpisa LJUDSKA UNIVERZA, ZAVOD ZA PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE MURSKA SOBOTA, sedež:
Slomškova 33, 9000 Murska Sobota,
pod vložno št. 1/00089/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o zavodih, spremembo imena, ustanovitelja
in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5052157
Firma: LJUDSKA UNIVERZA MURSKA
SOBOTA, ZAVOD ZA PERMANENTNO
IZOBRAŽEVANJE
Skrajšana firma: LJUDSKA UNIVERZA
MURSKA SOBOTA
Sedež: 9000 Murska Sobota, Slomškova 33
Ustanoviteljica: Občinski ljudski odbor
Murska Sobota, izstopil 14. 6. 1997; Mestna občina Murska Sobota, Murska Sobota,
Kardoševa ulica 2, vstopila 14. 6. 1997,
odgovornost: odgovarja do določene višine.
Dejavnost, vpisana 9. 6. 1999: 2211
Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
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potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje;
80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 8021 Srednješolsko splošno izobraževanje; 8022 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje srednješolsko tehnično in poklicno izobraževanje; 80301 Višješolsko izobraževanje; 80302 Visoko
strokovno izobraževanje; 80303 Univerzitetno izobraževanje; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih in
drugih umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Rg-404476
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00650 z dne 27. 5.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
II MURSKA SOBOTA, sedež: Cankarjeva
91, 9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/01451/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5640270
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Nemec Ludvik, Murska Sobota, Krog, Vodnikova 14, razrešen 2. 11. 1997 kot zastopnik in imenovan 3. 11. 1997 za ravnatelja,
ki zastopa šolo brez omejitev.
Rg-404477
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00525 z dne 26. 5.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
II MURSKA SOBOTA, sedež: Cankarjeva
91, 9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/01451/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naziva osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5640270
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Nemec Ludvik, Murska Sobota, Krog, Vodnikova 12, razrešen 15. 9. 1997 kot ravnatelj in imenovan 16. 9. 1997 za zastopnika, ki kot v.d. ravnatelja zastopa šolo brez
omejitev.
Rg-404543
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00225 z dne 3. 6.
1999 pri subjektu vpisa VIDEO LINE, podjetje za avdio video storitve, Veščica,
d.o.o., sedež: Veščica 5/a, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/01413/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, osnovnega kapitala, družbenikov, njihovih poslovnih deležev in dejavnosti ter
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5642272
Firma: AMIGO TRAVEL, družba za turistična potovanja in agencija, d.o.o.
Skrajšana firma: AMIGO TRAVEL, d.o.o.
Sedež: 9000 Murska Sobota, Veščica 5/a
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Osnovni kapital: 2,107.491 SIT
Ustanovitelja: Farič Branko, Murska Sobota, Veščica 5/a, vstopil 9. 4. 1992, vložil 1,307.491 SIT, in Fišer Matej, Murska
Sobota, Vrtna 8, vstopil 22. 4. 1999, vložil
800.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 2224
Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje video zapisov; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Rg-404912
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00605 z dne 24. 6.
1999 pri subjektu vpisa KMETOVALEC,
Splošna kmetijska zadruga Ljutomer,
z.b.o., sedež: Glavni trg 3A, 9240 Ljutomer, pod vložno št. 2/00022/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, oseb, pooblaščenih za zastopanje,
članov zadruge, članskega deleža in zadružnih pravil s temile podatki:
Matična št.: 5149932
Sedež: 9240 Ljutomer, Glavni trg 3A
Ustanovitelji: Vogrinec Marjan, Ljutomer,
Babinci 24; Antolič Drago, Ljutomer, Stročja vas 81; Lukačič Avguštin, Mala Nedelja,
Moravci 40; Smej Ivan, Veržej, Krapje 54 A,
Babič Alojzija, Veržej, Krapje 41; Mavrič Erika, Ljutomer, Stročja vas 41; Stajnko Franc,
Ljutomer, Vogričevci 6; Magdič Leon, Ljutomer, Cven 20; Babič Miroslav, Ljutomer,
Cven 16; Tušek Franc, Križevci, Krištanci
6; Rus Milan, Veržej, Krapje 63; Kreft Martin, Ljutomer, Stročja vas 42, Strniša Franc,
Veržej, Krapje 11; Rudolf Marjan, Ljutomer,
Cezanjevci 49; Žnidarič Franc, Mala Nedelja, Sitarovci 82; Žitek Anica, Ljutomer, Podgradje 4; Škrlec Drago, Ljutomer, Šprinc
15; Zmazek Franc, Mala Nedelja, Kuršinci
18; Žibek Nevenka, Ljutomer, Veščica 45;
Kolar Erna, Ljutomer, Vogričevci 6A; Rus
Boris, Ljutomer, Cven 66; Krajnc Marija,
Ljutomer, Mota 14; Krampač Štefan, Ljutomer, Kopriva 1, in Pavličič Dušan, Ljutomer, Pristava 3, vstopili 24. 7. 1992; Voršič
Ciril, Mala Nedelja, Drakovci 14; Gregorinčič Veronika, Ljutomer, Cezanjevci 43; Kreslin Martin, Ljutomer, Babinci 14; Kosi Marta, Ljutomer, Noršinci 4A; Trstenjak Franc,
Mala Nedelja, Moravci 34; Belec Franc,
Ljutomer, Moršinci 4; Kaučič Milan, Ljutomer, Mekotnjak 44; Horvat Marjan, Beltinci, Melinci 144; Poštrak Drago-Pavle, Ljutomer, Cezanjevci 53; Vaupotič Franc-Branko, Ljutomer, Noršinci 29; Senčar Edvard,
Ljutomer, Cezanjevci 47; Novak Franc-Anton, Ljutomer, Cezanjevci 24, in Hedžet Mi-

lan, Ivanjkovci, Žerovinci 20, vstopili 2. 10.
1992; Germšek Milan, Ljutomer, Postružnikova 2; Lesjak Jože, Ljutomer, Noršinci 9;
Lepoša Jožef, Ljutomer, Vogričevci 23, in
Nemec Edvard, Mala Nedelja, Precetinci
34, vstopili 12. 11. 1992; Babič Edvard,
Ljutomer, Cven 34, vstopil 5. 2. 1993; Nemec Štefan, Ljutomer, Veščica 48, vstopil
25. 5. 1995; Sever Robert, Ljutomer, Cven
32, vstopil 20. 10. 1997 – odgovornost:
ostalo; Pergar Mirko, Vargazon Dragutin in
Novak Franc, izstopili 11. 2. 1994; Pečnik
Marija, izstopila 8. 6. 1998.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Antolič Dragotin, razrešen 19. 8.
1997; direktor Slavič Anton, imenovan 19.
8. 1997, zastopa zadrugo brez omejitev;
Kristl Majda, razrešena 13. 9. 1996; Lebar
Katica, imenovana 20. 10. 1997, kot računovodja zastopa zadrugo z omejitvijo, da ne
sklepa pogodb o prometu z nepremičninami oziroma o obremenjevanju le-teh in kreditnih pogodb.
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 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; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko
pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Melkarstvo
in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov;
1571 Proizvodnja pripravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 50102 Trgovina na drobno 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; 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; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 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; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
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Ustanovitelji: MURA, European fashion
design, Proizvodnja oblačil, d.d., Murska Sobota, Plese 2, vložila 3,544.900 SIT; NAFTA
LENDAVA, Proizvodnja naftnih derivatov,
d.o.o., Lendava, Rudarska 1, vložila
2,623.226 SIT; Radenska, d.d., Radenci,
Zdraviliško
naselje
14,
vložila
1,772.450 SIT; Veletrgovina Potrošnik, d.d.,
Murska Sobota, Arhitekta Novaka 2, vložila
1,134.368 SIT; POMURKA, Mesna industrija, d.o.o. – v stečaju, Murska Sobota,
Panonska 11, vložila 992.572 SIT; Območna organizacija Zveze svobodnih sindikatov
Pomurja, Murska Sobota, Kardoševa ul. 2,
vložila 602.633 SIT; Kmetijsko gospodarstvo Rakičan, p.o., Murska Sobota, Rakičan,
Lendavska ul. 5, vložila 638.082 SIT; Mestna občina Maribor, Maribor, Heroja Staneta
1, vložila 567.184 SIT; Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava, Ljutomer, p.o., Ljutomer, Kidričeva ul. 2, vložil 460.837 SIT;
Združeno zdravstvo, Zavod za zdravstveno
varstvo, p.o., Maribor, Prvomajska 1, vložil
425.388 SIT; Agromerkur, proizvodnja perutninskega mesa, d.o.o., Murska Sobota,
Industrijska 8, vložil 354.490 SIT; Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna enota Murska Sobota, Murska Sobota, Lendavska ul.
5, vložila 354.490 SIT; Geodetski zavod
Maribor, p.o., Maribor, Partizanska 12, vložil 354.490 SIT; KARTONAŽA, Grafično in
embalažno podjetje, Murska Sobota, d.d.,
Murska Sobota, Lendavska ul. 1, vložila
284.143 SIT; Ljubljanska banka – Pomurska banka, Murska Sobota, d.d., Murska
Sobota, Trg zmage 7, vložila 283.592 SIT;
Nova kreditna banka Maribor, d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, vložila 283.592 SIT;
INDIP, Proizvodnja oblačil in dežnikov, d.d.,
Lendava, Industrija 2, vložil 284.143 SIT;
Dvojezična osnovna šola I., Lendava, p.o.,
Lendava, Kranjčeva 44, vložila 212.694
SIT; Pomurske Lekarne, Murska Sobota,
p.o., Murska Sobota, Kocljeva ul. 2, vložil
141.796 SIT; Kmetijsko gospodarstvo Lendava, p.o., Lendava, Kolodvorska 1, vložilo
177.245 SIT; Pomurski tisk, d.d., Murska
Sobota, Lendava, Lendavska ul. 1, vložil
141.796 SIT; Pomurska založba, Murska
Sobota, d.d., Murska Sobota, Lendavska
ul. 1, vložila 141.796 SIT; ZEU, Družba za
načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota, St. Rozmana 5, vložil 141.796 SIT;
Dom starejših Rakičan, Murska Sobota, Rakičan, Dr. Vrbnjaka 1, vložil 141.796 SIT;
Srednja strojna in tekstilna šola, Murska Sobota, Šolsko naselje 12, vložila 141.796
SIT; Vzgojnovarstveni zavod Murska Sobota, p.o., Murska Sobota, Talanijeva 6, vložil
141.796 SIT; GRADBENIK, Splošno gradbeno podjetje, d.d., Lendava, Kranjčeva ul.
6, vložil 141.796 SIT; Pošta Slovenije,
d.o.o., Maribor, Slomškov trg 10, vložila
106.347 SIT; VRTNARSTVO, družba za pridelovanje in promet sadik, cvetja, vrtnarskih
potrebščin, načrtovanje, urejanje..., d.o.o.,
Murska Sobota, p.o., Kopališka 2 B, vložilo
106.347 SIT; Vzgojnovarstveni zavod Radenci, p.o., Radenci, Titova c. 1, vložil
70.898 SIT; Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota p.o., Murska Sobota,
Grajska 2, vložila 35.449 SIT; Pokrajinski
muzej, Murska Sobota, p.o., Murska Sobota, Trubarjev drevored 4, vložil 35.449 SIT;
Osnovna šola Odranci, p.o., Odranci, Pre-

šernova 1, vložila 35.449 SIT; Osnovna šola Prežihov Voranc, Bistrica, p.o., Črenšovci, Srednja Bistrica 49B, vložila 35.449 SIT;
Zdravstveni dom Murska Sobota, Murska
Sobota, Grajska ul. 24, vložil 106.347 SIT;
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Podružnica Murska Sobota, Murska Sobota, Slovenska ul. 2, vložila 141.796 SIT;
ABC Pomurka – skupina podjetij, Razvojno
svetovanje in zastopanje pomurskega kmetijstva in živilstva, Murska Sobota, d.o.o.,
Murska Sobota, Lendavska 11/III, vložila
141.796 SIT; ABC Pomurka International,
Mednarodna trgovina, d.d., Murska Sobota, Murska Sobota, Lendavska 11, vložila
106.347 SIT; Ljudska univerza, Zavod za
permanentno izobraževanje, Murska Sobota, Slomšova 33, vložila 70.898 SIT; DIMNIKAR, Podjetje, p.o., Beltinci, Panonska
17, vložil 70.898 SIT; Pomurske mlekarne,
Murska Sobota, p.o., Murska Sobota, Industrijska 10, vložil 531.735 SIT; Dijaški dom
Murska Sobota, Murska Sobota, Tomšičeva 15, vložil 70.898 SIT; Panonka, Kmetijska zadruga, z.o.o., Murska Sobota, Kocljeva 16, vložila 141.796 SIT; DEKOR –
podjetje finalnih del v gradbeništvu, Murska
Sobota, p.o., Murska Sobota, Kopališka 2,
vložil 106.347 SIT, in Splošno gradbeno
podjetje POM-GRAD, Murska Sobota,
d.o.o., Murska Sobota, Štefana Kovača 10,
vložilo 957.123 SIT – vstopili 20. 5. 1993,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vučkič Janez, Murska Sobota, Rakičan, Panonska 4, razrešen 19. 12. 1996 kot zastopnik
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
z omejitvijo, da radi za pravne posle pridobitve ali odtujitve nepremičnin ali njihove hipotekarne obremenitve in za investicije, ki
niso sprejete v letnem planu dela, za najetje
posojil, ki niso zajeta v letnem planu dela,
pismeno soglasje skupščine, za oddajanje
nepremičnin v dolgoročni zakup ali najem in
za vse posle tekočega poslovanja, kjer obligirana vrednost presega 900.000 SIT, in za
pogodbe o delovnih razmerjih pa pismeno
soglasje nadzornega sveta.
Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
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;
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kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 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; 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; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Občni zbor je dne 13. 4. 1994 sprejel
sklep, da se 35. člen zadružnih pravil spremeni, in sicer se obvezni delež s 600 DEM
zmanjša na 300 DEM.
Rg-404914
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/01181 z dne 30. 6.
1999 pri subjektu vpisa POČITNIŠKA
SKUPNOST – turistične storitve Murska
Sobota, d.o.o., sedež: Kardoševa ulica
2, 9000 Murska Sobota, pod vložno št.
1/01913/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala, poslovnih deležev, dejavnosti, naziva
in pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5771285
Osnovni kapital: 19,284.256 SIT
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7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122
Dajanje vodnih plovil v najem; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb.
Od dejavnosti, vpisane pod šifro 74.12
Računovodske, knjigovodske dejavnosti,
davčno svetovanje, družba ne opravlja revizijske dejavnosti.
Rg-404916
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00216 z dne 23. 6.
1999 pri subjektu vpisa MOL-BENZ, trgovsko podjetje, d.o.o., Lendava, sedež:
Partizanska 61, 9220 Lendava, pod
vložno št. 1/02270/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala in akta družbe s temile
podatki:
Matična št.: 5952441
Firma: MOL SLOVENIJA, trgovsko
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MOL SLOVENIJA,
d.o.o.
Osnovni kapital: 856.531.304,20 SIT
Ustanovitelj: MOL MAGYAR OLAJ es
GAZIPARI RT., Budimpešta, Madžarska,
Oktober 23 18 SZ, vstopil 1. 2. 1996, vložil 856.531.304,20 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

PTUJ
Rg-404155
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 99/00113 z dne 10. 6. 1999 pri
subjektu vpisa POSREDNIK, posredovanje v prometu blaga in storitev, d.o.o.,
sedež: Osluševci 6, 2273 Podgorci, pod
vložno št. 1/08372/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5764904
Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 52471
Dejavnost knjigarn; 52473 Dejavnost papirnic; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
Vpiše se čistopis družbene pogodbe z
dne 6. 5. 1999.
Rg-404156
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00317 z dne 24. 5. 1999 pri
subjektu vpisa VULKO, gumarska tehnologija, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Stritarjeva
pot 8, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/01841/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova družbe, naslova družbenika in zastopnika in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5364132
Sedež: 2250 Ptuj, Na postajo 38
Ustanovitelj: Vreg Viljem, Ptuj, Na postajo
38, vstopil 21. 3. 1990, vložil
2,157.704 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Vreg Viljem, imenovan 21. 3. 1990,
zastopa družbo brez omejitev v notranjem in
zunanjetrgovinskem prometu.
Dejavnost, vpisana 24. 5. 1999: 01131
Vinogradništvo; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0125 Reja drugih
živali; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1930 Proizvodnja obutve; 2511 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in
šport; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na

debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
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15. 2. 1999; direktor Bedrač Janez, Ptuj,
Zgornja Hajdina 9, imenovan 16. 2. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

nikov in elementov za mehanski prenos
energije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža
nekovinskih ostankov in odpadkov; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5522 Storitve
kampov; 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; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6030 Cevovodni transport;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7230 Obdelava
podatkov; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 9001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 9002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdih odpadkov; 9003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 9004 Kanalizacija
in delovanje čistilnih naprav; 9005 Druge
dejavnosti javne higiene; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9303
Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
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kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 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; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71401 Izposojanje športne opreme; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-404157
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 99/00016 z dne 25. 5. 1999 pri
subjektu vpisa GOLF INVEST, inženiring,
storitve, d.o.o., sedež: Osojnikova 3,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/09439/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, družbenikov in
poslovnih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5889774
Osnovni kapital: 2,200.000 SIT
Ustanovitelji: Matjašič Jože Ljubomir,
Ptuj, Zgornja Hajdina 135 b, vstopil 9. 2.
1995, vložil 242.000 SIT; Toplek Danilo,
Ptuj, Mariborska cesta 25d; Bedrač Janez, Ptuj, Zgornja Hajdina 9; Špoljar Zlatan, Ptuj, Gubčeva 28; Veingerl Ferdinand,
Ptuj, Orešje 164; Skorobrijin Milena, Maribor, Gosposvetska 15, in Resnik Branko,
Ptuj, Osojnikova 3, vstopili 3. 9. 1996,
vložili po 242.000 SIT, ter Zavarovalnica
Maribor, d.d., Maribor, Cankarjeva 3, vložila 220.000 SIT; Šegula Franc, Dornava,
Dornava 110, vložil 121.000 SIT; Šegula
Danica, Dornava, Dornava 110, vložila
121.000 SIT, in Simonič Radoslav, Hajdina, Zgornja Hajdina 127, vložil 44.000 SIT,
vstopili 5. 1. 1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-404159
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 99/00027 z dne 27. 5. 1999 pri
subjektu vpisa GOLF INVEST, inženiring,
storitve, d.o.o., sedež: Osojnikova 3,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/09439/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5889774
Oseba, pooblaščena za zastopanje: dirketor Matjašič Jože Ljubomir, razrešen

Rg-404160
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 99/00109 z dne 25. 5. 1999 pri
subjektu
vpisa
WIENERBERGER
OPEKARNA ORMOŽ, d.d., sedež: Kolodvorska 7, 2270 Ormož, pod vložno št.
1/02909/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov, pooblastil zastopanja in članov nadzornega sveta
s temile podatki:
Matična št.: 5076382
Osebe, pooblaščene za zastopanje:
predsednica uprave Glavinič Marija, Miklavž
pri Ormožu, Vinski vrh 6, in član uprave
Brajkovič Valdi, Ormož, Skolibrova 6, razreešna 19. 4. 1999 in ponovno imenovana
20. 4. 1999, ter član uprave Kremnitzer
Robert, Korneuburg, Kwidzdastrasse 7/7,
imenovan 20. 4. 1999, vsak od njih zastopa družbo skupno z ostalimi člani uprave.
Člani nadzornega sveta: Lukaček Ana in
Borec Miklavž, izstopila 10. 2. 1999; Fištrovič Milena, izstopila in ponovno vstopila
10. 2. 1999; Linke Walter, Lukaček Anica,
Sukar Birgit, Thaller Karl, Traupmann Ervin,
Windisch Johann, Šiker Marija in Janiček
Vladimir, vstopili 10. 2. 1999.
Rg-404161
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 99/00053 z dne 28. 5. 1999 pri
subjektu vpisa KOMUNALNO PODJETJE
ORMOŽ, d.d., sedež: Hardek 21c, 2270
Ormož, pod vložno št. 1/00211/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in čistopis statuta s temile podatki:
Matična št.: 5073049
Dejavnost, izbrisana 28. 5. 1999: 9000
Storitve javne higiene; 9304 Pogrebne storitve.
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
02010 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 2010 Žaganje
in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2030 Stavbno mizarstvo; 2212 Izdajanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov 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; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28512 Druga površinska
obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip
in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zob-

Rg-404162
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 99/00141 z dne 31. 5. 1999 pri
subjektu vpisa MERCATOR-SVS, trgovina,
storitve, d.d., sedež: Rogozniška cesta
8, 2250 Ptuj, pod vložno št. 1/00774/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti in
statuta s temile podatki:
Matična št.: 5181836
Osnovni kapital: 4.397,810.000 SIT
Dejavnost, vpisana 31. 5. 1999: 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 5551 Dejavnost menz; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami.
Dejavnost, izbrisana 31. 5. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopo-
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strežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 55510 Storitve menz; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami.
Vpiše se sprememba statuta z dne 1. 3.
1999.
Rg-404163
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 99/00103 z dne 2. 6. 1999 pri
subjektu vpisa PROJEKTA INŽENIRING
PTUJ, d.o.o., sedež: Trstenjakova ulica
2, 2250 Ptuj, pod vložno št. 1/01410/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenice in poslovnega deleža s
temile podatki:
Matična št.: 5076277
Ustanoviteljici: Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstopila
13. 11. 1997, vložila 18,840.000 SIT, in
Zlata Moneta, I, d.d., Maribor, Strossmayerjeva 30, vstopila 3. 7. 1998, vložila
37,880.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-404165
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 99/00123 z dne 2. 6. 1999 pod št.
vložka 1/09634/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1415166
Firma: RAJKO BELA, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: RAJKO BELA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2281 Markovci, Zabovci 85
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Bela Rajko, Markovci, Zabovci 85, vstopil 3. 5. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bela Rajko, imenovan 3. 5. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 2. 6. 1999: 2821
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2852 Splošna mehanična
dela; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2921 Proizvodnja
peči in gorilnikov; 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
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materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 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; 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.
Pri dejavnosti G 51.18 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Rg-404167
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom Srg št. 98/00192 z dne 8. 6. 1999
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
BRATJE REŠ DESTRNIK, p.o., sedež:
Janežovski vrh 45, 2253 Destrnik, pod
vložno št. 1/00074/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo imena
zavoda, pravnoorganizacijske oblike,
družbenikov in zastopnikov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o zavodih s
temile podatki:
Matična št.: 5086990
Firma: OSNOVNA ŠOLA DESTRNIK–
TRNOVSKA VAS–VITOMARCI
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Občinski ljudski odbor
Ptuj, izstopil 24. 7. 1997; Občina Destrnik–Trnovska vas, Trnovska vas 42, vstopila 24. 7. 1997, odgovornost: odgovarja do
določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Krivec Marta, razrešena 1. 9.
1996; ravnatelj Skurjeni Drago, Vitomarci,

Vitomarci 37b, imenovan 1. 9. 1996, zastopa šolo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 5551
Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 92511 Dejavnost knjižnic; 9261 Obratovanje športnih
objektov.
Rg-404168
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 99/00136 z dne 9. 6. 1999 pod št.
vložka 1/09639/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1415123
Firma: TUNING, družba za trgovino in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TUNING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Obrtniška ulica 1
Osnovni kapital: 2,472.454,98 SIT
Ustanovitelj: Zadravec Rudolf, Starše,
Zlatoličje 113, vstopil 24. 5. 1999, vložil
2,472.454,98 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Zadravec Rudolf, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Krajnc Irena,
Voličina, Gradenšak 9, oba imenovana
24. 5. 1999.
Dejavnost, vpisana 9. 6. 1999: 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 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; 5143 Trgovina na debelo z električ-
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penskih vozil v najem; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 93021 Dejavnost
frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov; 9304 Druge dejavnosti za
nego telesa.

trebščinami; 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.; 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;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 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; 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; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 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; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.; 9900 Eksteritorialne organizacije in združenja.
Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
kot ONYX GROUP, trženje in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Zaloška 54, Ljubljana, pod
vl. št. Rg 1/30362-00.
Vpiše se čistopis akta z dne 1. 10. 1998.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nimi 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; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
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; 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;
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; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 55232 Dejavnost urističnih 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; 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; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6521
Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-

Rg-404171
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00290 z dne 15. 6. 1999 pod
št. vložka 1/09640/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža in akta o ustanovitvi ter
prenos iz Okrožnega sodišča v Ljubljani s
temile podatki:
Matična št.: 1244663
Firma: ONYX GROUP, trženje in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ONYX GROUP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Trstenjakova 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Kekec Albert, Dornava,
Borovci 63, vstopil 19. 12. 1997, vložil
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kekec Albert, imenovan 19. 12.
1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 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; 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; 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; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
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 po-

Rg-405550
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 99/00156 z dne 20. 7. 1999 pod
št. vložka 1/09646/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v Murski Soboti ter spremembo sedeža družbe in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 1357646
Firma: LAKOS – LAZAR IN OSTALI, Podjetje za prevoz in ostale storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: LAKOS – LAZAR IN
OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
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Sedež: 2287 Žetale, Čermožiše 90
Ustanovitelji: Kos Franc in Kos Damijan,
oba iz Žetal, Čermožiše 90, ter Lazar Viktor, Martjanci, Andrejci 68, vstopili 10. 11.
1998, odgovornost: odgovarjajo s svojim
premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Lazar Viktor, razrešen 7. 6. 1999 kot družbenik in imenovan za prokurista, in družbenik
Kos Franc, imenovan 7. 6. 1999, ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 7. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt
vpisan pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti kot Lakos – Lazar in ostali, Podjetje
za prevoz in ostale storitve, d.n.o., Andrejci 68, Martjanci, pod vl. št. Rg
1/02386-00.
Rg-405556
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00273 z dne 5. 8. 1999 pri
subjektu vpisa FEAL - INŽENIRING, podjetje za proizvodnjo, predelavo in trgovino, d.o.o., sedež: Abramičeva ulica 6,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/06137/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala, dejavnosti ter
naslova zastopnika in družbenika, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in čistopis akta s temile podatki:
Matična št.: 5644917
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Čeh Branko, Ptuj, Zgornji
Velovlek 14b, vstopil 30. 3. 1992, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: dirktor Čeh Branko, imenovan 30. 3. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 5. 8. 1999: 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih 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 popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z mo-
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tornimi 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; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7482 Pakiranje.
Pri dejavnosti G 51.18 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Vpiše se čistopis akta z dne 7. 9. 1998.
Rg-405557
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00347 z dne 5. 8. 1999 pri
subjektu vpisa TRSTENJAK, trgovina in
storitve, d.o.o., sedež: Jadranska 4,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/04406/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5545234
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Trstenjak Vlado, Ptuj, Jadranska 4,
imenovan 20. 11. 1998.
Dejavnost, vpisana 5. 8. 1999: 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4531 Električne
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potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
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; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7440 Oglaševanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo,
dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2956 Proizvodnja strojev za
druge posebne namene; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524
Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550
Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 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;
50404 Vzdrževanje in popravilo motornih
koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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; 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; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
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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; 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; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem.

SLOVENJ GRADEC
Rg-404176
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00166 z dne 18. 6.
1999 pod vložno št. 1/09595/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1318004
Firma: RELAX TURIZEM, podjetje za
turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: RELAX TURIZEM,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2370 Dravograd, Meža 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Gostenčnik Majda, Muta,
Ob polju 7, vložila 378.000 SIT; Kosec Karmen, Radlje ob Dravi, Maistrova 1, vložila
189.000 SIT; Režonja Jožef, Veržej, Iztoka
Gaberca 4, vložil 84.000 SIT; Švener Nevenka, Velenje, Kajuhova 14, vložila 42.000
SIT, in Gostenčnik Alojz, Muta, Ob polju 7,
vložil 1,407.000 SIT, vstopili 30. 3. 1999,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gostenčnik Alojz, imenovan 30. 3.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 6. 1999: 2215
Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah;
60212 Medkrajevni potniški cestni promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet na
rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Storitve

Rg-404179
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00165 z dne 16. 6.
1999 pod vložno št. 1/09636/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1412060
Firma: SGP KOGRAD BETON IGEM,
proizvodnja gradbenih materialov, d.o.o.
Skrajšana firma: SGP KOGRAD BETON
IGEM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2373 Šentjanž pri Dravogradu, Selovec 83
Osnovni kapital: 184,414.417 SIT
Ustanovitelj: SGP KOGRAD IGEM DRAVOGRAD, proizvodnja, trgovina in storitve,
d.d., Šentjanž pri Dravogradu, Selovec 83,
vstopil 6. 5. 1999, vložil 184,414.417 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Zajc-Pogorelčnik Meta, Vuzenica,
Mladinska 36, imenovana 6. 5. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 6. 1999: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas
za gradbeništvo; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov
za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih
nekovinskih mineralnih izdelkov; 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; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
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

Rg-404180
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00200 z dne 16. 6.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
VUZENICA, sedež: Mladinska ulica 3,
2367 Vuzenica, pod vložno št.
1/00267/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljice, dejav-
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nosti in zastopnika ter uskladitev z ZOFVI in
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5087279
Ustanoviteljica: Skupščina občine Radlje
ob Dravi, izstopila 13. 12. 1996; Občina
Vuzenica, Vuzenica, Mladinska ulica 1, vstopila 13. 12. 1996, vložila 31,663.269,60
SIT, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Gobec Alojz, razrešen 1. 9. 1993;
ravnatelj Kus Miran, Vuzenica, Mladinska
ulica 6, imenovan 1. 9. 1993, zastopa šolo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 6. 1999: 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92511 Dejavnost knjižnic; 92512
Dejavnost arhivov; 9261 Obratovanje športnih objektov.
Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti
zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti
sredstev, s katerimi upravlja zavod.
Rg-404181
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00150 z dne 14. 6.
1999 pod vložno št. 1/09635/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1404431
Firma: GRADNJE IGEM SLOVENJ
GRADEC, gradbeno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: GRADNJE IGEM
SLOVENJ GRADEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Celjska
cesta 7
Osnovni kapital: 35,002.598 SIT
Ustanovitelja: SGP Kograd-IGEM Dravograd, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d.,
Šentjanž pri Dravogradu, Selovec 83, vložil
17,851.325 SIT, in Gozdno gospodarstvo
Slovenj Gradec, d.d., Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, vložilo 17,151.273 SIT, vstopila 27. 5. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kutin Bogdan, Slovenj Gradec, Kajuhova 10, imenovan 27. 5. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 6. 1999: 0202
Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja
sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28512 Druga površinska obdelava
in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 28622 Proizvodnja orodja za
stroje; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih
izdelkov, d.n.; 2940 Proizvodnja obdeloval-
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nih strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in
gradbenih strojev; 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;
4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 “Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.” razen “posredništva za prodajo farmacevtskih izdelkov,”;
– 52.488 “Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.” razen “z
orožjem in strelivom”;
– 74.12 “Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje”
razen “revizijske dejavnosti”.
Rg-404183
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00189 z dne 11. 6.
1999 pri subjektu vpisa D.P.R., družba
pooblaščenka, Ravne, d.d., sedež: Koroška 14, 2390 Ravne na Koroškem,
pod vložno št. 1/09602/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o povečanju osnovnega kapitala z vložki s temile podatki:
Matična št.: 1317547
Vpiše se sklep skupščine z dne 25. 5.
1999, da se osnovni kapital z vložki poveča
z dosedanjih 8,700.000 SIT na
1.666,700.000 SIT.
Rg-404184
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00434 z dne 10. 6.
1999 pri subjektu vpisa GORSKO TURISTIČNI CENTER KOPE, p.o., sedež: Glavni
trg 41, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno
št. 1/00916/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, skrajšane firme, pravnoorg. oblike, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in tipa zastopnika ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5279097
Firma: GORSKO TURISTIČNI CENTER
KOPE, d.o.o.
Skrajšana firma: GTC KOPE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Osnovni kapital: 104,842.000 SIT
Ustanovitelji: TOZD GORSKO TURISTIČNI CENTER KOPE, n.sub.o., izstopil 14. 7.
1998; Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 160, vložila
83,874.000 SIT; Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska cesta 56, vložil
10,484.000 SIT, in Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta
22, vložil 10,484.000 SIT, vstopili 14. 7.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Štefanič Franc, Slovenj Gradec, Pod
bregom 23, ki od 14. 7. 1998 zastopa
družbo kot začasni direktor, brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5521 Dejavnost
planinskih in drugih domov; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5551 Storitve menz; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 75253
Druge oblike zaščite in reševanja; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro:
– 74.12 “Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje”
razen “revizijske dejavnosti”;
– 74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje” razen “arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci”.
Vpis lastninskega preoblikovanja na podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo, št. LP
01368/01407-1998/IZ z dne 30. 10.
1998.
Rg-404185
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00100 z dne 9. .6
1999 pri subjektu vpisa TOVARNA
MUTA-KOVAČIJA, d.o.o., sedež: Kovaška
ulica 19, 2366 Muta, pod vložno št.
1/03688/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
družbenikov, poslovnih deležev in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5473004
Osnovni kapital: 64,620.000 SIT
Ustanovitelja: Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstopila
10. 6. 1993, vložila 38,772.000 SIT, in
Struc Adolf, Lörrach, Nemčija, Tüllingerstrasse 25, vstopil 9. 12. 1997, vložil
25,848.000 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Vpiše se sklep družbenika z dne 9. 12.
1997, da se osnovni kapital iz sredstev družbe poveča s 63,120.000 SIT na
64,620.000 SIT.
Vpiše se družbena pogodba z dne 9. 12.
1997, ki nadomesti akt o ustanovitvi družbe
z dne 20. 12. 1994.
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Rg-404888
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00112 z dne 23. 6. 1999
pri subjektu vpisa STUDIO S, storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Francetova 6, 2380
Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/09379/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, družbenikov in
poslovnih deležev, razširitev dejavnosti ter akt
o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5871379
Firma: MEGALOGOS, produkcija in trženje izdelkov in storitev za novo kakovost bivanja, d.o.o.
Skrajšana firma: MEGALOGOS, d.o.o.
Ustanovitelj: Slemenik Uroš, Slovenj Gradec, Cesta na Štibuh 10, vstopil 27. 10.
1994, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja; Prapotnik Blaž, izstopil 25. 2.
1999.
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1999: 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro:
– 74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje” razen “arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci”.
Vpiše se akt o ustanovitvi družbe z dne
29. 3. 1999, ki v celoti nadomesti družbeno pogodbo z dne 18. 8. 1995.

Rg-404892
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00176 z dne 1. 7.
1999 pod vložno št. 1/09640/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos iz OS v
Ljubljani, spremembo sedeža, družbenikov,
poslovnega deleža in zastopnikov, uskladitev dejavnosti in akt o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 1363166
Firma: OBJEKTA 2000, veletrgovina,
distribucija in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: OBJEKTA 2000,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2394 Kotlje, Kotlje 235
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pangerc Franc, Kotlje, Kotlje 235, vstopil 28. 12. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja, Celec Kristjan, izstopil 18. 5. 1999.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pangerc Franc, imenovan 28. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev; zastopnik Celec Kristjan, razrešen 18. 5.
1999; prokuristka Pangerc Petra, Kotlje,
Kotlje 235, imenovana 18. 5. 1999.
Dejavnost, vpisana 1. 7. 1999: 02010
Gozdarstvo; 02020 Gozdarske storitvev;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 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; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, poliz-
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Rg-404186
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00465 z dne 9. 6.
1999
pri
subjektu
vpisa
SGP
KOGRAD-GOK-IGEM, gradbeno podjetje,
d.o.o., sedež: Na produ 4, 2391 Prevalje, pod vložno št. 1/09527/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5948622
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem,
Dobja vas 186
Sprememba akta o ustanovitvi družbe,
sprejeta dne 6. 5. 1999.
Rg-404883
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00075 z dne 16. 6.
1999 pri subjektu vpisa RUDNIK SVINCA
IN CINKA MEŽICA V ZAPIRANJU, d.o.o.,
sedež: Glančnik 6, 2392 Mežica, pod
vložno št. 1/03254/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5269784
Člani nadzornega sveta: Kušej Janez, izstopil 12. 7. 1997; Pivk Miro, Žerjav Janko
in Fajmut-Štrucl Suzana, vstopili 13. 7.
1997.
Rg-404884
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00207 z dne 21. 6.
1999 pri subjektu vpisa GRADBENO PODJETJE RADLJE, d.d., sedež: Mariborska
cesta 40, 2360 Radlje ob Dravi, pod vložno št. 1/00152/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo tipa zastopnika in
članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5075505
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Helbl Ivan, Radlje ob Dravi, Dobrava
7/b, ki od 13. 8. 1996 zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Viltužnik Marija,
Hajdinjak Franc, Stražišnik Jožef, Knez Stanislav in Hlade Simona, izstopili 22. 7. 1996
ter Eržen Ivo, izstopil 23. 6. 1998; Renčelj
Franc, izstopil in ponovno vstopil 22. 7.
1996 ter Ferlič Barbara, Rutar Matjaž, Planinšič Ivan, Hafner Dušan, vstopili 22. 7.
1996 in Logar Ciril, vstopil 23. 6. 1998.
Rg-404886
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00039 z dne 28. 6.
1999 pri subjektu vpisa NIEROS METAL,
tovarna opreme, d.o.o., Slovenj Gradec,
Gmajna 55, sedež: Gmajna 55, 2380
Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/03944/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža, spremembo firme družbenika in akt o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5487498
Ustanovitelj: OTT Štefan, izstopil 18. 12.
1998; Nieros Heinrich Niederberger KG –
v stečaju, Lenggries, Nemčija, Sylvensteinstrase 60, vstopil 27. 3. 1991, vložil
171,929.521,13 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Vpiše se akt o ustanovitvi družbe z dne
20. 1. 1999.

Rg-404890
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00368 z dne 30. 6.
1999 pri subjektu vpisa ZEPTER-SLOVENICA, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Legenska cesta 14, 2380
Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/03162/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova, osnovnega
kapitala, poslovnih deležev, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5431077
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Pohorska cesta 12
Osnovni kapital: 189,311.981 SIT
Ustanovitelja: Zepter Holding, A.G.,
Baar, Švica, Zugerstrasse 77, vstopil
12. 12. 1991, vložil 9,465.599,05 SIT, in
Zepter Holding, B.V., Amsterdam, Nizozemska, Leidseplein 29, vstopil 7. 11. 1996,
vložil 179,846.381,95 SIT – odgovornost:
ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Horvat Mitja, razrešen 31. 8. 1998;
direktor Horvat Andrej, Slovenj Gradec, Maistrova 1, imenovan 1. 9. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Sprememba družbene pogodbe sprejeta na skupščini družbe dne 31. 8. 1998.
Vpiše se sklep skupščine z dne 31. 8.
1998, da se osnovni kapital iz sredstev družbe poveča z 187,811.981 SIT na
189,311.981 SIT.
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delkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
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 drob-
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no 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; 5510 Dejavnost hotelov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve 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; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 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; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7482 Pakiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpiše se akt o ustanovitvi družbe z dne
24. 6. 1999, ki v celoti nadomesti družbeno pogodbo z dne 28. 12. 1998.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl.
št. 1/31603/00.
Rg-404893
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00109 z dne 1. 7.
1999 pri subjektu vpisa ZEPTER-SLOVENICA, podjetje za trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Pohorska cesta 12, 2380
Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/03162/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5431077

Dejavnost, vpisana 1. 7. 1999: 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 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; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe sprejeta na skupščini družbe dne 23. 6. 1999.
Pri dejavnosti pod šifro 74.14 “Podjetniško in poslovno svetovanje” razen “arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci”.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra
KOPER
Srg 829/99
Rg-403919
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba NON STOP, Podjetje za storitve, d.o.o., Koper, Ferrarska 14, ki je
vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/2995/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 25. 3.
1999.
Družbenika Knez Roberto in Palčič Knez
Laura, oba stanujoča Borgo San Sergio,
Via Morpurgo 13, Italija, izjavljata, da je
družba malo poslovala, se ni zadolževala in
nima zaposlenih delavcev ter da nima zato
nikakršnih neporavnanih denarnih obveznosti ali obveznosti do izpolnitve kakršnekoli druge obligacije in tudi nima nobenih
neurejenih oziroma nepoplačanih obveznosti ali neurejenih razmerij do delavcev.
Družbenika izjavljata, da v celoti solidarno
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih neporavnanih obveznosti družbe, če bi se le-te kasneje pojavile in jih
bosta poravnala solidarno iz svojega osebnega premoženja.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se osnovni kapital družbe prenese
na direktorico Vero Plut.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 6. 1999
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2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanoviteljico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 10. 1999

Rg-407351
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 99/01343 z dne 21. 9. 1999
pod št. vložka 1/02957/01 izbrisalo iz
sodnega registra tega sodišča podružnico
zaradi prenehanja s temile podatki:
Matična št. 5736811002
Firma: MENS, Proizvodnja, trgovina in
gostinske storitve, d.o.o., Kojsko, Podružnica Nova Gorica
Skrajšana firma: MENS, d.o.o., Kojsko,
Podružnica Nova Gorica
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 5000 Nova Gorica, Prvomajska 39
Izbris podružnice na podlagi sklepa ustanovitelja z dne 5. 8. 1999.
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KRANJ
Srg 743/99
Rg-406163
Družba STUDIO D, HRUSTELJ IN OSTALI, frizerski in kozmetični salon,
d.n.o., s sedežem Alpska 40, Lesce, vpisana na reg. vl. št. 1/5016/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta
Hrustelj Dragica in Hrustelj Franc, oba Cankarjeva ulica 52, Radovljica.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 8. 1999
Srg 1937/99
Rg-407181
Družba METALLIV, uvozno izvozno
podjetje za proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., Škofja Loka, s sedežem Suška cesta 25, Škofja Loka, vpisana na reg. vl. št.
1/1188/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Prosen Zvonko, Suška cesta 25, Škofja Loka.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 9. 1999

KRŠKO
Srg 1552/94
Rg-400544
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče je po predlogu sklenilo:
PRIMA, trgovsko podjetje Brežice,
d.o.o., Cesta prvih borcev 38, Brežice,
se izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe sta prevzela Zorko Igor,
Milavčeva 89, Brežice in Omerzel Andreja,
Trubarejva 12, Krško.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri
tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 29. 3. 1999

LJUBLJANA
Srg 2995/99
Rg-498
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
K.T.I., podjetje za proizvodnjo, trgovino, turizem, šport in rekreacijo, d.o.o.,
Vrba 22, Lukovica, reg. št. vl. 1/7817/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 31. 5. 1999.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Korošec Ida, Vrba 22,
Lukovica, z ustanovitvenim kapitalom

MURSKA SOBOTA
Srg 97/00497
Rg-406151
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00497 z dne 23. 7.
1999 pod št. vložka 1/01091/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5537053
Firma: KUŠT, Podjetje za proizvodnjo
in trgovino, Nedelica, d.o.o.
Skrajšana firma: KUŠT, Nedelica, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9224 Turnišče, Nedelica 108a
Osnovni kapital: 8.064 SIT
Ustanovitelj: Kučko Štefan, izstop 23. 7.
1999.
Sklep dedičev družbenika Kučko Štefana, Nedelica 108a z dne 4. 8. 1997 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Dne 23. 7. 1999 je bila družba izbrisana
iz sodnega registra zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe so
prevzele dedinje družbenika: Kučko Marija,
Kučko Suzana, in Kučko Simona, vse stanujoče v Nedelici št. 108a.

NOVA GORICA
Rg-403882
Družba KERAMIKA, Trgovina, d.o.o.,
Vipava, s sedežem Bevkova 7, Vipava,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-2846-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 7. 2. 1997.
Ustanoviteljica je Manuela Božič Badalič, Bevkova 7, Vipava, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljice v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 2. 1997

NOVO MESTO
Srg 99/00302
Rg-407142
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00302 z dne 30. 9.
1999 pod št. vložka 1/03313/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matična št. 5765510
Firma:
GORS,
GORENC
IN
DRUŽBENIKI, posredništvo, zastopanje
in trgovina Gornja Brezovica, d.n.o.
Skrajšana firma: GORS, GORENC IN
DRUŽBENIKI, Gornja Brezovica, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 8310 Šentjernej, Gornja Brezovica 53
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Gorenc Stanko in Gorenc
Jožica, izstopila 5. 5. 1999.
Sklep skupščine z dne 5. 5. 1999 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Stanko Gorenc in Jožica Gorenc, oba
Šentjernej, Gorenja Brezovica 53.

PTUJ
Srg 96/00153
Rg-405543
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00153 z dne 30. 6. 1999 pod
št. vložka 1/05058/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5602777
Firma: KETIŠ, gradbeništvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KETIŠ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Rajšpova 1
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Ketiš Boris, izstop 29. 6.
1999.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Ketiš Boris, Arbajterjeva 5, Ptuj.
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 029-4/99-402
Ob-14652
Pravila Sindikata podjetja GIP Pionir
TEG Krško, Zdolska 27, Krško, ki so v
hrambi statutov sindikatov pri Upravni enoti
Krško, pod zap. št. 24, se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti
Krško.

Razglasi sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 61/99
S-14552
To sodišče je s sklepom z dne 2. 11.
1999 pod opr. št. St 61/99 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom G
Gradnje, družba za gradnjo in vzdrževanje objektov, d.o.o., Zaloška cesta 69,
Ljubljana, matična številka 1339214, šifra
dejavnosti 45.210.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, se poziva, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po tej objavi, prijavijo svoje
terjatve, kolkovane s predpisano sodno
takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (2. 11.
1999).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Mojca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Snaga, d.o.o., Ljubljana, Povšetova 6,
– Zora, d.o.o., Domžale, Prešernova
33,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– Givo, d.d., Ljubljana, Dvorec Selo, Zaloška 69,
– Interflooring, d.o.o., Ljubljana, Zaloška 69,
– Zavrl Adriana, G Gradnje, d.o.o., Zaloška 69, Ljubljana, predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 2. 11. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 1999

St 47/97
S-14695
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
49/97 z dne 2. 11. 1999 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom AB & MZ,
d.o.o., Podvine 25b, Zagorje.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 11. 1999

St 20/98-71
S-14553
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom BIMM, d.o.o., Planina pod Šumikom 5, Šmartno na Pohorju – v stečaju, se v skladu s členom 99/II ZPPSL
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 10. 1999

St 59/99
S-14696
To sodišče je s sklepom opr. št. St
59/99 dne 3. 11. 1999 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom TMR
STUDIO Marketing, storitve in trgovina, d.o.o., Čanžekova 23, Maribor,
Šifra dejavnosti: 74.130, matična številka: 56612323.
Odslej firma glasi TMR STUDIO Marketing, storitve in trgovina, d.o.o., Maribor –
v stečaju.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Irena Lesjak, zaposlena v Tekstilni
inštitut Maribor, Ul. kraljeviča Marka 21,
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 23. 2.
2000 ob 9. uri, soba 330 tukajšnjega sodišča.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 3. 11.
1999.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 11. 1999

St 3/97
S-14654
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom UTEKS-TRADE, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in promet, d.o.o., Pohorska 6a, Slovenj Gradec, se zaključi in
nadaljnjo vnovčenje razdelitvene mase ustavi.
Nevnovčena terjatev stečajnega dolžnika do Fišer Franca, v zadevi Pg 77/95
Okrožnega sodišča Slovenj Gradec, v višini
850.246 SIT s pp., se prenese na bivše
delavce stečajnega dolžnika, ki jih zastopa
predsednik sindikata podjetja Uteksol,
d.o.o., Borut Vukšinič in se v skladu s sklepom naslovnega sodišča St 3/97 z dne 4.
12. 1998, razdeli delavcem po II. odstavku
160. člena ZPPSL.
Po pravnomočnosti tega sklepa se odreja izbris dolžnika, Utesk-Trade, Podjetje za
proizvodnjo, trgovino in promet, d.o.o., Pohorska 6a, Slovenj Gradec, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 11. 1999
St 1/98
S-14676
To sodišče v stečajnem postopku nad
PARK, d.o.o., Ljubljana, Vilharjeva 25 –
v stečaju – razpisuje dodatni narok za preizkus prijavljenih terjatev, ki bo dne 1. 12.
1999 ob 12.30 soba 368/III tega sodišča.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 1999
St 4/94-76
S-14677
Stečajni postopek nad dolžnikom Trgovsko podjetje TABOR, d.o.o., Gorenja vas
171, Gorenja vas, se zaključi, ker premoženje, ki je prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu
RS.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 29. 10. 1999

St 60/99
S-14697
To sodišče je dne 2. 11. 1999 s sklepom opr. št. St 60/99 začelo stečajni postopek nad podjetjem MACO CONSULTING & TRADE Podjetje za ekonomsko
in organizacijsko svetovanje, d.o.o., Hoče, Prečna ul. 9.
Odslej se firma glasi MACO CONSULTING & TRADE Podjetje za ekonomsko in
organizacijsko svetovanje, d.o.o. – v stečaju, Hoče, Prečna ul. 9.
Za stečajnega upravitelja je določen Dušan Marin, dipl. ekonomist, stan. Štantetova 4, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
okolica.
Narok za preizkus terjatev bo dne 22. 2.
2000 ob 9. uri v sobi št. 330 naslovnega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 2. 11.
1999.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 11. 1999
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vanju razpisnih pogojev (potrdilo o izobrazbi, potrdilo o državljanstvu, življenjepis, iz
katerega so razvidne delovne izkušnje in
druga znanja) sprejema Sklad RS za ljubiteljske dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8
dni po tej objavi.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po končanem razpisnem roku.
Sklad RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti

– pregled dosedanjega dela na področju vzgoje in izobraževanja,
– program za delo v osnovni šoli.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet osnovne šole Ledina

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Razpisi
delovnih mest
Št. 122-3/99-0016-04
Ob-14556
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 13/94,
48/94, 82/94 in 41/95) in skladno z
odredbo o številu in sedežih notarskih mest
(Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97 in
24/98), Ministrstvo za pravosodje razpisuje
– prosto notarsko mesto s sedežem
na Vrhniki.
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 13/94, 48/94, 82/94
in 41/95).
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva
3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-14693
Na podlagi 3. odstavka 258.c in 258.č
člena zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Ur. l. RS,
št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odločba US, št. 35/97, št. 73/97 – odločba US
67/97 in 73/98) v zvezi s 3. odstavkom
61. člena in 1. in 2. odstavkom 62. člena
zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94), je
Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije na 38. seji dne 26. 10. 1999 sprejel
sklep
Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije objavlja javni poziv sodnikom za
prekrške Senata za prekrške Republike Slovenije k vložitvi kandidatur za prosto mesto:
namestnika predsednice Senata za
prekrške Republike Slovenije.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu
o prekrških in zakonu o sodiščih pošljejo na
naslov: Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije, Mala ulica 3, Ljubljana, v 15
dneh od objave tega poziva.
Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije
Ob-14694
Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti na podlagi 23. in 34. člena statuta ter
pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest razpisuje delovno mesto
organizatorja na Območni izpostavi
Ljubljana okolica.
Pogoji:
– državljanstvo RS,
– najmanj srednja izobrazba,
– najmanj eno leto delovnih izkušenj,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– pasivno znanje najmanj enega tujega
jezika,
– nedoločen čas – polni delovni čas.
Poskusno delo traja 2 meseca.
Pisne prijave z oznako “Razpis za strokovno službo Sklada” in dokazili o izpolnje-

Št. 34/99
Ob-14554
Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor razpisuje prosta mesta
predavatelj za Višjo strokovno šolo
za gostinstvo Maribor
Osnova za razpis je odredba o izobrazbi
predavateljev višjih in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju
(Ur. l. RS, št. 33/96) in odredba o dopolnitvi odredbe o izobrazbi predavateljev višjih
in drugih strokovnih delavcev v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 54/96)
in kriteriji za določitev vidnih dosežkov na
strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 27/96).
– predavatelj za predmet strokovna terminologija v angleškem jeziku,
– predavatelj za predmet ekonomika in
menedžment podjetja,
– predavatelj za predmet poslovno sporazumevanje in vodenje,
– predavatelj in inštruktor za predmet kuharstvo z organizacijo dela,
– predavatelj in inštruktor za predmet
strežba z organizacijo dela.
Vse zaposlitve so za določen čas, z delovnim časom, krajšim od polnega delovnega časa.
Prošnje z zahtevanimi dokazili sprejema
Višja strokovna šola za gostinstvo Maribor,
Titova c. 63, 2000 Maribor, 8 dni po tej
objavi.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni po odločitvi v skladu z zakonskimi določili.
Višja strokovna šola
za gostinstvo, Maribor
Št. 484/99
Ob-14623
Svet osnovne šole Ledina, Komenskega
ulica 19, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja
Pogoji:
Pogoji, določeni v zakonu o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96):
– izpolnjevanje pogojev za učitelja ali
svetovalnega delavca,
– 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– naziv svetnika ali svetovalca oziroma
vsaj 5-letni naziv mentorja,
– ravnateljski izpit,
– pedagoške, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno pedagoško in poslovno vodenje šole.
Ravnatelj bo imenovan za 4 leta. Nastop
dela 1. 4. 2000.
Kandidati naj pošljejo v osmih dneh po
objavi razpisa na naslov šole z oznako: “Za
razpis”:
– prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev,

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. 402-04-62/99
Ob-14564
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje, javno podjetje
za pridobivanje lignita, d.d., Partizanska 78,
3320 Velenje, faks 063/854-986.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: dobava lesne surovine,
23.000 m3, predvidena vrednost naročila
242,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: Premogovnik Velenje.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: februar 2000.
5.
Premogovnik Velenje, d.d.
Ob-14723
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RS, Center vlade za informatiko, Langusova
4,
1000
Ljubljana,
faks
061/178-86-49.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: nakup licenc za standardno programsko opremo za potrebe
državnih organov RS z oznako
PPO.IT-2000.
Ocenjena vrednost: 5.000,000.000
SIT.
3. Kraj dobave: lokacije državnih organov RS.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: 12. februar 2000.
5. Morebitne druge informacije: dodatne informacije bodo dosegljive na internet
naslovu http://www.gov.si/razpisi/ ali preko elektronske pošte razpisi.cvi@gov.si.
Center vlade za informatiko
Št. 402-04-62/99
Ob-14778
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republi-
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ke Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, telefaks
061/178-5579.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: pisarniško pohištvo in
oprema v vrednosti 300 milijonov SIT.
3. Kraj dobave: Ljubljana – obnovljeni
kompleks Mladike.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: 15. 2. 2000.
5.
Vlada RS
Servis skupnih služb vlade

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. 045-05/93-1/22
Ob-14576
1. 1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Republika Slovenija, Državni
zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, telefaks
061/125-81-60.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: preureditev
velike dvorane Državnega zbora Republike Slovenije, njenega balkona in preddverij v obeh etažah stavbe državnega
zbora na Šubičevi ulici v Ljubljani:
1) gradbena dela: povečanje obstoječega balkona,
2) notranja oprema: zamenjava pohištva (sedeži in klopi za poslance), obdelava
tal in sten v dvorani in obeh preddverjih,
3) instalacije ogrevanja in prezračevanja,
4) instalacije razsvetljave,
5) komunikacijske instalacije.
Ocenjena vrednost del je 350 mio SIT.
3. Kraj izvedbe del: stavba Državnega
zbora Republike Slovenije, Šubičeva ulica
4, Ljubljana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del: prva polovica leta
2000.
5.
Državni zbor Republike Slovenije
Ob-14614
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad občine Celje,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, tel.
063/481-511, telefaks 063/481-512.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradnja večstanovanjskega objekta P+4, ca. 60 stanovanj s pripadajočo infrastrukturo in
zunanjo ureditvijo.
Ocenjena vrednost del je ca.
510,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: na območju Mestne
občine Celje, naselje Dolgo polje 3.
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4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: marec,
april 2000.
5.
Stanovanjski sklad občine Celje

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

Ob-14718
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RS, Center Vlade za informatiko, Langusova
4,
1000
Ljubljana,
faks
061/178-86-49.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitve izobraževanja
na področju informacijskih tehnologij za
potrebe državnih organov RS z oznako
PIZ.IT-2000.
Ocenjena vrednost: 5.000,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: lokacije državnih organov RS.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitev, če je znan: 12. februar, 2000.
5. Morebitne druge informacije: dodatne informacije bodo dosegljive na internet
naslovu http://www.gov.si/razpisi/ ali preko elektronske pošte razpisi.cvi@gov.si.
Center za informatiko
Republike Slovenije
Ob-14719
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RS, Center Vlade za informatiko, Langusova
4,
1000
Ljubljana,
faks
061/178-86-49.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitve svetovanja s
področja informacijskih tehnologij ter
nadzora nad izgradnjo lokalnih računalniških omrežij za potrebe državnih organov RS z oznako PSV.IT-2000.
Ocenjena vrednost: 2.000,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe: lokacije državnih organov RS.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitev, če je znan: 12. februar,
2000.
5. Morebitne druge informacije
Dodatne informacije bodo dosegljive na
internet naslovu http://www.gov.si/razpisi/ ali
preko elektronske pošte razpisi.cvi@gov.si.
Center za informatiko
Republike Slovenije
Ob-14720
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RS, Center Vlade za informatiko, Langusova
4,
1000
Ljubljana,
faks
061/178-86-49.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitve pogarancijskega vzdrževanja, nadgraditev in dograditev računalniške opreme in lokalnih računalniških omrežij za potrebe državnih
organov RS z oznako PVZ.IT-2000.
Ocenjena vrednost: 5.000,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: lokacije državnih organov RS.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitev, če je znan: 12. februar, 2000
5. Morebitne druge informacije: dodatne informacije bodo dosegljive na internet
naslovu http://www.gov.si/razpisi/ ali preko elektronske pošte razpisi.cvi@gov.si.
Center za informatiko
Republike Slovenije
Ob-14721
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: RS, Center Vlade za informatiko, Langusova
4,
1000
Ljubljana,
faks
061/178-86-49.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: javni razpis s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za izgradnjo, dodelave in vzdrževanje informacijskih sistemov za potrebe državnih organov RS z oznako PIS.IT-2000.
Ocenjena vrednost: 6.000,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: lokacije državnih organov RS.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega
naročila storitev, če je znan: 12. februar,
2000.
5. Morebitne druge informacije: dodatne
informacije bodo dosegljive na internet
naslovu http://www.gov.si/razpisi/ ali preko elektronske pošte razpisi.cvi@gov.si
Center za informatiko
Republike Slovenije

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

Popravek
Št. 046/99
Ob-14769
V javnem razpisu brez omejitev za blago
JZ RTV Slovenija, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999, Ob-14282
se v točki 3 vrsti in količini blaga doda: 1
komplet zemeljska satelitska postaja.
3. Ocenjena vrednost naročila znaša:
ca. 90,000.000 SIT.
Javni zavod RTV Slovenija
Popravek
Ob-14794
V javnem razpisu brez omejitev za blago
za nakup in montažo opreme za poslovne
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11. sadni sokovi: 1,200.000 SIT,
12. ostalo
prehrambeno
blago:
5,400.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava blaga od predvidoma 1. 1. 2000 do
31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
dobava do 31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika: Osnovna šola Solkan, Šolska 25, 5250 Solkan – tajništvo šole.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati do 10. 12. 1999,
vsak dan od ponedeljka do petka do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT (v ceno je vključen 19%
DDV). Plačilo z virmanom na ŽR št.
52000-603-30068.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 13. 12. 1999 do 12. ure, ne glede na
način prenosa pošiljke.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Solkan, Šolska 25, 5250 Solkan.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 12. 1999
ob 14. uri, v prostorih naročnika, na naslovu: Osnovna šola Solkan, Šolska 25, 5250
Solkan.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti, z veljavnostjo 30 dni po
datumu izdaje sklepa o izbiri.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo se financira v
skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS, navodili o izvrševanju proračuna in v
skladu s pogoji iz 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:
ponudniki so lahko pravne ali fizične osebe
z ustreznimi kvalifikacijami. Ponudnik ne
sme biti v stečaju, prisilni poravnavi ali likvidaciji, imeti mora poravnane vse davčne in
druge z zakonom določene obveznosti. Podrobnejše zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva oziroma ure,
ki je opredeljena za javno odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki dobijo pri naročniku v tajništvu
šole. Kontaktna oseba: Neda Kojić – tel.
065/1324-500.
16., 17.
Osnovna šola Solkan

Št.61/99
Ob-14545
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Čista narava d.o.o., javno komunalno podjetje, Tešanovci 32/b, 9226 Moravske Toplice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dostava vozila je v
prostore avtoparka javnega komunalnega
podjetja Čista narava d.o.o., Tešanovci
32/b.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava komunalnega vozila s posipalnikom z naslednjimi tehničnimi lastnostmi:
– tovorno vozilo kiper s posipalnikom za
zimsko službo (cena vozila + cena posipalnika),
– pogon 4 x 4,
– medosna razdalja 3600 mm,
– moč motorja nad 300 KM,
– motor EURO 2, ovrednoten s 6 ekološkimi točkami najmanj,
– kabina kratka,
– prednja os ojačana za zimsko službo
9,0 t najmanj,
– ABS zavorni sistem,
– zapora diferenciala na zadnji in na
prednji osi,
– nastavljiv volan,
– zračno vzmeten voznikov sedež,
– blokada motorja proti kraji – kodiran
ključ,
– 16 stopenjski menjalnik,
– reduktor,
– priključki za prikolico,
– električno nastavljiva in ogrevana ogledala,
– halogenske luči za meglo,
– parabolične vzmeti za zimsko službo
na prednji osi 9 – 10,5 t,
– tempomat,
– računalnik za nadzor vitalnih funkcij vozila,
– dobavni rok ca. 90 dni za šasijo,
– terenski profil pnevmatik.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: upoštevane bodo le popolne ponudbe, delnih
ponudb ne bomo upoštevali.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost naročila je 23,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: delne
ponudbe ne bomo upoštevali.
4. Datum dobave, če je predvideno: ponudnik mora ponuditi vozilo v čimkrajšem
dobavnem roku od podpisa pogodbe.
5. Predvideni datum zaključne dobave:
predvideni datum zaključne dobave je
15. 2. 2000.
6.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane najkasneje do 6. 12. 1999 do 15. ure.
Ponudbe oddane po tem roku ne bodo upoštevane.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Občina Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, Komisija
za odpiranje ponudb.
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prostore na Mali ulici 3, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999, se
popravi 6.(c) točka, tako da se praviloma
glasi:
6. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo o virmanskem nakazilu v
višini 15.000 SIT na žiro račun št.
50101-609-10355.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Območna enota Ljubljana
Ob-14544
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Solkan, Šolska 25,
5250 Solkan, tel. 065/1324-500, faks
065/293-55.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Solkan,
Šolska 25, 5250 Solkan.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava prehrambenega
blaga po naslednjih skupinah:
1. meso in mesni izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh, pekovsko pecivo, slaščice,
4. sveža in suha zelenjava, sadje ter
jajca,
5. zmrznjeni gotovi izdelki,
6. zmrznjena zelenjava,
7. sladoled,
8. zmrznjene ribe,
9. mlevski izdelki in testenine,
10. konzervirana hrana,
11. sadni sokovi,
12. ostalo prehrambeno blago.
Količine posameznih živil so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico do sprememb količine nabave, glede na spremembe obsega dela in dejanskih potreb.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelji lahko predložijo ponudbo za celotno javno naročilo ali samo za posamezno
skupino, vendar mora zagotavljati 100% dobavo blaga v skupini, na katero se prijavlja.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
dveletna vrednost 40,720.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. meso in mesni izdelki: 10,600.000
SIT,
2. mleko in mlečni izdelki: 7,200.000
SIT,
3. kruh, pekovsko pecivo, slaščice:
5,400.000 SIT,
4. sveža in suha zelenjava, sadje ter
jajca: 5,600.000 SIT,
5. zmrznjeni
gotovi
izdelki:
1,480.000 SIT,
6. zmrznjena zelenjava: 600.000 SIT,
7. sladoled: 340.000 SIT,
8. zmrznjene ribe: 300.000 SIT,
9. mlevski izdelki in testenine:
1,200.000 SIT,
10. konzervirana hrana: 1,400.000
SIT,
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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 vozila – Ne odpiraj!«
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 12. 1999, ob
10. uri v sejni sobi Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.
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%
ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: gotovinsko plačilo, lizing ali kredit.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ne.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba, ki
mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpis registracije ponudnika in veljavno
dovoljenje pristojnega upravnega organa, ki
ne sme biti starejši od 90 dni od objave v
Uradnem listu RS,
– dokazilo, da podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,
– dokazilo, da njegovo poslovanje ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti z veljavnostjo 90 dni,
– BON 1, BON 2 oziroma BON 3, ne
starejše od 30 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS,
– dokazilo o poravnanih svojih obveznostih iz naslova davkov, ne starejše od 30 dni
od objave v Uradnem listu RS,
– dokazilo, da je pooblaščen generalni
zastopnik in da ima organiziran pooblaščen
servis s prodajo rezervnih delov in tehnično
službo.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba je veljavna 90 dni po objavi v Uradnem listu RS.
14. Merila za dodelitev naročila:
– reference
s tehnično primernostjo
15%,
– bližina pooblaščenega servisa 30%,
– cena
30%,
– dobavni rok
10%,
– ostale ugodnosti
15%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo posredoval pisna pojasnila
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na pisne zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno posredovane v 7 dneh po objavi v
Uradnem listu RS.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.
Javno komunalno podjetje
Čista narava d.o.o. Tešanovci
Ob-14585
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., 1000 Ljubljana, Toplarniška 19, faks
061/446-480.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o. (TE-TOL),
Toplarniška 19.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobave in storitve za zamenjavo telefonske centrale v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana (dobava EISDN telefonske centrale in telefonskih
aparatov ter pripadajoče storitve).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena vrednost naročila: 20 mio
SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ni.
4. Datum dobave, če je predvideno: marec 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., tajništvo razvojnega sektorja, 1000 Ljubljana,
Toplarniška 19.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. novembra
do vključno 19. novembra 1999 od 10. do
12. ure z dokazilom o plačilu.
(c) Znesek in način plačil za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT na žiro račun
TE-TOL št. 50103-601-16504.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. december 1999 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., tajništvo razvojnega sektorja, 1000 Ljubljana, Toplarniška 19.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. december 1999 ob 12. uri v veliki sejni
sobi TE-TO Ljubljana, Toplarniška 19.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od skupne ponudbene
cene. Naročnik bo ponudnikom vrnil bančno garancijo po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom odnosno ob izteku roka
njene veljavnosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: razvidni iz razpisne dokumentacije.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidne iz razpisne dokumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 17. 1. 2000 (45
dni od odpiranja ponudb).
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– ponudbena cena: 40 točk,
– tehnični pogoji in rešitve: 30 točk,
– poprodajna podpora in garancija: 9
točk,
– pozitivne reference v Sloveniji: 16
točk,
– certifikat kakovosti: 5 točk.
15., 16., 17.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Ljubljana
Št. 350-5/99-1-1103
Ob-14617
1. Naročnik – ime in sedež, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem,
Trubarjeva 11, 2000 Maribor, Telefon:
062/228-39-20, faks 062/223-530.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
Najugodnejši ponudnik bo izbran po javnem razpisu brez omejitev po zakonu o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in bo z
njim sklenjena pogodba za nabavo pisarniškega materiala za obdobje 12 mesecev.
3. (a) Kraj dobave blaga: ponudniki morajo zagotoviti možnost dostave blaga v prostore Ministrstva za malo gospodarstvo in
turizem, Trubarjeva 11 v Mariboru in v prostore Ministrstva za malo gospodarstvo in
turizem, Kotnikova 5 v Ljubljani.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za potrebe Ministrstva za malo gospodarstvo
in turizem (celoletna dobava pisarniškega materiala v skladu s tekočimi naročili naročnika). Natančen seznam pisarniškega materiala in navedba predvidene količine blaga, ki je predmet razpisa, je sestavni del razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevnega blaga, za katere dele oziroma skupine: z javnim razpisom izbiramo dobavitelja za celoletno dobavo pisarniškega materiala, ki je
specificiran v razpisni dokumentaciji, ki jo
ponudniki prejmejo v vložišču Ministrstva za
malo gospodarstvo in turizem.
(č) Ocenjena vrednost blaga: 7,000.000
SIT.
(d)
4. Datum dobave: z dobaviteljem bomo
sklenili pogodbo za dobavo pisarniškega
materiala za obdobje 12 mesecev.
Dobave bodo sukcesivne, po naročilu
naročnika.
5. Predvideni datum zaključka dobave: z
najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena
pogodba o dobavi blaga za obdobje 12 mesecev.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu naročnika,
na naslovu Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, Maribor, pri
Manici Valdhuber, tel. 062/228-39-20.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati vsak delavnik od
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in 11. uro. Svoja vprašanja nam lahko posredujete tudi po telefaksu: 062/ 223-530
ali e-mailu: MMGT-INFO@gov.si.
Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem RS

priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se bo moral v roku
8 dni po prejemu sklepa o izbiri odzvati na
poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v
roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe
odstopil, naročnik pa bo unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.
Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za resnost ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena
50 točk,
– plačilni pogoji
10 točk,
– garancijski rok
10 točk,
– dobavni rok
5 točk,
– odkup starega bagra
10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali telefonično
pri kontaktni osebi (g. Bonač, tel.
177-96-27), odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno
na naslov Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo. Skrajni rok do katerega lahko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim
razpisom, je 8 dni pred rokom za oddajo
ponudbe. Odgovori, pomembni za vse kandidate, bodo poslani na naslove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.
16., 17.
Javno podjetje Snaga d.o.o., Ljubljana
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12. novembra 1999 do vključno 13. decembra 1999, od 10. do 14. ure na sedežu
Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem,
Trubarjeva 11 v Mariboru.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do ponedeljka, 13. decembra 1999, do
vključno 16.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem Trubarjeva 11, 2000 Maribor.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: »Prijava na javni razpis –
Ne odpiraj« ter pripis: »pisarniški material«,
prevzemnik ponudb: Manica Valdhuber, vložišče.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 16.
decembra 1999, ob 11. uri, na naslovu
naročnika, Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor.
Odpiranje ponudb bo vodila strokovna
komisija.
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo svoji prijavi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% od vrednosti zneska javnega naročila. Bančna garancija mora veljati do
1. 2. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
dobavitelj izstavlja račune sukcesivno na osnovi dobavnice za dobavljeno blago.
Naročnik bo blago plačeval sukcesivno
po prejemu računov, v roku, ki je v skladu z
ZIPRO in ki ga pogodbeni stranki natančneje opredelita v pogodbi, katere osnutek je
sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je
lahko pravna ali fizična oseba (s statusom
s.p.) s sedežem v Sloveniji, ki je registrirana
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ni posebnih zahtev.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki morajo svojim ponudbam priložiti izjavo o veljavnosti ponudbe za obdobje treh mesecev.
14. Merila za dodelitev naročila: najugodnejšega ponudnika bomo izbrali na osnovi naslednjih meril: najnižja cena blaga,
najhitrejša dobava blaga, dostava blaga na
naslov naročnika v Mariboru in Ljubljani, kakovost blaga in drugi kriteriji določeni z zakonom in razpisno dokumentacijo.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu, ki je
predmet razpisa, vam bo posredovala Petra
Fras,
tel.
št. 062/228-39-20
ali
062/228-39-25 vsak delovni dan med 9.

Št. JR B10/99
Ob-14620
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefax številka: 177-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava rabljenega bagra
za delo na odlagališču Barje.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: januar 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn,
soba številka 36, telefon 177-96-28.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije na razpolago do
26. 11. 1999 med 8. uro in 12. uro oziroma po predhodni najavi kontaktni osebi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z virmanon na žiro račun naročnika
pri
Agenciji
številka
50103-601-23953 s pripisom “JR
B10/99”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za dostavo ponudb
je 1. 12. 1999 in sicer do 11. ure na naslov
Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, Ponudbe morajo biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti kuverti
(ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z
oznako “Ne odpiraj – Ponudba za dobavo
rabljenega bagra – JR B10/99”. Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bil
odpiran.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba številka 29, I. nadstropje, telefon 177-96-20,
faks 177-97-13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 1. 12. 1999 ob
12.30 v sejni sobi številka 51, II. nadstropje
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe
priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti na

Št. 03300-0010/99-05
Ob-14621
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Upravna enota
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, telefaks
064/373-205.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. čl. ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: lokacija naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je treba
dobaviti: nabava materiala po skupinah:
I. skupina: pisarniški material,
II. skupina:računalniški material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine; ponudnik se lahko poteguje za dobavo blaga v
celoti ali pa po skupinah iz razpisne dokumentacije.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
I. skupina do
6,000.000 SIT,
II. skupina do
4,000.000 SIT.
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(d) Ocenjena vrednost naročila, ki se bo
oddajalo posamično:
I. skupina do
6,000.000 SIT,
II. skupina do
4,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: začetek 1. 1. 2000, zaključek 31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Upravna enota Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba 128, pri Zvonki
Mihelič, vsak delovni dan od 7. do 9. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 3. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni plačila.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je možno
predložiti do 6. 12. 1999 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Upravna enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni pisemski ovojnici in označene z napisom
“Ne odpiraj – ponudba za pisarniški in računalniški material.”
Na hrbtni strani mora biti naveden točen
naslov pošiljatelja.
Ponudba je veljavna, če je prispela pravočasno in je označena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 7. 12.
1999, ob 9. uri, v prostorih Upravne enote
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba 118,
I. nadstropje.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik bo izvršil 100%
plačilo v roku 30 dni po izstavitvi računa.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
dovoljenje za opravljanje dejavnosti (odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljenje
dejavnosti), bančno garancijo za resnost ponudbe, bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo posla, ki jo bo izbrani ponudnik dostavil najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe in obrazec izjave, da ponudnik
sprejema pogoje razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 24 ur pred javnim
odpiranjem ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
jamstvo za kvalitetno ponudbo blaga, reference ponudnika, dobavni rok, način dobave, rok plačila, garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku, odzivni čas in tekoči
stroški. Nepravilno, netočno ali nepopolno
izpolnjeni vzorec ponudbe pisarniškega materiala bo naročnik upošteval pri ocenjevanju ponudb za izbiro ponudnika.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na tel. 064/373-203.
16., 17.
Upravna enota Kranj
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Ob-14622
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Gorenjska, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., Bleiweisova c. 6, 4000 Kranj, telefaks:
064/211-362., telefon: 064/28-30.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): naročnik oddaja javno naročilo z javnim razpisom za izbiro izvajalca
brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave in vgradnje: Upravna
stavba z DCV Elektro Gorenjske, Kranj,
Mirka Vadnova 3.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema pisarn in kletnih
prostorov po specifikaciji razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine:
oprema mora biti ponujena v celoti po specifikaciji.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
90,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: – ni.
4. Datum pričetka izdelave: po podpisu
pogodbe.
5. Predviden datum zaključka dobave in
montaže: konec aprila 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago v tajništvu Uprave Elektro Gorenjske, d.d.,
Bleiweisova c. 6/III, Kranj.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 23. 11. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa
kamor je potrebno nakazati znesek): razpisna dokumentacija se lahko dvigne po
predhodni enodnevni najavi po telefaksu
064-211-362 in z virmanskim dokazilom o
plačilu stroškov za razpis v višini 50.000
SIT z DDV na žiro račun štev.
51500-601-26042 s pripisom za razpisno dokumentacijo. Ponudbe lahko oddajo samo ponudniki, ki so dvignili originalno
razpisno dokumentacijo.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do srede 15. decembra. 1999, do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti na naslov: Elektro Gorenjska, d.d.,
Bleiweisova c. 6/III, 4000 Kranj.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo 15. decembra 1999 ob 11. uri v sejni sobi Uprave
Elektro Gorenjske, d.d., Bleiweisova c.
6/III, Kranj.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ocenjene vrednosti, t.j. 9,000.000 SIT. Garancija mora veljati 60 dni od datuma javnega odpiranja ponudb t.j. do 15. februarja
2000.
Naročnik bo ponudnikom takoj po izbiri najugodnejšega ponudnika vrnil garancijo

za resnost ponudbe, izbranemu ponudniku
pa šele po podpisu pogodbe, ko mu bo
izročil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik ne nudi avansa. Rok plačila je 30 dni po potrditvi situacije. Vsi ostali finančni pogoji so določeni v
razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: naročnik bo razpisana dela oddal v sklopu le enemu izvajalcu
s pogodbo, ki lahko pod pogoji iz razpisne
dokumentacije vključi podizvajalce.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti dokumente in dokazila, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbe do preteka roka za
oddajo, to je do 15. 12. 1999 do 10. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevana naslednja merila:
– ponudbena cena, delež 60%,
– potrjene reference in priporočila, delež 10%. Vrednost opreme za reference mora biti nad 10 mio SIT, dobavljena v
zadnjih dveh letih,
– ponujeni rok izvedbe, delež 10%. Razpisani rok vgraditve opreme je 15 tednov
od podpisa pogodbe. Ponudnik lahko po
svoji sposobnosti ponudi krajši rok, ki bo
vrednoten primerjalno z ostalimi ponudniki,
– tehnične karakteristike, delež 15 %.
Pri vrednotenju bo opravljena primerjava
kvalitete ponujenih vgradnih elementov in
materialov v primerjavi z elementi in materiali v popisu del,
– garancijska doba, delež 5 %. Za dobavljeno opremo ponudnik po lastni presoji ponudi daljšo garancijsko dobo od zakonsko predpisane.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na pisno zahtevo v skladu s pogoji določenimi v razpisni dokumentaciji.
16.
Elektro Gorenjska
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Kranj
Št. 00495/00
Ob-14625
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: centralno skladišče v
Mariboru in Ljubljani.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: natis 67.000 blokov in
46.000 kosov obrazcev v poštnem prometu in 410.000 kosov papirnatih vreč.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
14,000.000 SIT.

Št.

92 / 12. 11. 1999 / Stran 6149

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.
15., 16., 17.
Pošta Slovenija, d.o.o., Maribor

Bančna garancija (izbrani ponudnik) za
dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini pogodbene vrednosti, z veljavnostjo 13
mesecev.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od tridesetih dni, ko naročnik uradno
prejme račun, ki je izstavljen po dobavi.
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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudbe je 60 dni od datuma odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): 1. kvaliteta, 2. cena, 3. rok dobave, 4. stalnost
zalog, 5. reference, 6. razne ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na naslovu iz 6. (a) točke razpisa.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: to je prvi razpis.
Okrožno sodišče v Celju
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(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, tel.
062/449-200, faks 062/449-23-11, III.
nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 11. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
51800-601-180.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 6. 12. 1999.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
2500 Maribor, tel. 062/449-200, faks
062/449-23-11.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 12. 1999.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od ponudbene
vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dneh od
prevzema blaga.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: da je predložen obrazec izjave,
da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije:
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. 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,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od petkratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1I/8),
– da izkazana izguba iz naslova poslovanja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7).
Naročnik lahko izloči ponudnika, če le-ta
ni pravilno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti iz prejšnjih pogodb.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 31. 1. 2000.

Ob-14624
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Okrožno sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje, tel. 063/484-411, faks
063/483-998.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v
Celju, Prešernova 22, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava pisarniškega in računalniškega potrošnega
materiala.
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: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
27,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 1. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Celju, Urad predsednika, Prešernova 22, 3000 Celje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega razpisa do 30. 11. 1999, vsak delovni dan, od 13. do 15. ure.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, predložijo dokazilo o plačilu
3.000 SIT in pooblastilo za dvig dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, z virmanom, na
račun št. 50700-696-250 ob navedbi sklicne številke16/99.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 12. 1999 do
12. ure, ne glede na način dostave pošiljke.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Celju,
Urad predsednika, Prešernova 22, 3000
Celje.
Ponudba mora biti oddana v zaprtem in
žigosanem ovitku, z vidno oznako: “Ponudba – ne odpiraj – Javni razpis za sukcesivno
dobavo pisarniškega in računalniškega potrošnega materiala, št.1 6/99 z navedbo
številke tega javnega razpisa.
Na hrbtni strani mora biti označeno ime
in naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 12. 1999 ob 13. uri v sejni sobi 222/II
nadstropje Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova 22.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
ocenjene vrednosti naročila, z veljavnostjo
60 dni od javnega odpiranja ponudb.

Št. 36/99
Ob-14647
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna
ulica 14, 2503 Maribor, faks 211-196.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v
Mariboru in Okrajna sodišča v Mariboru,
Lenartu in Slovenski Bistrici.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala.
Količina in ostale podrobnosti so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin za posamezni artikel, glede
na potrebe med letom.
(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
specifikacijah znotraj skupin, ki so razvidne
iz razpisne dokumentacije:
A) pisarniški material,
B) računalniški material,
C) potrošni material.
Dobavitelj mora ponuditi najmanj 50%
blaga po posamezni skupini.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,740.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
A) pisarniški material: 12,574.000 SIT,
B) računalniški papir: 4,746.000 SIT,
C) potrošni material: 1,420.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico skleniti pogodbo samo z enim ponudnikom.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave v letu 2000, od 1. 1. 2000
do 31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.

Stran

6150 / Št. 92 / 12. 11. 1999

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Mariboru, vložišče, Sodna ulica 14, Maribor, pri Ljubi Novak, med
9. in 15. uro, od ponedeljka do petka, po
objavi javnega razpisa.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 11. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago brezplačno.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do 8. 12. 1999
do 15. ure, ne glede na način prenosa
pošiljke. Ponudba mora biti oddana v zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova ponudnika in z obveznim pripisom “Javni razpis – ponudba blaga – ne
odpiraj”.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, 2503 Maribor.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 12. 1999 ob 10. uri v sobi št. 253/II
Okrožnega sodišča v Mariboru, Sodna ulica 14.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10%, ocenjena vrednost naročila, z veljavnostjo do 10. 2. 2000.
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 v
skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
odstopijo od ponudbe od dneva, ki je opredeljen za odpiranje ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): 1. kvaliteta, 2. cena, 3. stalnost zalog, 4. razen
ugodnosti, 5. ponudba izven specifikacije.
Merila so obrazložena in ocenjena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Okrožno sodišče v Mariboru, tel.
225-441, Sonja Tomažič.
16., 17.
Okrožno sodišče v Mariboru
Št. 404-08-389/99
Ob-14648
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: skladišče Uprave RS
za zaščito in reševanje, Obvozna pot b.š.,
Ljubljana-Roje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: čolni za reševanje z motorjem in prikolice za prevoz čolnov:
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– čoln – 7 kosov,
– motor – 7 kosov,
– prikolica za prevoz čolna – 7 kosov.
Osnovni tehnični podatki:
Čoln reševalni:
– dolžina čolna 5 m,
– širina čolna 2 m,
– minimalno 5 komor,
– gumirani tekstil Hypalon/Neopren,
– nosilnost 6–8 oseb,
– dno iz aluminija,
– upravljanje ročno,
– čoln mora biti opremljen tudi z vso opremo,ki je potrebna za registracijo plovila.
Opomba: dimenzije čolna lahko odstopajo do +10%.
Izvenkrmni motor:
– izvenkrmni motor 30–35 KW.
Prikolica za prevoz čolna:
– ustrezati mora tipu ponujenega čolna,
– mora biti homologizirana.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki morajo predložiti ponudbo na celoten obseg javnega naročila.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročilo se ne odda posamično.
4. Datum dobave, če je predvideno: v
90 dneh po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave: v
90 dneh po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava za logistiko, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, pisarna za
javne razpise, tel. 171-25-85, soba št. 365,
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS BO 27A/99), na žiro račun št.
50100-637-55216. Ponudniki, ki se drugič prijavljajo na razpis so plačila oproščeni.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti. Pri tem je potrebno
predložiti:
– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedba polnega naslova
ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na št.) ter
– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 12. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik sprejemna pisarna –
vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, ponudba
javni razpis MORS BO 27A/99 – oprema
za zaščito in reševanje”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 7. 12. 1999
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba
št. 150.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija, brezpogojna in
plačljiva na prvi poziv, v višini 3% od razpisane vrednosti javnega naročila, veljavna 120
dni od datuma odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačnik storitev je v celoti naročnik. Rok plačila je 30 dni od uradnega prejema 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:
– da ima čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 8, obrazca BON 1,
enake ali večja od razpisane vrednosti javnega naročila,
– da ima čiste prihodke iz prodaje,
izkazane pod zap. št. 11, obrazca BON 1,
enake ali večje od razpisane vrednosti javnega naročila,
– da ima prihodke od prodaje, izkazane v davčni napovedi enake ali večje od
razpisane vrednosti javnega naročila;
– da ima ponudnik vsaj 2 zaposlena,
– da ponudnikov žiro račun v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran,
– da zagotavlja fiksne cene do izpolnitve
pogodbenih obveznosti,
– da nudi najmanj 30 dnevni plačilni rok,
– da zagotavlja zahtevane količine blaga
javnega naročila,
– da zagotavlja zahtevan dobavni rok,
– da je vso ponujeno blago serijsko in
izdelavno v letu 1999,
– da vso ponujeno blago ustreza osnovnim tehničnim podatkom in ostalim zahtevam, ki so navedene v opisu predmeta javnega naročila in zahtevah naročnika,
– da izpolnjuje splošne pogoje za garancijsko dobo in zagotavlja rezervne dele za
vsak ponujen proizvod posebej.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 12. 1999.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
a) čoln in motor: ocenjevane lastnosti
čolna so (dolžina, število komor, moč motorja); utež: cena 0,5; dolžina čolna 0,2;
moč motorja 0,2; število komor 0,1),
b) prikolica za prevoz čolna: cena 1,0.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl. 21, Uprava za zaščito in reševanje,
kont. oseba Miro Puppis, tel. 171-25-25
od 8. do 9. ure.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 4. 6. 1999 pod št.
Ob-4488, objava o izidu pa dne 27. 8.
1999.
Ministrstvo za obrambo
Ob-14653
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JVZ Vrtec Šoštanj, Koroška 13, 3325
Šoštanj, tel. 063/881-015, 063/882-17-30,
faks 063/882-263.
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9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 1% ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: virman, 30 dni.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do začetka odpiranja
ponudb, 6. 12. 1999 do 12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merilo
za dodelitev naročila je najnižja končna cena
in ostala merila, ki so navedena v razpisni
dokumentaciji. Ponudniki bodo obveščeni o
izidu razpisa najkasneje do 22. 12. 1999.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: zainteresirani jih dobijo pri Vrtcu Šoštanj, Koroška 13, Šoštanj, kontaktna oseba Pirečnik Ana, tel. 063/881-015,
897-17-30, faks 063/882-263.
16., 17.
JVZ Vrtec Šoštanj, Šoštanj

V primeru, da se ponudbena dokumentacija odda osebno, se lahko odda le od
ponedeljka do petka od 6. do 13.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene kot to predvideva zakon o javnih
naročilih.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 1999 ob 12. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).
10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN)::
Merila:
– ponudbena cena do 45 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 10 točk,
– fiksnost cen do 15 točk,
– boniteta do 15 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
RTH, d.o.o., Trbovlje
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN).
3. (a) Kraj dobave:
– Enota Lučka, Koroška 13, Šoštanj,
– Enota Brina, Kajuhova 3, Šoštanj,
– Enota Maja, Šmartno ob Paki 30,
Šmartno ob Paki.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročila po
skupinah:
1. meso in mesni izdelki,
2. zmrznjene ribe,
3. jabolka,
4. sveže in južno sadje,
5. sveža zelenjava,
6. jajca,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. kruh in pekovsko pecivo,
9. splošno prehrambeno blago.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
16,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročilo se deli na 9 skupin, in sicer:
1. skupina: meso in mesni izdelki:
5,600.000 SIT,
2. skupina: zmrznjene ribe: 250.000
SIT,
3. skupina: jabolka: 250.000 SIT,
4. skupina: sveže in južno sadje:
1,100.000 SIT,
5.
skupina:
sveža
zelenjava:
1,400.000 SIT,
6. skupina: jajca: 400.000 SIT,
7. skupina: mleko in mlečni izdelki:
2,600.000 SIT,
8. skupina: kruh in pekovsko pecivo:
1,500.000 SIT,
9. skupina: splošno prehrambeno blago: 3,400.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JVZ
Vrtec Šoštanj, Koroška 13, Šoštanj, računovodstvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 11. 1999
do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR
52800-603-38115 ali v gotovini na blagajni
na sedežu naročnika.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 12. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JVZ Vrtec Šoštanj, Koroška
13, 3325 Šoštanj, v zapečateni kuverti z
oznako: “Ponudba – Ne odpiraj” in številko
objave v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 12. 1999 ob 12. uri, v Vrtcu
Šoštanj, Koroška 13, Šoštanj, v pisarni
ravnateljice.

Ob-14687
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: žično pletivo in spojna
vrvica: zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost celotnega naročila (brez DDV):
34,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– sklop 1: žično pletivo: 30,100.000 SIT,
– sklop 2: spojna vrvica: 4,400.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 1. 2000–31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektorja.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT + DDV (19%).
Dokumentacija je na razpolago v tajništvu gospodarsko-finančnega sektorja. Plača se ob dvigu na blagajni RTH, d.o.o. Predstavnik ponudnika mora imeti s sabo vse
podatke, potrebne za izstavitev računa.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe (sprejem pri naročniku):
15. 12. 1999 do 11.30.

Ob-14702
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: goriva in maziva: zaradi
obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja
v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost celotnega naročila (brez DDV):
31,700.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– sklop 1: olja: 13,400.000 SIT,
– sklop 2: masti in spreji: 4,600.000
SIT,
– sklop 3: filtri: 2,000.000 SIT,
– sklop 4: goriva: 11,700.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 1. 2000–31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektorja.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT + DDV (19%).
Dokumentacija je na razpolago v tajništvu gospodarsko-finančnega sektorja. Plača se ob dvigu na blagajni RTH, d.o.o. Predstavnik ponudnika mora imeti s sabo vse
podatke, potrebne za izstavitev računa.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe (sprejem pri naročniku):
15. 12. 1999 do 9.30. V primeru, da se
ponudbena dokumentacija odda osebno, se
lahko odda le od ponedeljka do petka od 6.
do 13.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene kot to predvideva zakon o javnih
naročilih.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 1999 ob 10. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).
10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila:
– ponudbena cena do 45 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 10 točk,
– fiksnost cen do 15 točk,
– boniteta do 15 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Ob-14704
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: jamski les in hlodovina:
zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta
nahaja v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo.
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(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost celotnega naročila (brez DDV):
74.400.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 1. 2000–31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektorja.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.0000 SIT + DDV (19%).
Dokumentacija je na razpolago v tajništvu gospodarsko-finančnega sektorja. Plača se ob dvigu na blagajni RTH, d.o.o. Predstavnik ponudnika mora imeti s sabo vse
podatke, potrebne za izstavitev računa.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe (sprejem pri naročniku):
14. 12. 1999 do 13.30.
V primeru, da se ponudbena dokumentacija odda osebno, se lahko odda le od
ponedeljka do petka od 6. do 13.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene kot to predvideva zakon o javnih
naročilih.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 1999 ob 8. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).
10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila:
– ponudbena cena do 45 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 10 točk,
– fiksnost cen do 15 točk,
– boniteta do 15 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Ob-14705
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vrtalne krone in vrtalno

drogovje: zaradi obsežnosti specifikacije
blaga se ta nahaja v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost celotnega naročila (brez DDV):
66,200.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično
– sklop 1: vrtalne krone: 18,100.000
SIT
– sklop 2: vrtalno drogovje: 48,100.000
SIT
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 1. 2000–31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektorja.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT + DDV (19%).
Dokumentacija je na razpolago v tajništvu gospodarsko-finančnega sektorja. Plača se ob dvigu na blagajni RTH, d.o.o. Predstavnik ponudnika mora imeti s sabo vse
podatke, potrebne za izstavitev računa.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe (sprejem pri naročniku):
14. 12. 1999 do 10.30.
V primeru, da se ponudbena dokumentacija odda osebno, se lahko odda le od
ponedeljka do petka od 6. do 13.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene kot to predvideva zakon o javnih
naročilih.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 1999 ob 11. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).
10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila:
– ponudbena cena do 45 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 10 točk,
– fiksnost cen do 15 točk,
– boniteta do 15 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
RTH, d.o.o., Trbovlje
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila:
– ponudbena cena do 45 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 10 točk,
– fiksnost cen do 15 točk,
– boniteta do 15 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
RTH, d.o.o., Trbovlje

d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene kot to predvideva zakon o javnih
naročilih.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 1999 ob 9. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).
10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila:
– ponudbena cena do 45 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 10 točk,
– fiksnost cen do 15 točk,
– boniteta do 15 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o
naročilu: sestanek s ponudniki je predviden
23. novembra 1999 ob 10. uri v skldaišču
Rudnika Hrastnik (RTH, d.o.o., Ulica 3. julija, Hrastnik). Na sestanku bodo prezentirani vzorci blaga iz specifikacije 7. točke te
razpisne dokumentacije.
16., 17.
RTH, d.o.o., Trbovlje
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Ob-14706
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: elektro material: zaradi
obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja
v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost celotnega naročila (brez DDV):
38.950.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– sklop 1: drobni elektro material:
3,400.000 SIT,
– sklop 2: stikala: 6,600.000 SIT,
– sklop 3: žice, kabli in pribor:
16,200.000 SIT,
– sklop 4: svetila: 9,400.000 SIT,
– sklop
5:
varovalni
elementi:
3,100.000 SIT,
– sklop 6: upori in polprevodniški material: 250.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 1. 2000–31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektorja.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT + DDV (19%).
Dokumentacija je na razpolago v tajništvu gospodarsko-finančnega sektorja. Plača se ob dvigu na blagajni RTH, d.o.o. Predstavnik ponudnika mora imeti s sabo vse
podatke, potrebne za izstavitev računa.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe (sprejem pri naročniku):
13. 12. 1999 do 10.30. V primeru, da se
ponudbena dokumentacija odda osebno, se
lahko odda le od ponedeljka do petka od 6.
do 13.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene kot to predvideva zakon o javnih
naročilih.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 12. 1999 ob 11. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).
10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in teh-

Ob-14708
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelki zaščite: zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja v
razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost celotnega naročila (brez DDV):
33,400.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– sklop 1: rokavice in ostala zaščitna
sredstva: 10,700.000 SIT,
– sklop 2: delovna obleka: 11,500.000
SIT,
– sklop 3: delovna obutev in čelade:
11,200.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 1. 2000–31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektorja.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT + DDV (19%).
Dokumentacija je na razpolago v tajništvu gospodarsko-finančnega sektorja. Plača se ob dvigu na blagajni RTH, d.o.o. Predstavnik ponudnika mora imeti s sabo vse
podatke, potrebne za izstavitev računa.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe (sprejem pri naročniku):
14. 12. 1999 do 8.30. V primeru, da se
ponudbena dokumentacija odda osebno, se
lahko odda le od ponedeljka do petka od 6.
do 13.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,

Ob-14710
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelki črne metalurgije:
zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta
nahaja v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost celotnega naročila (brez DDV):
35,900.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– sklop 1: cevi raznih profilov:
3,200.000 SIT,
– sklop 2: jeklo okroglo: 4,600.000 SIT,
– sklop 3: pločevina perforirana:
3,800.000 SIT,
– sklop 4: mreže sejalne: 6,200.000 SIT,
– sklop 5: pločevina: 6,200.000 SIT,
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– sklop 6: jeklo kvadratno, jeklo ploščato, jeklo kotno in nosilci: 6,500.000 SIT,
– sklop 7: žične vrvi in pribor:
4,500.000 SIT,
– sklop 8: žica: 900.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 1. 2000–31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektorja.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT + DDV (19%).
Dokumentacija je na razpolago v tajništvu gospodarsko-finančnega sektorja. Plača se ob dvigu na blagajni RTH, d.o.o. Predstavnik ponudnika mora imeti s sabo vse
podatke, potrebne za izstavitev računa.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe (sprejem pri naročniku):
17. 12. 1999 do 8.30. V primeru, da se
ponudbena dokumentacija odda osebno, se
lahko odda le od ponedeljka do petka od 6.
do 13.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene kot to predvideva zakon o javnih
naročilih.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 12. 1999 ob 9. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).
10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila:
– ponudbena cena do 45 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 10 točk,
– fiksnost cen do 15 točk,
– boniteta do 15 točk.
Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Ob-14711
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: gradbeni material: zaradi
obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja
v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost celotnega naročila (brez DDV):
81,600.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– sklop 1: pesek in beton: 34,000.000
SIT,
– sklop 2: stavbno okovje: 700.000 SIT.
– sklop 3: ostali gradbeni material:
46,900.000 SIT
4. Datum dobave, če je predvideno: obdobje 1. 1. 2000–31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: tajništvo gospodarsko finančnega sektorja.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT + DDV (19%).
Dokumentacija je na razpolago v tajništvu gospodarsko-finančnega sektorja. Plača se ob dvigu na blagajni RTH, d.o.o. Predstavnik ponudnika mora imeti s sabo vse
podatke, potrebne za izstavitev računa.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe (sprejem pri naročniku):
13. 12. 1999 do 8.30. V primeru, da se
ponudbena dokumentacija odda osebno, se
lahko odda le od ponedeljka do petka od 6.
do 13.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene kot to predvideva zakon o javnih
naročilih.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 12. 1999 ob 9. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljavnost: kot predvideva navodilo o
vrstah finančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št.
73/97).
10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z 28.
členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
Merila:
– ponudbena cena do 45 točk,
– rok plačila do 15 točk,
– rok dobave do 10 točk,
– fiksnost cen do 15 točk,
– boniteta do 15 točk.

Podrobna razdelitev – ovrednotenje posameznega merila je opisano v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Št. 8-420
Ob-14715
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana,
061/223-896.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: naslov naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: programska oprema za
celotni informacijski sistem vodenja poslovanja.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele ali skupine: da, po modulih, natančen opis je v razpisni dokumentaciji.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: december 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
februar 2000.
6. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: sedež naročnika pri Vinku Severju tel.:
061-1767179, faks: 061 223896, e-pošta: vinko.severŽcd-cc.si .
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. 11. do 26.
11. 1999 vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo oddaja naročnik osebno ali po pošti (papir in
disketa) ali po e-pošti .
7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 12. 1999, 10. ura.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Cankarjev dom, Prešernova
10, 1000 Ljubljana. Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo na naslov naročnika v
zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj –
ponudba za nabavo programske opreme”.
8. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
3. 12. 1999, sedež naročnika, sejna soba
I. nadstropje, 12. ura.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: navedena so v razpisni dokumentaciji in so skladna z ZJN.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanja na merodajna določila v drugih dokumentih: proračunska
sredstva.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravne osebe. Podrobnejša določila so navedena v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od skrajnega roka za predložitev ponudb do konca veljavnosti ponudb.
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Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba 255/II. nadstropje, Alenka Mihelčič, med
10. in 12. uro, vsak delovnik.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 15. 11. 1999
do 19. 11. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 29.750 SIT, ŽR št. 50100845-50358, sklic na št. 713003, s pripisom JR 50/99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 10. 12. 1999 do
9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo nabrežje
2, soba 255/II. nadstropje, Alenka Mihelčič – osebno.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo
nabrežje 2, soba 143/I, ob 10. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija, vnovčljiva na
prvi poziv, v vrednosti 2% od razpisane vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
določeno v razpisni dokumentaciji.
12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 12. 1999
od 10. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
40%, reference 40%, kadrovska usposobljenost 20%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: določeno v razpisni dokumentaciji.
17., 18.
Mestna občina Ljubljana

univ. dipl. inž. grad., Nemec Darja, univ.
dipl. inž. grad.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 19. 11. 1999
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije v višini 35.000 SIT se nakaže na račun APP Nova Gorica: 52000-601-12162.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 25. 11. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Goriški vodovodi, d.d., C.
25. Junija 1/b, 5000 Nova Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v sejni sobi Goriških
vodovodov, d.d., v II. nadstropju dne
25. 11. 1999 ob 9. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti akceptni nalog v višini 10% ponujenih
del z veljavnostjo 90 dni od te objave.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji financiranja so opredeljeni v razpisnih pogojih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti in mora imeti ustrezne kadre.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 11. 1999
do 9. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije dajeta Miška Andrej, univ. dipl. inž. grad., tel. 065/1291107 in Nemec Darja, univ. dipl. inž. grad.,
tel. 065/1291-106.
17., 18.
Goriški vodovodi, d.d.,
Nova Gorica
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14. Merila za dodelitev naročila: natančno so navedena v razpisni dokumentaciji in
so: vsebina in lastnosti programske opreme, cena ter izpolnjevanje zahtev naročnika.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: zahteve za vsebino ponudbe so navedene v razpisni dokumentaciji.
Cankarjev dom

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

Popravek
Ob-14548
V javnem razpisu za izbiro izvajalcev brez
omejitev za gradbena dela za gradnjo kanalizacijskega zbiralnika Studenčice–Lesce,
odsek Hraše–Lesce Občine Radovljica, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 88 z dne
29. 10. 1999, Ob-13966, se spremeni del
objave:
4. Orientacijska vrednost naročila:
44,414.000 SIT.
Občina Radovljica
Popravek
Ob-14549
V javnem razpisu za izbiro izvajalcev brez
omejitev za gradbena dela za gradnjo kanalizacijskega zbiralnika Studenčice–Lesce,
odsek Lesce–Trata Občine Radovljica, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 88 z dne
29. 10. 1999, Ob-13967, se spremeni del
objave:
4. Orientacijska vrednost naročila:
67,900.000 SIT.
Občina Radovljica
Št. 50/99
Ob-14546
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen zakona o javnih
naročilih.
3. Kraj izvedbe del: območje Mestne občine Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja sistema javnega alarmiranja na območju MOL.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: december
1999, december 2005.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:

Ob-14619
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Goriški vodovodi, d.d., C. 25. Junija
1/b, Nova Gorica, faks 065/1291-128.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kromberk pri Novi
Gorici.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvajala se bodo gradbena in montažna dela
pri gradnji vodovoda in kanalizacije v
Kekčevi cesti v Novi Gorici. Vrednost del
znaša 35,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne more.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: datum predvidenega pričetka del 10. 12. 1999, datum
predvidenega zaključka del: 30. 12. 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Goriški vodovodi, d.d., Nova Gorica, tehničnorazvojni sektor, kont. oseba: Miška Andrej,

Št. 498/99
Ob-14639
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva 15, tel. 067/41-244, telefaks 067/42-029, kontaktna oseba: Marjan Blokar, tel. 067/400-340.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Dom starejših
občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva 15, 6250
Ilirska Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
gradnja prizidka k Domu starejših občanov (gradbena, obrtniška in instalacijska dela) z ocenjeno vrednostjo
150,000.000 SIT.
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(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela se bodo izvajala v skladu z razpisno dokumentacijo.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del 1.
marca 2000, dokončanje 31. oktobra
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva
15, Ilirska Bistrica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 19. novembra 1999 v DSO Ilirska Bistrica.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom na rač. št. ŽR 52210-603-30965.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 21. decembra 1999
do 11.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. december 1999 ob 12. uri v klubski
sobi Doma starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva 15, Ilirska Bistrica.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora k ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
pogoji glede financiranja in plačil so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: s ponudnikom, ki mu
bo dodeljeno naročilo, bo sklenjena gradbena pogodba, ob predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti ter upoštevanju še
drugih obvznosti, ki so navedene v razpisni
dokumentaciji.
13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, so navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po 21. decembru 1999.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so navedena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da ne
odda izgradnje objekta v celoti, pač pa odda dela izbranim ponudnikom po posameznih sklopih, v obsegu, ki ga sam določi.
17., 18.
Dom starejših občanov
Ilirska Bistrica
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Št. 20/2-99
Ob-14683
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rižanski vodovod Koper, d.o.o.,
c. 15. maja št. 13; tel. 066/4860, faks
066/486-120.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Nova in Bežkova ulica v Semedeli, Mestna občina Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično:
– vzdrževalna dela na vodovodu po
Bežkovi in Novi ulici v Semedeli,
– dolžina cevovoda LŽ duktil K 9 ∅
150 mm je 350 m,
– ocenjena vrednost del je 10,000.000
SIT (vrednost gradbenih in montažnih del
ter vodovodnega materiala).
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: skupna ponudba za
montažna in gradbena dela.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi svojo
varianto.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del je 3. 1. 2000, rok izvedbe je 45
koledarskih dni, datum dokončanja je 16. 2.
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Rižanskem vodovodu Koper,
d.o.o., tajništvo soba 101 – Ulica 15. maja
št. 13, Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 19. 11. 1999 do
13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT, ponudniki nakažejo na ŽR Rižanskega vodovoda št.
51400-601-11191.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: predložitev ponudbe je
do petka 3. 12. 1999, do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper,
d.o.o., Ulica 15. maja št. 13, 6000 Koper.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za vzdrževalna dela v Bežkovi in Novi ulici v
Semedeli” – javni razpis.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo v petek 3. 12. 1999 ob
13.15 na Rižanskem vodovodu (soba 113).
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
vrendosti 10% od ocenjene vrednosti
(1,000.000 SIT).
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačila je po potrjenih mesečnih situacijah, in sicer v roku 60 dni od datuma
potrditve situacije.
12.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z ZJN – 40. člen.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 3. 12. 1999
dalje.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– popolnost ponudbe,
– rok izvedbe,
– garancija,
– usposobljenost,
– ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije ponudniki dobijo na Rižanskem vodovodu Koper, d.o.o.,
tel. 066/4860, pri Stopar Miri.
17., 18.
Rižanski vodovod Koper, d.o.o.
Št. 392/99
Ob-14684
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje, tel. 0601/22-420, faks 061/26-293.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Trbovlje, igrišče pri
občinski stavbi.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbena in strojna dela za izgradnjo drsališča površine 20×40 m v orientacijski
vrednosti 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: dela se bodo oddala v
kompletu skupaj.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: projekti so že izdelani.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela morajo
biti končana do 22. decembra 1999.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Trbovlje, Oddelek za okolje in prostor,
Leninov trg 4, Trbovlje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 12 dni po objavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, plačljivo z virmanom na račun št. 52700-630-10056 s
pripisom za drsališče.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 14 koledarskih dni po
objavi razpisa, do 10. ure zjutraj.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Trbovlje, Leninov trg
4, 1420 Trbovlje, z vidnim napisom “Ne
odpiraj – ponudba za drsališče” ter številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja. Ponudba mora biti v zaprti in
žigosani ovojnici.
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(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 75 koledarskih dni.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Nova Gorica, oddelek za
infrastrukturo in gospodarske javne službe, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
soba št. 25/I ali 26/I.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 11. 1999.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 23. 11. 1999 do
12.30 (prinešeno v glavno pisarno Mestne
občine Nova Gorica, soba št. 38/I. nadstropje ali poslano priporočeno po pošti in
prejeto do razpisane ure).
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Nova
Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, glavna pisarna, soba št. 38/I.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 11. 1999 ob 13. uri, Mestna občina
Nova Gorica, steklena dvorana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: za resnost ponudbe bo moral ponudnik
predložiti bančno garancijo v višini 5% od
ponudbene vrednosti, ostala zavarovanja
ponudbe so razvidna v razpisni dokumentaciji.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in / ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede plačevanja: način plačevanja z roki je določen v
razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo za priznanje
sposobnosti predložiti ponudbi dokumentacijo in dokazila, zahtevana z razpisno
dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 11. 1999
po 12.30.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico naročati manjši obseg od razpisanega, ali odstopiti od pogodbe, kolikor se izkaže, da
ne more zagotoviti sredstev za pokritje pogodbenega zneska. V obeh primerih ponudniki nimajo pravice do odškodnine iz
tega naslova.
17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba, če je bila objavljena: ne.
18.
Mestna občina Nova Gorica

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Sela pri Dolenjskih
Toplicah.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja črpališča s tlačnim vodom za
kanalizacijski sistem.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
14,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
15. 1. 2000, konec del: 30. 4. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Komunala Novo mesto, d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Muzejska ulica 5, 8000
Novo mesto, kontaktna oseba Andreja
Gorše.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 23. 11. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti
20.000 SIT na ŽR Komunala Novo mesto,
d.o.o., št. 52100-601-11459, pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto, z navedbo
“Javni razpis za izgradnjo črpališča s tlačnim vodom v Selih pri Dolenjskih Toplicah”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 12. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto, d.o.o., Muzejska ulica 5, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba Andreja Gorše.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 12. 1999 ob 8. uri, Komunala Novo
mesto, d.o.o., Rozmanova ulica 2, 8000
Novo mesto, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% ocenjene vrednosti javnega naročila.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: pogoji, opredeljeni v razpisni dokumentaciji in pogodbi.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: vse pravne oblike,
skladno z zakonom o gospodarskih družbah.
13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe: do 9. 2. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ekonomsko najugodnejša ponudba: ustrezne
reference, ugodna ponudbena vrednost,
ugodni plačilni pogoji, rok izvedbe, usposobljenost in sposobnost ponudnika, izpolnjevanje pogojev po zakonu o graditvi objektov.
16., 17., 18.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. koledarski
dan po objavi ob 10. uri v sejni sobi Občine Trbovlje, Leninov trg 4, Trbovlje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti ponudbe, z veljavnostjo 30 dni.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: plačilo po izstavljenih situacijah v roku
90 dni po potrditvi situacije s strani nadzornega organa.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni skupine ponudnikov.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti, kar dokazujejo z registracijo in
odločbo;
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe
del, celovitost ponudbe, reference, morebitne dodatne ugodnosti ponudnika. Teža
in način uporabe meril sta podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vse informacije o javnem naročilu lahko ponudniki dobijo na Oddelku za okolje in
prostor Občine Trbvolje, tel. 0601/22-420,
Tavzelj Darja.
17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba če je bila objavljena:
ni bila objavljena.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: ni bil objavljen.
Občina Trbovlje
Št. 343-80/95-3
Ob-14686
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Nova Gorica, Trg
E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel.
065/ 135-01-32, faks 065/21-233.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev. Cena ni edino merilo pri izbiri. Naročnik si pridržuje pravico,
da ne izbere nikogar od ponudnikov.
3. Kraj izvedbe del: Rožna Dolina – Ureditev ulice Angela Besednjaka.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja pločnikov in rekonstrukcija ulice Angela Besednjaka.
Ocenjena vrednost: 25,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: za ponujena dela obstaja samo ena varianta.

Št. 60-3276/99
Ob-14768
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Novo mesto, d.o.o.,
Rozmanova ulica 2, 8000 Novo mesto,
tel. 068/321-514, faks 068/324-115.
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa
storitev brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev

Popravek
Ob-14643
V ponovnem javnem razpisu za izbiro izvajalca storitev brez omejitev (opravljanje
dnevnih prevozov za potrebe učencev OŠ
Rače in OŠ Fram, za obdobje od 1. 1.
2000 do 30. 6. 2000) Občine Rače-Fram,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 88 z
dne 29. 10. 1999, Ob-13972, se popravi:
3. točka (“Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila”) in se pravilno glasi: opravljanje dnevnih prevozov za potrebe
učencev OŠ Rače (43 km/dan) in OŠ Fram
(80 km/dan), za obdobje od 1. 1. 2000 do
30. 6. 2000. Podrobnejši opis storitev (po
relacijah) je v razpisni dokumentaciji.
Orientacijska vrednost naročila je
6,000.000 SIT.
8. točka (“Trajanje naročila ali datum pričetka in dokončanje storitve”) in se pravilno
glasi: naročilo traja šest mesecev, in sicer
vse šolske dni v obdobju od pričetka do
dokončanja storitve, to je od 1. januarja
2000 do 30. junija 2000 (114 šolskih
dni).
Pod pogoji iz razpisne dokumentacije obstaja možnost podaljšanja pogodbe za vsako posamezno leto, največ do konca šolskega leta 2001/2002, to je do 30. 6.
2002.
9. (b) točka (“Datum, do kdaj je možno
zahtevati razpisno dokumentacijo”) in se pravilno glasi: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do vključno srede, 24. novembra 1999 do 10. ure.
10. (a) točka (“Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbo”) in se pravilno glasi: upoštevane bodo pisne ponudbe,
ki bodo predložene najkasneje do vključno srede, 1. decembra 1999 do 10. ure.
11. točka (“Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb”) in se pravilno glasi: javno odpiranje ponudb bo v sredo, 1. decembra
1999 ob 12. uri, na naslovu: Občina RačeFram, Grajski trg 14, 2327 Rače, v sejni
sobi.
Odpiranje ponudb bo izvedla strokovna
komisija. Predstavniki ponudnikov, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
12. točka (“Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj
resnosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana”): za zavarovanje resnosti ponudbe se zahteva bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 5% ocenjene vrednosti razpisanih storitev, kar pomeni 300.000 SIT
in mora biti v veljavi 60 dni po izteku razpisnega roka.
Občina Rače-Fram
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Št. 403-02-2/99
Ob-14547
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča št.
5, 1430 Hrastnik, tel. 0601/54-350, faks
0601/44-041.
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 prevozov
predšolskih otrok (mala šola in osnovnošolskih otrok) v Občini Hrastnik v letu
2000; ocenjena vrednost naročila:
16,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Hrastnik.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila ni rezervirana za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije in je registriran
za opravljanje navedenih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsako relacijo posebej, sklop relacij ali za vse relacije, ponudbena cena
mora biti razvidna za vsako relacijo posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi samo varianto po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
varianto po razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 1. 2000 do 24. 6.
2000 in 1. 9. 2000 do 31. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča št. 5, 1430
Hrastnik, Oddelek za družbene dejavnosti
in gospodarstvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: dvig razpisne dokumentacije je možen do srede, 8. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 5.000 SIT nakažite na
ŽR Občine Hrastnik, št. 52710-630-10061,
z navedbo predmeta naročila.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 12. 1999 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča št. 5, 1430 Hrastnik. Zapečatene
kuverte morajo biti označene z napisom “Ne
odpiraj – ponudba za šolske prevoze”. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 12. 1999 ob 12. uri.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju, morajo predložiti
pismeno potrdilo o zastopanju.
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 pogodbene vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo v skladu s
pogodbo.
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:
registracija oziroma obrtno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 13. 12. 1999
ob 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najugodnejša cena, roki, reference, kompletnost ponudbe.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo pri Ljubomiru Zalezini, na oddelku za družbene dejavnosti in
gospodarstvo Občine Hrastnik, oziroma po
tel. 0601/54-391.
19., 20.
Občina Hrastnik
Ob-14616
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
Ptuj 2250, št. telef. 062/771-146, št. faks.
062/771-783.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila.
1. Oblikovanje in tehnično urejanje,
lektoriranje in tisk javnega glasila »Ptujčan« in priloge Uradni vestnik Mestne občine Ptuj in dostava glasila do pošte Ptuj.
Osnovni podatki:
– naklada 8750 izvodov,
– format: Ptujčan 23 x 32,4 cm, Uradni
vestnik 21 x 29,6 cm,
– obseg: (a) Ptujčan – 16 strani, tisk dvobarvni, barvna ovojnica, papir brezlesni,
(b) Uradni vestnik – 8 strani, tisk enobarvni, papir reciklažni,
– izhajanje: glasilo izide 1- krat mesečno
– gradivo: izvajalec prevzame tekste in
druga gradiva na disketi pri naročniku.
Ocenjena vrednost naročila: 4,250.000
SIT letno.
4. Kraj izvedbe: prevzem gradiva na disketah na sedežu naročnika in dostava glasila in priloge do pošte na Ptuju.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: določeno v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: odlok o izdajateljstvu javnega glasila Ptujčan (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 35/95 in Uradni
vestnik Mestne občine Ptuj št. 1/97 in 1/98).
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Št. 3071/99
Ob-14626
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska 58, 1516 Ljubljana, faks
061/132-40-74.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev za
storitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: zavarovalne storitve:
požarno in strojelomno zavarovanje premoženja ter zavarovanje odgovornosti
naročnika Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., za leto 2000.
Ocenjena vrednost razpisa znaša
400,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: področje Javnega podjetja Elektro Ljubljana, d.d.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
navodilo o vsebini objav za javna naročila v
Uradnem listu RS (Ur. l. RS, št. 60/98).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudba mora biti izdelana na
način, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev, pričetek
ob 00. uri, dne 1. 1. 2000, dokončanje ob
24. uri, dne 31. 12. 2000.
9. (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/VI, na naslovu
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 56/VI, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 22. 11. 1999 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro
račun Elektro Ljubljana, d.d., št.
50102-601-90004, sklic na številko:
007991-276, z obvezno navedbo davčne
številke!
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 13. 12. 1999 do
14. ure, ponudbe oddane po tem roku ne
bodo upoštevane.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane na naslov: Javno podjetje Elektro
Ljubljana, d.d., Slovenska 56, 1516 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 12. 1999
ob 12. 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.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi, skladno z razpisno dokumentacijo.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ne.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– izpis registracije ponudnika za izvajanje razpisanih zavarovalnih storitev in veljavno dovoljenje pristojnega upravnega organa, ki ni starejši od 90 dni od objave v
Uradnem listu RS,
– dokazilo, da podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti,
– izjavo banke, da bo priložil bančno garancijo za dobro izvedbo zavarovalnih storitev v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo
izbrani ponudnik predloži naročniku v roku
10 dni po sklenitvi pogodbe,
– obrazca o boniteti BON 1, BON 2, ne
starejša od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– dokazilo o poravnanih svojih obveznostih iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– vsaj eno potrjeno referenco o požarnem in strojelomnem zavarovanju premoženja nad vrednostjo 10.000,000.000 SIT v
Republiki Sloveniji,
– dokazilo ponudnika o izpolnjevanju pogojev za redno servisiranje razpisanih zavarovanj,
– izjavo o soglasju k zahtevi naročnika
za obročno odplačevanje premije,
– potrjen predlog pogodbe.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba je
veljavna 90 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– višina premije,
– višina franšize,
– plačilni pogoji,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: določeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: dela se oddajo v celoti, delne ponudbe niso možne.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 2000 do 31.
12. 2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo na
Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
pri odgovorni urednici glasila Mileni Turk,
soba št. 5/I, telefon 772-731.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudb 2. 12. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 2. 12. 1999 do 15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki predložijo ponudbo na naslov Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, soba št. 5/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene: »Ponudba – Ne odpiraj« in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila
»tisk glasila«.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 12. 1999 v prostorih Mestne občine Ptuj,
Mestni trg 1, Ptuj, soba št. 2 (mala sejna
soba), ob 10. uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija se izda v višini 10% od vrednosti
javnega razpisa.
Vrsta in trajanje garancije določena v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji 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:
določeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 3. 12. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: (21. člen ZJN):
– najnižja cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe za posamezno številko glasila in priloge,
– reference o opravljenih delih.
Teža in način uporabe meril določena v
razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: Mestna občina Ptuj, odgovorna urednica glasila
Milena Turk, soba št. 5/I, telefon
062/772-731
19., 20.
Mestna občina Ptuj
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– reference,
– akontiranje škod.
18. Druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik
bo posredoval le pisna pojasnila na pisne
zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno
posredovane do 3. 12. 1999.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999, Ob-10761.
20.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-14638
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Stanovanjski sklad občine Celje, Trg
Celjskih knezov 8, 3001 Celje, tel.
063/481-511, faks 063/481-512.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije IPZ, PGD, PZR, PZI, PEL in
PID za stanovanjski objekt v stanovanjski soseski Dolgo polje 3, ob Grevenbroichovi ulici v Celju, vključno z zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki.
Ocenjena vrednost storitve z DDV znaša
18,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Celje, Grevenbroichova
ulica.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: določbe zakona o graditvi objektov.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov in veljavni predpisi s
področja storitve.
(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: storitev se oddaja v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: variante se lahko oblikujejo glede na navodila v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok izvedbe javnega naročila 90 dni, storitev mora biti dokončana
do marca 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Stanovanjski sklad občine Celje, Trg Celjskih
knezov 8, 3001 Celje, kontaktna oseba Arnuš Janko, univ. dipl. inž. gradb., tel.
063/481-511, faks 063/481-512.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od 16. 11. 1999
do vključno 22. 11. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 23.800 SIT, z upoštevanim 19%
DDV.
Nakazilo na ŽR št. 50700-652-25505,
sklic na št. 00-186, za razpisno dokumentacijo – Izdelava projektne dokumentacije
Dolgo polje 3, Celje.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. 12. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: tajništvo Stanovanjskega sklada občine Celje, Trg Celjskih knezov 8, Celje.
Zapečatne kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis
– Ponudba – Izdelava projektne dokumentacije za stanovanjski objekt v stanovanjski
soseski Dolgo polje 3, ob Grevenbroichovi
ulici v Celju, vključno z zunanjo ureditvijo in
komunalnimi priključki”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 12. 1999, v sejni sobi Stanovanjskega
sklada, soba št. 13, Trg Celjskih knezov 8,
3000 Celje, ob 12.15.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v znesku 1,000.000 SIT,
60 dni.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilni roki 60
dni, ostalo v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, priloga v razpisni dokumentaciji.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija za projektiranje – 60 dni, tehnična opremljenost v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije, finančna dokazila
o poslovanju v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 60 dni.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– idejno projektna zasnova – 50 točk,
– ponudbena cena – 20 točk,
– rok izdelave – 10 točk,
– reference – 10 točk,
– strokovna usposobljenost – 5 točk,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik – 5
točk.
Najustreznejša ponudba posameznega
merila ima najvišji rang.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje kontaktna oseba naročnika Arnuš Janko, univ. dipl. gradb.
inž., tel. 063/481-511.
19., 20.
Stanovanjski sklad občine Celje
Ob-14640
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor, tel.
062/2200-234, faks 062/222-241.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: preventivni zdravstveni
pregledi: specialni, obdobni in drugi
zdravstveni pregledi; ocenjena vrednost
naročila je 15,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: PE so locirane: Maribor, Slovenska Bistrica, Gornja Radgona,
Murska Sobota, Ptuj in Ljutomer.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: vsi preventivni zdravstveni pregledi delavcev se opravljajo po pravilniku o
načinu in postopku za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev, ki ga
predpisuje Ur. l. RS, št. 33/91.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
tem pravilniku lahko opravljajo preglede le
verificirane enote medicine dela zdravstvenih delovnih organizacij (drugi odstavek 37.
člena zakona o zdravstvu), ki imajo ustrezne
reference.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
pravne osebe morajo navesti imena in strokovno kvalifikacijo osebja, odgovornega za
izvedbo storitev.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo tudi za dele storitev.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: prav tako, ponudniki ne morejo
ponuditi samo svojo varianto.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: trajanje izvajanja storitev bo potekalo čez vse poslovno leto 1999
in 2000.
9. (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.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 26. 11. 1999,
vsak dan med 8. in 11. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo dokumentacije v višini 10.000 SIT. Način plačila: virmansko,
na račun št. 51800-601-22802.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: rok za oddajo
ponudbe je 20 dni. Pri ocenjevanju bodo
upoštevane vse ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 2. 12. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: naslov za predložitev ponudb:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2,
2000 Maribor, soba 114 – vložišče.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. 12. 1999 ob
13. uri, v prostorih Elektro Maribor, Vetrinjska ul. 2, Maribor. Odpiranje vodi Milan
Nežmah, univ. dipl. org.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe, v višini 5% od skupne
ponudbene vrednosti javnega razpisa, za
katerega daje ponudbo.
Veljavnost bančne garancije: 90 dni od
dneva odpiranja ponudb.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
javnega razpisa do 30. 11. 1999, vsak delovni dan od 13. do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, z virmanom na
račun št. 50700-696-250, ob navedbi sklicne številke 17/99, Okrožno sodišče v Celju.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 6. 12. 1999 do
12. ure, ne glede na način dostave pošiljke.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Okrožno sodišče v Celju,
Urad predsednika, Prešernova 22, 3000
Celje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 12. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi 222/II
Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova 22.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti naročila, z veljavnostjo 60 dni
od javnega odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme
biti krajši od tridesetih dni od dneva, ko
naročnik uradno prejme račun, ki je izstavljen enkrat mesečno.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila
in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba je
veljavna 90 dni od datuma odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Okrožno sodišče v Celju

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora predložiti ponudbo za celoto razpisanih del v skladu s
projektno nalogo.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
ponudbo, ki je v skladu z razpisno dokumentacijo.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek: takoj po podpisu pogodbe; dokončanje do konca meseca junija 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, CKŽ 14, Krško.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 26. 11. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 5.000 SIT na ŽR
51600-630-13042.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno dostaviti najkasneje do 2. 12. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 2. 12. 1999 ob 10.30,
na naslovu naročnika, v sejni sobi D.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 5% ocenjene vrednosti del.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v skladu z navodilom o izvrševanju proračuna RS.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o skupnem
nastopanju.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne pri naročniku.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 12. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ocenjena vrednost investicije (20%), cena izdelave
projektne dokumentacije (20%), potrjene reference ponudnika s področja, ki je predmet
razpisa (20%), obratovalni stroški (15%), dosedanje izvajanje pogodbenih obveznosti ponudnika do naročnika (10%), življenjska doba obstoječih referenčnih objektov (15%).
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije so na razpolago na Občini
Krško, CKŽ 14, Krško, pri Alenki Laznik,
tel. 0608/22-771, vsak delovni dan med
7. in 8. uro.
19., 20.
Občina Krško
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: 100% plačilo v
roku 60 do 90 dni po primopredaji dokumentov za izvedene storitve.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: na razpisu lahko sodelujejo:
vse pravne ali fizične osebe iz Republike Slovenije, s koncesijo za opravljanje dejavnosti
v skladu z zdravstvenimi predpisi.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo, ki jo dvigne pri naročniku.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 12. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
do 40 točk; reference do 15 točk; poznavanje delovnega procesa do 15 točk; plačilni
pogoj do 15 točk; izdaja dokumentacije do
15 točk.
Teža in način uporabe meril so podrobno opisana in prikazana v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: poda
jih kontaktna oseba naročnika Peter Radulović, inž., tel. 062/22-00-234, do 29. 11.
1999, od 8. do 11. ure.
Zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z: “Ne odpiraj – Ponudba – Javni razpis – Zdravstveni pregledi”. Ponudbe morajo biti zapečatene. Navedena mora biti tudi številka objave
v Uradnem listu RS in predmet javnega razpisa.
19., 20.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor
Št. 17/99
Ob-14641
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Okrožno sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje, tel. 063/484-411, faks
063/483-998.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izvajanje storitev čiščenja
poslovnih prostorov sodniške zgradbe in
dobava sanitarnega materiala.
Ocenjena vrednost je 19,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Okrožno sodišče Celje,
Okrajno sodišče Celje, Višje sodišče Celje,
Okrožno državno tolžilstvo Celje ter Višje
državno tožilstvo Celje.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, s predvidenim pričetkom 1. 1. 2000 in zaključkom
31. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Celju, Urad predsednika, Prešernova 22, 3000 Celje, kontaktna
oseba je Ana Bukvič, soba 204.

Ob-14642
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Krško, Cesta Krških žrtev 14,
8270 Krško, faks 0608/22-221.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
z izvedenim javnim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije (PDP, PGD, PZR, PZI) za čistilno napravo Brestanica; ocenjena vrednost
razpisanih del znaša 5,000.000 SIT.
4.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: zahteve
o navedbi imen in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitev so
razvidne iz razpisne dokumentacije.
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Ob-14645
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367
Vuzenica, faks 0602/791-0201.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v letu 2000, ocenjena vrednost je 12,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Vuzenica z okolico.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97), zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95,
54/96, 48/98), zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96 in 23/96).
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki oddajo ponudbo
za vsak način prevoza posebej, vendar mora biti ponujena cena razvidna ločeno za
prevoze z avtobusi in kombiji.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek 1. januar
2000, zaključek 31. 12. 2000. Šolski prevozi se vršijo v dneh, ko poteka pouk.
Pod pogoji iz razpisne dokumentacije obstaja možnost podaljšanja pogodbe za vsako
posamezno leto, največ pa do 31. 12. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Vuzenica, Mladinska 1, Vuzenica, tel.
0602/791-0200, sprejemna pisarna.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacija bo
na razpolago do 26. 11. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom na
ŽR Občine Vuzenica, 51860-630-25690,
ali pri blagajni pri prevzemu razpisne dokumentacije.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. december 1999
do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Vuzenica, Mladinska 1, 2367 Vuzenica.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
četrtek, 2. 12. 1999 ob 14. uri, v sejni sobi
Občine Vuzenica.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v roku najmanj 30
dni po preteku meseca, za katerega se storitve zaračunavajo.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o opravljanju
storitev.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
je navedeno v razpisni dokumentaciji.
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16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: datum odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): dnevna
cena prevozov, reference pri izvajanju prevozov in druge ugodnosti. Dodatna merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša ponudba – kriteriji se obravnavajo
kompleksno.
18. Druge informacije o naročilu: ponudba mora veljati do 31. 12. 1999. Pridržujemo si tudi pravico, da v primeru odstopa
izbranega najugodnejšega ponudnika ali ob
neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti takoj prekinemo pogodbo in povabimo k podpisu pogodbe za opravljanje storitev šolskih
prevozov drugega najugodnejšega ponudnika po tem razpisu za določen čas do ponovne izvedbe postopka javnega razpisa.
19., 20.
Občina Vuzenica
Ob-14646
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom za varstvo odraslih, Kidričeva
23, 3320 Velenje, tel. 063/874-915, faks
063/897-06-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje prostorov v
Domu za varstvo odraslih Velenje.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
17,500.000 SIT letno.
4. Kraj izvedbe: Dom za varstvo odraslih, Kidričeva 23, 3320 Velenje.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: za izvedbo naročila se lahko
prijavijo izvajalci, ki so usposobljeni za izvajanje čiščenja prostorov v socialnovarstvenih in bolnišničnih ustanovah ter imajo ustrezno število delavcev za izvajanje rednega
čiščenja.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo le za celo storitev.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
za varstvo odraslih, Kidričeva 23, 3320 Velenje, računovodstvo.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 11. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na negotovinski
način na žiro račun št. 52800-603-38370,
s pripisom “stroški razpisne dokumentacije
– čiščenje” ali v gotovini na blagajni na sedežu naročnika.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 12. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom za varstvo odraslih, Kidričeva 23, 3320 Velenje.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 12. 1999 ob
14. uri, v Domu za varstvo odraslih, Kidričeva 23, Velenje, v sejni sobi.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se lahko zahtevajo pisno na
naslovu pod 1. točko; ponudniki bodo o
izbiri obveščeni do 17. 12. 1999.
19., 20.
Dom za varstvo odraslih Velenje
Št. 025-110/1999-2
Ob-14635
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 izdelavo prevodov iz slovenskega v angleški jezik, iz
angleškega v slovenski jezik in lektoriranje za potrebe Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin. 3,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: 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 prevajalci in lektorji, kot je to
določeno v razpisni dokumentaciji.
(b)
(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: ponudnik se ne more 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 naloge poteka po zahtevah naročnika, opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
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4. Kraj izvedbe: Razlagova 14 in 20 v
Mariboru.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b), (c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: UM,
Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova
14, 2000 Maribor, dekanat.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 11. 1999 do
12. ure.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 2. 12. 1999 do
12. ure
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 14,
2000 Maribor, dekanat.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 1999 ob 13. uri v sejni sobi dekanata Ekonomsko-poslovne fakultete na Razlagovi 14, I. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v znesku 1,000.000 SIT,
veljavna 30 dni po opravljeni izbiri.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS.
14.
15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 12. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
(najnižja cena ni nujno najugodnejša ponudba); kvaliteta storitve, pri čemer bo v prvi vrsti
upoštevana kvaliteta storitve glede na zahteve naročnika (dokazila o ustrezni tehnični
opremljenosti za čiščenje linoleja, sintetičnih
talnih oblog in kamna; predložitev referenc o
dosedanjem čiščenju); dokazila o opravljanju in časovnem trajanju čiščenja v vzgojno-izobraževalnih in raziskovalnih ustanovah.
18. Druge informacije o naročilu: ogled
prostorov je možen vsak delovnik od 7. do
19. ure.
19., 20.
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta,
Maribor

3.1. Izdelava investicijskega programa za Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin.
3.2. Predvidena vrednost naročila je 2
mio SIT.
4. Kraj izvedbe: naloga se izvaja v prostorih izvajalca.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi
ali upravnimi določbami rezervirana za
specifičen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih lahko opravijo izvajalci različnih
strok.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih, uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, kot je določeno v razpisni dokumentaciji.
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: izvedba naloge poteka po zahtevah naročnika in je opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja del je
opredeljen z uveljavitvijo posamezne pogodbe, dokončanje pa je določeno v razpisni
dokumentaciji.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, soba P03,
tel. 061/178-49-22.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 11. 1999 do
9. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.500 SIT – ŽR: 50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 23. 11. 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:
23. 11. 1999 ob 10. uri, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, 5%
od okvirne vrednosti naloge – veljavnost do
8. 1. 2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: nalogo financira
naročnik.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalce. Njihovo pravno razmerje je določeno v razpisni dokumentaciji.
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8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja del je
opredeljen s podpisom 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: 22. 11. 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 2.500 SIT – ŽR:
50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 23. 11. 1999 do 9. ure.
(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:
23. 11. 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:
niso zahtevana.
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: 23. 11.
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 – 1. objava.
20.
Geodetska uprava RS
Št. 235
Ob14650
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 14, 2000 Maribor, št. telefaksa 062/227-056.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih prostorov na Razlagovi 14 in 20; ocenjena
vrednost 16,000.000 SIT.

Št. 530-7/1999-2
Ob-14725
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
izvajalcev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:
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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:
zahteve so določene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 23. 11.
1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba: Ljuba Nahtigal, tel.
061/125-71-71.
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 RS
Št. 01-18/4-99
Ob-14726
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1101 Ljubljana, 061/1892-698.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje storitev fizičnega varovanja objekta in opravljanje receptorske službe; orientacijska vrednost 10,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ekonomska fakulteta
Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17,
1101 Ljubljana
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja; začetek 1. 2.
2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v recepciji Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17,
1101 Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 3. 12. 1999 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpisna dokumentacija je na razpolago proti plačilu 10.000 SIT, ki se plača gotovinsko na
blagajni Ekonomske fakultete oziroma negotovinsko z virmanom na žiro račun št.
50105-603-40269, sklic na št. 101.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: zadnji dan za oddajo
ponudb je petek 17. 12. 1999 do 12. ure
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17,
1101 Ljubljana – tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: »Ne odpiraj – ponudba
za opravljanje storitev fizičnega varovanja objekta in opravljanje receptorske službe« in z
navedbo številke objave javnega razpisa v
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Uradnem listu RS. Na zadnji strani ovojnice
mora biti naveden točen naslov ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo dne
22. 12. 1999 ob 9. uri v sejni sobi dekanata Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1101 Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 3% celotne vrednosti naročila.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeni v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti dokumentacijo v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba je
veljavna 90 dni od dneva te objave.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– konkurenčnost cen,
– usposobljenost in sposobnost ponudnika,
– reference.
Pri vrednotenju merila konkurenčnost
cen, se upošteva vplivnostni faktor 0,6. Pri
vrednotenju merila usposobljenost in sposobnost ponudnika se upošteva vplivnostni
faktor 0,2, pri vrednotenju merila reference, se upošteva vplivnostni faktor 0,2.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije dobijo ponudniki na informativnem dnevu, ki bo v petek dne 19. 11.
1999 ob 13. uri v sejni sobi dekanata Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Ta
dan bo organiziran ogled poslovnih prostorov.
19., 20.
Ekonomska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Št. 01-18/3-99
Ob-14727
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1101 Ljubljana, 061/1892-698.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje storitev čiščenja fakultetnih prostorov z okolico in
materialom za čiščenje; orientacijska
vrednost 29,400.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ekonomska fakulteta
Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17,
1101 Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja; začetek 1. 2.
2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v recepciji Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17,
1101 Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 3. 12. 1999 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpisna dokumentacija je na razpolago proti plačilu 10.000 SIT, ki se plača gotovinsko na
blagajni Ekonomske fakultete oziroma negotovinsko z virmanom na žiro račun št.
50105-603-40269, sklic na št. 101.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: zadnji dan za oddajo
ponudb je četrtek 16. 12. 1999 do 12. ure
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17,
1101 Ljubljana – tajništvo. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom:
»Ne odpiraj – ponudba za opravljanje storitev čiščenja fakultetnih prostorov z okolico
in materialom za čiščenje« in z navedbo številke objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS. Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden točen naslov ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek dne
17. 12. 1999 ob 9. uri v sejni sobi dekanata Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1101 Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 3% celotne vrednosti naročila.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeni v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti dokumentacijo v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba je
veljavna 90 dni od dneva te objave.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– konkurenčnost cen,
– usposobljenost in sposobnost ponudnika,
– plačilni pogoji,
– fiksnost cen za obdobje prvega leta
opravljanja storitev,
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11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek dne 21. 12.
1999 ob 9. uri v sejni sobi dekanata Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva
ploščad 17, 1101 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 3% celotne vrednosti naročila.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeni v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik, ki mora predložiti dokumentacijo v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba je
veljavna 90 dni od dneva te objave.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– konkurenčnost cen,
– usposobljenost in sposobnost ponudnika.
Pri vrednotenju merila konkurenčnost
cen, se upošteva vplivnostni faktor 0,6, pri
vrednotenju merila usposobljenost in sposobnost ponudnika, se upošteva vplivnostni
faktor 0,4.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije dobijo ponudniki na informativnem dnevu, ki bo v petek dne 19. 11.
1999 ob 11. uri v sejni sobi dekanata Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Ta dan
bo organiziran ogled poslovnih prostorov.
19., 20.
Ekonomska fakulteta
Univerza v Ljubljani

nimi določbami rezervirana za specifičen poklic: prevoze lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki z dovoljenjem pristojnega organa za prevoz oseb in z ustrezno
licenco za opravljanje prevozov potnikov v
cestnem prometu.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih določb, ki zadevajo naročilo: v
skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 24/97), odredbo o razpisni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 33/97), zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96,
48/98), zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje za izobraževanje (Uradni list
RS, št. 12/96, 23/96) in pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudba je lahko dana za prevoze posamezne šole ali za prevoze vseh šol.
7. (a) Variantne ponudbe niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: v dneh ko poteka pouk
v času od 3. januarja 2000 do 22. decembra 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Gornja Radgona, Partizanska 13,
kontaktna oseba Ivanka Hibler, tel.
069/61-671, faks: 069/61-671, soba št.
21.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 11. 1999.
10. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 12. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Gornja Radgona,
Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. december 1999 ob 11. uri, velika sejna
soba Občine Gornja Radgona.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
5% bančna garancija za resnost ponudbe
od vrednosti storitve nad 5,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 12. 1999.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in (ali) sklicevanja na merodajna določila v drugih dokumentih: financiranje po
opravljenem delu, plačilo v roku 45 dni.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe v roku 15 dni po prejemu sklepa.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno – poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: so navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum po katerem ponudnik ne more odstopiti od ponudbe: 2. 12. 1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference ponudnika, druge ugodnosti s
strani ponudnika.
18. Druge informacije o naročilu: v razpisni dokumentaciji.
Občinska uprava
občine Gornja Radgona
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– druge ugodnosti.
Pri vrednotenju merila konkurenčnost
cen, se upošteva vplivnostni faktor 0,6, pri
ostalih merilih pa vplivnostni faktor 0,4.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije dobijo ponudniki na informativnem dnevu, ki bo v petek dne 19. 11.
1999 ob 9. uri v sejni sobi dekanata Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Ta
dan bo organiziran ogled poslovnih prostorov.
19., 20.
Ekonomska fakulteta
Univerza v Ljubljani
Št. 01-18/2-99
Ob-14728
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ekonomska fakulteta Univerza v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1101 Ljubljana, 061/1892-698.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: tiskarske in fotokopirne storitve ter nabava in prodaja pisarniškega materiala z najemom poslovnih
prostorov; orientacijska vrednost naročila
73,000.000 SIT, in sicer: tiskarske storitve
35,000.000
SIT,
fotokopiranje
25,000.000 SIT, pisarniški material
13,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ekonomska fakulteta
Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17,
1101 Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: za obdobje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja; začetek 1. 2.
2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v recepciji Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17,
1101 Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 3. 12. 1999 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpisna dokumentacija je na razpolago proti plačilu 10.000 SIT, ki se plača gotovinsko na
blagajni Ekonomske fakultete oziroma negotovinsko z virmanom na žiro račun št.
50105-603-40269, sklic na št. 101.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: zadnji dan za oddajo
ponudb je petek 17. 12. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17,
1101 Ljubljana – tajništvo. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom:
»Ne odpiraj – ponudba za tiskarske in fotokopirne storitve ter nabava in prodaja pisarniškega materiala z najemom poslovnih prostorov« in z navedbo številke objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na zadnji
strani ovojnice mora biti naveden točen naslov ponudnika.

Št. 640-3/99-22
Ob14729
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Gornja Radgona, Partizanska
13, telefon 069/61-671, faks: 069/62-438.
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 prevozov
učencev osnovnih šol v Občini Gornja
Radgona v letu 2000.
Ocenjena skupna vrednost 18,600.000
SIT:
– za Osnovno šola Apače 4,800.000 SIT,
– za OŠ G. Radgona in OŠ DR. J. Šlebingerja 7,400.000 SIT,
– za OŠ Negova 4,900.000 SIT,
– za Osnovno šolo Stogovci 1.300.000
SIT,
– za podružnično šolo Spodnja Ščavnica 200.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: relacije šolskih prevozov v Občini Gornja Radgona.
5. (a) Navedba o tem ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
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Št. 35203-3/99
Ob-14765
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel.
062/654-2309, faks 062/653-079.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: redno vzdrževanje javne razsvetljave v Občini Pesnica v letu
2000.
Ocenjena vrednost naročila: 5,500.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: območje celotne občine Pesnica.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delo bo oddano samo v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000. Z izbranim izvajalcem se bo
sklenila pogodba letno, glede na zagotovljena proračunska sredstva.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Pesnica, Občinska uprava, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva oddaje
ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom v navedenem roku, in
sicer po dostavi dokazila o plačilu računa v
višini 1.785 SIT (vključno z 19% DDV) na
žiro
račun
Občine
Pesnica,
št.
51800-630-25531.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 6. 12. 1999 do 11. ure.
Ponudbe, poslane po pošti, morajo prispeti
do navedenega roka na spodnji naslov.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica pri
Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 12. 1999 ob
12. uri, na naslovu: Občina Pesnica (sejna
soba – klet), Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: zahteva se bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% od vrednosti razpisanih del.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94, 45/97,
67/97, 56/98).
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14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93).
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 6. 12. 1999
po 11. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru, kontaktna oseba Vilko Fartely, tel. 062/653-733, vsak
dan od 8. do 9. ure, do oddaje ponudbe.
19., 20.
Občina Pesnica
Št. 35201-4/99
Ob-14766
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel.
062/654-2309, faks 062/653-079.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje avtobusnih
postajališč in javnih površin v Občini Pesnica v letu 2000.
Ocenjena vrednost naročila: 6,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: območje celotne občine Pesnica.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delo bo oddano samo v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 2000 do 31.
12. 2000. Z izbranim izvajalcem se bo sklenila pogodba letno, glede na zagotovljena
proračunska sredstva.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Pesnica, Občinska uprava, Pesnica
pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva oddaje
ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom v navedenem roku, in
sicer po dostavi dokazila o plačilu računa v
višini 1.785 SIT (vključno z 19% DDV) na
žiro
račun
Občine
Pesnica,
št.
51800-630-25531.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 6. 12. 1999 do 12.
ure. Ponudbe, poslane po pošti, morajo
prispeti do navedenega roka na spodnji
naslov.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri
Mariboru.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 12. 1999 ob
13. uri, na naslovu: Občina Pesnica (sejna
soba – klet), Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti razpisanih
del.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94, 45/97,
67/97, 56/98).
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93).
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 6. 12. 1999
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru, kontaktna oseba Vilko Fartely, tel. 062/653-733, vsak
dan od 8. do 9. ure, do oddaje ponudbe.
19., 20.
Občina Pesnica
Št. 34404-12/99
Ob-14767
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru, tel.
062/654-2309, faks 062/653-079.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževalna dela na lokalnih cestah v Občini Pesnica v letu
2000.
Ocenjena
vrednost
naročila:
25,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje celotne občine Pesnica.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odlok o občinskih cestah v Občini Pesnica
(MUV, št. 26/99) in odlok o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Pesnica (MUV, št.
19/98).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delo bo oddano samo v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 2000 do 31.
12. 2000. Z izbranim izvajalcem se bo sklenila pogodba letno, glede na zagotovljena
proračunska sredstva.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Pesnica, Občinska uprava, Pesnica
pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri Mariboru.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva oddaje
ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom v navedenem roku, in
sicer po dostavi dokazila o plačilu računa v
višini 1.785 SIT (vključno z 19% DDV) na
žiro
račun
Občine
Pesnica,
št.
51800-630-25531.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do 6. 12. 1999 do 10. ure.
Ponudbe, poslane po pošti, morajo prispeti do navedenega roka na spodnji naslov.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica pri
Mariboru.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 12. 1999 ob
11. uri, na naslovu: Občina Pesnica (sejna
soba – klet), Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zahteva se bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti razpisanih
del.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: zakon o financiranju občin (Ur. l. RS, št. 80/94, 45/97,
67/97, 56/98).
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zakon o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93).
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 6. 12. 1999
po 10. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: Občina Pesnica, Pesnica pri Mariboru 39/a,
2211 Pesnica pri Mariboru, kontaktna oseba Vilko Fartely, tel. 062/653-733, vsak
dan od 8. do 9. ure, do oddaje ponudbe.
19., 20.
Občina Pesnica

Št.

ZJN-03-B - 42. člen
Naročilo objave glavnih
podatkov o izidu razpisa za blago
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa za nabavo blaga po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Št. 220-006/99
Ob-14565
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): (ponovni) javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 11. 1999.
4. Merila
za
dodelitev
naročila
(utemeljitev izbire): fiksna cena do 30 točk:
najnižja cena = 30 točk, najvišja cena = 0
točk, vmesne cene dobijo sorazmerni delež
točk, zaokrožen na dve decimalni mesti,
rok izvedbe del: najkrajši rok = 70 točk,
najdaljši rok = 0 točk, vmesni roki dobijo
sorazmerni delež točk, zaokrožen na dve
decimalni mesti.
5.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dograditev prizidka k tehničnemu traktu ob kontrolnem stolpu na
letališču Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 71,552.134
SIT (1. varianta) oziroma 41,287.593 SIT
(2. varianta).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 75,988.144,96 SIT, 71,552.134 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: v postopku ocenjevanja po merilih je najugodnejši ponudnik Protech d.d.., Ulica Vita
Kraigherja 5, 2000 Maribor, vendar smo
prisiljeni postopek oddaje prekiniti zaradi
postopka pridobitve gradbenega dovoljenja,
ki ne poteka kot je bilo predvideno. Gradbeno dovoljenje je namreč pogoj za predložitev pogodbe v soglasje, datum za predložitev pa je potekel.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 78 z dne 24. 9. 1999, Ob-11945.
14.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo
Št. 150/99
Ob-14566
1. Naročnik, poštni naslov: Nafta Lendava, d.o.o., Rudarska ul. 1, 9220 Lendava.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev za izbiro najugodnejšega ponudnika za
blago.
3. Datum izbire: 29. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, rok dobave, tehnična ustreznost opreme, reference.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Endress+Hauser iz Ljubljane.
6. (a) Kraj dobave: Lendava.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: merilci pretokov Vortex.
7. Pogodbena vrednost: 8,523.216 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,777.531 SIT, 8,523.216 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999, št.
150/99, Ob-12355.
Nafta Lendava, d.o.o.
Št. 976
Ob-14568
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Stražišče Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).
3. Datum izbire: 14. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pogoji iz 40. člena ZJN, zagotovljene letne količine blaga, plačilni rok 30
dni, pri mesu in mesnih izdelkih mora biti
meso slovenskega izvora, odzivni čas – en
delovni dan, zagotovljena kontrola kvalitete,
najnižja cena. Vsa merila so v enakem razmerju.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov, ki so jih ponudili, se priznava:
1. za kruh in pekovske izdelke:
– Mlinotest, Pekarna Idrija, d.o.o.,
Gregorčičeva 71, 5280 Idrija,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
– PEKS, d.d., Kidričeva 53, 4220
Škofja Loka,
– Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina
8, 4248 Lesce,
– Žito PT, d.d., Šmartinska c. 145,
1000 Ljubljana;
2. za sadje in zelenjavo:
– Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo;
3. za meso in mesne izdelke:
– Jurmes, d.d., Ulica L. Dobrotinška
15, Šenčur,
– Kvibo, d.o.o., Kovorska 59, 4290
Tržič,
– Mesarija Kalan, s.p., Gasilska 7,
4000 Kranj,
– Mesarstvo Čadež, Čadež Anton,
s.p., Visoko 7g, 4212 Visoko,
– Mesarija in prodaja na drobno,
Franc Gregorc, s.p., Golniška 6, 4000
Kranj,
– Pomurka trženje, Ljubljana, d.o.o.,
Parmova 45, 1000 Ljubljana;
4. za jajca:
– Jurmes, d.d., Ulica L. Dobrotinška
15, Šenčur,
– Loka, d.d., Kidričeva 54, Škofja
Loka,
– Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;
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5. za mleko in mlečne izdelke:
– Gorenjska mlekarna, Smledniška 1,
4000 Kranj,
– Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče;
6. za mlevske izdelke in testenine:
– Loka, d.d., Kidričeva 54, Škofja
Loka,
– Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo,
– Žito PT, d.d., Šmartinska c. 145,
1000 Ljubljana;
7. za sirupe in sadne sokove:
– Fructal Ajdovščina, Živilska industrija, d.d., Tovarniška 7, 5370 Ajdovščina,
– Impuls Domžale, d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin,
– Loka, d.d., Kidričeva 54, Škofja
Loka,
– Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo;
8. za zmrznjene in konzervirane ribe:
– Impuls Domžale, d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin,
– Kvibo, d.o.o., Kovoska 59, 4290
Tržič,
– Loka, d.d., Kidričeva 54, Škofja
Loka,
– Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;
9. za ostalo prehrambeno blago:
– Impuls Domžale, d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin,
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30,
1000 Ljubljana,
– Loka, d.d., Kidričeva 54, Škofja
Loka,
– Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana,
Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Stražišče Kranj, Šolska ulica 2, 4000 Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeni artikli po razpisni dokumentaciji.
7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 27,670.000 SIT, in sicer:
a) za kruh in pekovske izdelke ca.
8,400.000 SIT,
b) za meso in mesne izdelke ca.
6,100.000 SIT,
c) za mleko in mlečne izdelke ca.
3,700.000 SIT,
d) za sadje in zelenjavo ca. 3,100.000
SIT,
e) zmrznjene in konzervirane ribe ca.
350.000 SIT,
f) za jajca ca. 220.000 SIT,
g) za mlevske izdelke in testenine ca.
500.000 SIT,
h) za sirupe in sadne sokove ca.
1,500.000 SIT,
i) za ostalo prehrambeno blago ca.
3,800.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: pogodba
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se sklepa z izvajalci, ki nimajo podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 23.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vse ponujene cene za skupine prehrambenih artiklov so bile za ca. 5 do 15% nižje
od cen v razpisni dokumentaciji.
11., 12., 13.
Osnovna šola Stražišče, Kranj
Št. 3/99
Ob-14569
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kvaliteta, reference, boniteta.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: 3D Stražiščar, d.o.o., Pot k
čuvajnici 8, 1357 Notranje Gorice in Dentalia, d.o.o., Celovška 197, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: ZDL, ambulante.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vsak po 5 stomatoloških
enot.
7. Pogodbena
vrednost:
32,053.289,50 SIT, od tega; 3D Stražišar
15,948.292
SIT
in
Dentalia
16,104.997,50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
32,053.289,50 SIT, 32,053.289,50 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73-74 z dne 10. 9. 1999.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-14570
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18,
5000 Nova Gorica, tel. 065/1351-200,
faks 065/273-12.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): popolnost ponudbe, reference,
kompatibilnost z obstoječo opremo, ponudbena cena, rok dobave, opcija ponudbe,
drugo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slovenske železarne ITRO,
d.o.o., Štore, Železarska 3, 3220 Štore.
6. (a) Kraj dobave: Sadjarski center Bilje, Bilje št. 1.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sadjarsko-vinogradniški
traktor.
7. Pogodbena vrednost: 6,133.545,60
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2 popolni ponudbi in 1 nepopolna ponudba.

10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 15. 10. 1999,
Ob-13155.
Kmetijsko-veterinarski zavod
Nova Gorica
Št. 653/99
Ob-14571
1. Naročnik, poštni naslov: KSP Hrastnik, Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): upoštevana ponderirana merila,
določena v 8. členu navodil ponudnikom za
izdelavo ponudb.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
A) vložena zahteva za revizijo;
B) AGM Nemec Primož, s.p., Sedraž 3,
Laško;
C) Sinet, d.d., Grajska pot 8, 1430
Hrastnik.
6. (a) Kraj dobave: Deponija Unično, Dol
pri Hrastniku.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) /;
B) stroj za mešanje komposta brez
lastnega pogona;
C) gasilna oprema.
7. Pogodbena vrednost:
A) /;
B) 5,944.050 SIT;
C) 2,941.976 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
A) /;
B) 5;
C) 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) /;
B) 7,307.980 SIT, 5,410.930 SIT;
C) 3,912.541,50 SIT, 2,912.850 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 68 z dne 20. 8. 1999, Ob-9939.
KSP Hrastnik,
Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d.
Ob-14572
1. Naročnik, poštni naslov: SNG Drama
Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani
ponudnik je dosegel najvišje število točk pri
ocenjevanju po objavljenih merilih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Center Ljubljana d.d., Letališka 1, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana,
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zazidano stavbno zemljišče za potrebe skladiščenja scenske
in kostumske opreme naročnika.
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kov 588 kosov 120 lit. zabojnikov in
4528 kosov 10 lit. plastičnih posod.
7. Pogodbena vrednost: 33,597.760 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: šest sprejetih ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,418.769,50 SIT, 31,582.570 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73-74 z dne 10. 9. 1999,
Ob-11182.
Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l.
Koper - Capodistria

Št. 5/99
Ob-14743
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je bil izbran na podlagi
boljših plačilnih pogojev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Merkur, d.d., Naklo, Cesta
na Okroglo 7, 4202 Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje – Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o. (obrat Separacija).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: viličar 5,5 t.
7. Pogodbena vrednost: 9,564.667 SIT
brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: obe ponudbi sta imeli enako vrednost,
in sicer 9,564.667 SIT brez DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.
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7. Pogodbena vrednost: 139,990.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najni‘je ponudbe: 250,000.000 SIT in 139,990.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa: v
Ur. l. RS, št. 80/99 z dne 1. 10. 1999;
Ob-12604.
SNG Drama Ljubljana
Št. 8174/2911/1999
Ob-14631
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, telefaks 061/174-27-17.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev. Za montažo OPGW
na objektu: DV 400 kV Maribor-Krško.
3. Datum izbire: 25. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): standardna merila:
– skupna ponudbena cena (51% delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– ISO standard (4% delež),
– pozitivne reference izvajalca za
tovrstna dela na objektih ELES (28% delež),
– pozitivne reference izvajalca za tovrstna dela izven ELES (12% delež).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: C&G, d.o.o., Riharjeva 38,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: Elektro Slovenija, d.o.o., DV 400 KV
Maribor-Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti in izvesti montažo: montaža
OPGW.
7. Pogodbena
vrednost:
44,951.979,87 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 40,456.781
SIT.
9. Število prejetih ponudb:3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
59,852.418,50 SIT, 44,951.979,87 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
76 z dne 17. 9. 1999.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Ob-14634
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Koper, d.o.o. - s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: odpiranje ponudb je bilo 12. 10. 1999.
Sklep o izbiri izvajalca je bil izdan 2. 11.
1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): navedeni ponudnik je pri ocenjevanju zbral po kombinaciji meril določenih v
razpisni dokumentaciji največje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vigrad, d.o.o., Celje, Cesta
na ostrožno 101, Celje.
6. (a) Kraj dobave: fco Komunala Koper,
d.o.o. - s.r.l. – Avtopark.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1019 kosov 240 lit. zabojnikov, 745 kosov 1100 lit. zabojni-

Št. 8-420
Ob-14717
1. Naročnik, poštni naslov: Cankarjev
dom, kulturni in kongresni center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani
ponudnik je dosegel najvišje število točk pri
ocenjevanju po objavljenih merilih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Scena d.o.o., Valjhunova
11, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: lučni pult.
7. Pogodbena vrednost: 12,593.916
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,483.266 SIT in 6,393.886 SIT.
13. Datum in številka objave razpisa v
Ur. l. RS, št. 77-78 z dne 24. 9. 1999, Št.
8-36 Ob-12135.
Cankarjev dom
Št. 02 643/99
Ob-14740
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje lignita, d.d., Partizanska 78 , 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za zbiranje predlogov.
3. Datum izbire: 18. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): usposobljenost ponudnika,
učinkovitost ter ustreznost opreme, čas izvedbe, vrednost opreme, rok in način
plačila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Špica International, sistemi
za avtomatsko identifikacijo, d.o.o., Slovenska 30, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje, d.d., Partizanska 78, 3320 Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga , ki ga je potrebno dobaviti: oprema za brezkontaktno identifikacijo zaposlenih.
7. Pogodbena vrednost: 22,591.581 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,237.801 SIT, 15,637.390 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, št.
objave 518/99; Ob-10056.
Premogovnik Velenje, d.d.

Št. 11/2-99
Ob-14744
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: 22. 9. 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: Ilir, d.o.o., Maurerjeva 29,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika in
poslovne enote.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava biro opreme za
potrebe Telekom Slovenije, d.d. (fotokopirni stroji).
7. Pogodbena vrednost: 9,701.554,08
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,225.367,24 SIT, 9,404.157,29
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-9999.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 11/2-99
Ob-14746
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: 4. 10. 1999.
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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: Prinsis, d.o.o., Stegne 35,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: objekt IX2 Maribor–
Tezno, Ptujska cesta 119, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža elektro energetskega sistema na objektu IX2
Maribor–Tezno.
7. Pogodbena vrednost: 22,171.401
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,479.876 SIT, 22,171.401 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69-70 z dne 27. 8. 1999,
Ob-10346.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 352/99
Ob-14751
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Ljutomer, Cesta I. Slovenskega tabora
2, 9240 Ljutomer.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 26. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za skupino 1. – zdravila, ampule in
injekcije:
– Sanolabor, d.d., 1000 Ljubljana,
Leskoškova 4,
– Kemofarmacija, d.d., 1001 Ljubljana, Cesta na Brdo 100;
– za skupino 2. – laboratorijski material:
– Mikro + Polo, 2000 Maribor, Lackova 78,
– Sanolabor, d.d., 1000 Ljubljana,
Leskoškova 4,
– Kemofarmacija, d.d., 1001 Ljubljana, Cesta na Brdo 100,
– Laboratorijska tehnika Brunik,
d.o.o., Skaručna 14/a, 1217 Vodice;
– za skupino 3. – zobozdravstveni material:
– Sanolabor, d.d., 1000 Ljubljana,
Leskoškova 4,
– Kemofarmacija, d.d., 1001 Ljubljana, Cesta na Brdo 100,
– Studio 33 marketing, d.o.o., 1000
Ljubljana, Brilejeva 2,
– Interdent, d.o.o., 3000 Celje, Trnoveljska cesta 9;
– za skupino 4. – obvezilni in sanitetni
material:
– Sanolabor, d.d., 1000 Ljubljana,
Leskoškova 4,
– Kemofarmacija, d.d., 1001 Ljubljana, Cesta na Brdo 100,
– Studio 33 marketing, d.o.o., 1000
Ljubljana, Brilejeva 2,
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– Peroni, d.o.o., 3000 Celje, Gregorčičeva 6,
– Profarmakom International, d.o.o.,
Knafeljčeva 31, 2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Ljutomer.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– zdravila, ampule in injekcije,
– laboratorijski material,
– zobozdravstveni material,
– obvezilni in sanitetni material.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 80 z dne 1. 10.
1999, Ob-12576.
13.
Zdravstveni dom Ljutomer
Št. 230/99
Ob-14752
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Gornja Radgona, Partizanska 34,
9250 Gornja Radgona.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 26. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za skupino 1. – zdravila, ampule in
injekcije:
– Sanolabor, d.d., 1000 Ljubljana,
Leskoškova 4,
– Kemofarmacija, d.d., 1001 Ljubljana, Cesta na Brdo 100,
– Javni zavod Mariborske lekarne,
2000 Maribor, Zagrebška 91;
– za skupino 2. – laboratorijski material:
– Mikro + Polo, 2000 Maribor, Lackova 78,
– Sanolabor, d.d., 1000 Ljubljana,
Leskoškova 4,
– Kemofarmacija, d.d., 1001 Ljubljana, Cesta na Brdo 100,
– Laboratorijska tehnika Brunik,
d.o.o., Skaručna 14/a, 1217 Vodice;
– za skupino 3. – zobozdravstveni material:
– Sanolabor, d.d., 1000 Ljubljana,
Leskoškova 4,
– Kemofarmacija, d.d., 1001 Ljubljana, Cesta na Brdo 100,
– Javni zavod Mariborske lekarne,
2000 Maribor, Zagrebška 91,
– Studio 33 marketing, d.o.o., 1000
Ljubljana, Brilejeva 2,
– Interdent, d.o.o., 3000 Celje, Trnoveljska cesta 9;
– za skupino 4. – obvezilni in sanitetni
material:
– Sanolabor, d.d., 1000 Ljubljana,
Leskoškova 4,
– Kemofarmacija, d.d., 1001 Ljubljana, Cesta na Brdo 100,
– Studio 33 marketing, d.o.o., 1000
Ljubljana, Brilejeva 2,
– Peroni, d.o.o., 3000 Celje, Gregorčičeva 6,

– Profarmakom International, d.o.o.,
Knafeljčeva 31, 2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Gornja Radgona.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– zdravila, ampule in injekcije,
– laboratorijski material,
– zobozdravstveni material,
– obvezilni in sanitetni material.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 80 z dne 1. 10.
1999, Ob-12577.
13.
Zdravstveni dom Gornja Radgona
Št. 194/99
Ob-14753
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Murska Sobota, Arh.
Novaka 2b, 9000 Murska Sobota.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 26. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina 1. – material za mikrobiološko diagnostiko in gojišča:
– Sanolabor, d.d., Ljubljana, Leskoškova 4,
– Mikro + Polo, laboratorijska oprema, pribor in kemikalije, 2000 Maribor, Lackova 78,
– Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1231
Ljubljana,
– Mediline, d.o.o., Ljubljanska 45,
1241 Kamnik,
– Medias International, d.o.o., Resljeva 30, 1000 Ljubljana,
– Alpos Meding, d.o.o., Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur,
– Al-KOM, d.o.o., Štefana Kovača
18, 9000 Murska Sobota;
– skupina 2. – kemikalije in reagenti:
– Mikro + Polo, laboratorijska oprema, pribor in kemikalije, 2000 Maribor, Lackova 78,
– Sanolabor, d.d., 1000 Ljubljana,
Leskoškova 4,
– Medias International, d.o.o., Resljeva 30, 1000 Ljubljana;
– skupina 3. – steklovina, plastika in lab.
material:
– Sanolabor, d.d., 1000 Ljubljana,
Leskoškova 4,
– Mikro + Polo, laboratorijska oprema, pribor in kemikalije, 2000 Maribor, Lackova 78,
– Mediline, d.o.o., Ljubljanska 45,
1241 Kamnik,
– Medias International, d.o.o., Resljeva 30, 1000 Ljubljana,
– Alpos Meding, d.o.o., Leona Dobrotinška 2, 3230 Šentjur,
– Labena, d.o.o., Šmartinska 130,
1000 Ljubljana,
– Goljas, lab. tehnika, s.p., Cesta na
mesarico 100, 1000 Ljubljana;
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– Dentakom, d.o.o., Efenkova 61,
3320 Velenje;
– za skupino 4. – obvezilni, sanitetni material in material za dezinfekcijo:
– Studio 33 – marketing, d.o.o.,
1000 Ljubljana, Brilejeva 2,
– Sanolabor, d.d., 1000 Ljubljana,
Leskoškova 4,
– Kemofarmacija, d.d., 1001 Ljubljana, Cesta na Brdo 100,
– Peroni, d.o.o., 3000 Celje, Gregorčičeva 6,
– Profarmakom International, d.o.o.,
Knafeljčeva 31, 2000 Maribor,
– Dentakom, d.o.o., Efenkova 61,
3320 Velenje,
– Galex, d.d., 9000 Murska Sobota,
Gregorčičeva 27/a;
– za skupino 5. – čistila in papirna konfekcija:
– Mavrica, d.d., Resljeva cesta 1,
1000 Ljubljana,
– Ivec, d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 32, 2000 Maribor,
– Astra, d.d., Staničeva 41, 1000
Ljubljana,
– Potrošnik, d.d., Arh. Novaka 2,
9000 Murska Sobota,
– Omega, d.o.o., Ljutomerska cesta
28, 9250 Gornja Radgona,
– Media, d.o.o., Prešernova 56,
9000 Murska Sobota,
– Petrol, d.d., Dunajska 50, 1527
Ljubljana;
– za skupino 6. – RTG filmi in pripravki
za razvijanje filmov:
– Sanolabor, d.d., 1000 Ljubljana,
Leskoškova 4,
– Kemofarmacija, d.d., 1001 Ljubljana, Cesta na Brdo 100;
– za skupino 7. – pisarniški material:
– DZS, založništvo in trgovina, d.d.,
Mali trg 6, 1538 Ljubljana,
– Birooprema Mladinska knjiga, d.d.,
Dunajska 121, 1000 Ljubljana,
– Martisk, s.p., Ulica ob Ložiču 17,
Krog, 9000 Murska Sobota,
– Pomurska založba, d.d., Lendavska
1, 9000 Murska Sobota;
– za skupino 8. – lahko kurilno olje:
– Petrol, d.d., Dunajska 50, 1520
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Murska Sobota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. zdravila, ampule in injekcije,
2. laboratorijski material,
3. zobozdravstveni material,
4. obvezilni, sanitetni material in
material za dezinfekcijo,
5. čistila in papirna konfekcija,
6. RTG filmi in pripravki za razvijanje filmov,
7. pisarniški material,
8. lahko kurilno olje.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 23.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 80 z dne 1. 10.
1999, Ob-12574.
13.
Zdravstveni dom Murska Sobota

Ob-14756
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
Koroška lekarna Ravne na Koroškem, Ob
Suhi 9, 2390 Ravne na Koroškem.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbira je bila opravljena med ponudnikoma, ki sta predložila popolne in veljavne ponudbe, ki izpolnjujejo tudi tehnične
zahteve naročnika in ustrezno tehnično dokumentacijo za ponujeno blago, upoštevajoč izločilne in ocenjevalne kriterije/merila
iz objave javnega razpisa in iz razpisne dokumentacije:
– ponujena cena – 90 točk,
– garancija – 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina MG Oprema,
Podjetje za inženiring, d.d., Predstavništvo Maribor, Partizanska 13/a, 2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Lekarna Črna na Koroškem.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža medicinske, medicinsko tehnične in splošne serijske in neserijske opreme.
7. Pogodbena vrednost: 6,327.099,10
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,394.647,48 SIT, 6,327.099,10 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999,
Ob-12327.
Javni zavod Koroška lekarna
Ravne na Koroškem
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– skupina 4. – material za dezinsekcijo
in deratizacijo:
– Unichem, d.o.o., Litijska 31, 1000
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Murska Sobota.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– material za mikrobiološko diagnostiko in gojišča,
– kemikalije in reagenti,
– steklovina, plastika in lab. material,
– material za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 80 z dne 1. 10.
1999, Ob-12575.
13.
Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota
Št. 128/7-1999
Ob-14754
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Murska Sobota, Grajska 24, 9000
Murska Sobota.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 26. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za skupino 1. – zdravila, ampule in
injekcije:
– Sanolabor, d.d., 1000 Ljubljana,
Leskoškova 4,
– Kemofarmacija, d.d., 1001 Ljubljana, Cesta na Brdo 100,
– Javni zavod Mariborske lekarne,
2000 Maribor, Zagrebška 91,
– Galex, d.d. – proizvodnja in promet
s farmac. in drugimi proizvodi, 9000 Murska Sobota, Gregorčičeva 27/a;
– za skupino 2. – laboratorijski material:
– Mikro + Polo, laboratorijska oprema, pribor in kemikalije, 2000 Maribor, Lackova 78,
– Sanolabor, d.d., 1000 Ljubljana,
Leskoškova 4,
– Kemofarmacija, d.d., 1001 Ljubljana, Cesta na Brdo 100,
– Laboratorijska tehnika Brunik,
d.o.o., Skaručna 14/a, 1217 Vodice;
– za skupino 3. – zobozdravstveni material:
– Studio 33 – marketing, d.o.o.,
1000 Ljubljana, Brilejeva 2,
– Sanolabor, d.d., 1000 Ljubljana,
Leskoškova 4,
– Kemofarmacija, d.d., 1001 Ljubljana, Cesta na Brdo 100,
– Javni zavod Mariborske lekarne,
2000 Maribor, Zagrebška 91,
– Interdent, d.o.o., 3000 Celje, Trnoveljska cesta 9,
– Viva dental, d.o.o., Ljutomerska 17,
2270 Ormož,

Ob-14757
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, kemijske in
fizikalne lastnosti, dosedanje izkušnje z dobavitelji in ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Dunajska c. 50,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje ekstra lahko
– ca. 800.000 l.
7. Pogodbena vrednost: 47,400.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 59.892 SIT/l, 59,25 SIT/l.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999.
Mestna občina Kranj

Stran

6172 / Št. 92 / 12. 11. 1999

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. 347-10/99-232
Ob-14550
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja ponudbena cena s fiknostjo cen, rok izvedbe razpisanih del, reference in ustreznost ponudbe zahtevam razpisa.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GRAS, d.o.o., Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcijo prizidka hotela “Turist” v stanovanjski objekt
v Ilirski Bistrici (gradbena, obrtniška in instalacijska dela).
7. Pogodbena
vrednost:
154,039.204,50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
183,798.942,50
SIT,
154,039.204,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73-74 z dne 10. 9. 1999.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 34405-1/1999
Ob-14637
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih
goricah.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): pri ocenjevanju ponudb so bila upoštevana merila, navedena v razpisni dokumentaciji. Izbrani ponudnik je ponudil najnižjo ceno ter izkazal ustrezne reference pri izvajanju
razpisanih del na večjih oziroma zahtevnejših
objektih in ustrezne plačilne pogoje.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova ul. 30, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:
– izgradnja povezovalne ceste s parkirišči (I. faza v makadamski izvedbi)
med Ilaunigovo in Gubčevo ulico, kanalizacije in vodovoda v mestu Lenart,
– izgradnja navezovalnega kanala
2.0 na kanalizacijski kolektor od območja Ob gozdu do Livarne v mestu Lenart.
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7. Pogodbena vrednost:
– povezovalna cesta: 15,912.920,14 SIT,
– navezovalni kanal: 6,088.094,15 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– povezovalna cesta: 2,
– navezovalni kanal: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– povezovalna cesta: 19,847.694,90
SIT, 15,912.920,14 SIT,
– navezovalni kanal: 6,727.818,28 SIT,
6,088.094,15 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77-78 z dne 24. 9. 1999,
Ob-12042.
Občina Lenart
Ob-14758
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najugodnejša ponudba glede na
razpisana merila:
1. ponudbena cena 50%,
2. rok izvedbe 25%,
3. usposobljenost ponudnika 10%,
4. referenčni objekti 15%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje, d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija mostu preko
Savinje na Polulah v Celju – poplava november 98.
7. Pogodbena vrednost: 18,465.462 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,577.451 SIT, 18,465.462 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.
Mestna občina Celje
Komunalna direkcija
Št. 1681/99
Ob-14776
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, Ulica Franca Barleta
23, 4207 Cerklje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj, Jezerska cesta 22, 4000 Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela primarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Adergas, Trata in Češnjevek.
7. Pogodbena vrednost: 52,372.878 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6, od katerih
so bile 4 veljavne.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 83,756.387 SIT, 52,372.878 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999, št.
1681/99.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 0011867
Ob-14759
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, Krekov trg 10,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 29. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); sposobnost za sodelovanje v naslednji stopnji javnega razpisa za izbiro izvajalca za izgradnjo II. faze centralne čistilne
naprave Ljubljana ni priznana nobenemu ponudniku, ker nobeden od ponudnikov, ki so
se prijavili na javni razpis ne izpolnjuje zahtevanih pogojev in kriterijev iz meril za priznanje sposobnosti.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja II. faze centralne čistilne naprave Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: ocenjena vrednost naročila je 7.189,522.000 SIT na podlagi osnovnega investicijskega programa po
cenah iz oktobra 1997.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava javnega razpisa za ugotavljanje
sposobnosti za gradbena dela je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 43 z dne 4. 6.
1999.
13., 14.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Ljubljana
Št. 110-1/99
Ob-14774
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje. Izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
3. Datum izbire: 2. 11. 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. SCT d.d., Slovenska
56, 1000 Ljubljana + GIZ Gradis, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana + Primorje d.d.,
Vipavska 3, 5270 Ajdovščina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba del na AC
Celje – Ljubljana, odsek 7 Blagovica –
Šentjakob, pododsek 7/2 Lukovica
Šentjakob, 1. etapa Krtina – Šentjakob
od km 3,600 do km 11,600.
7. Pogodbena
vrednost:
8.542,645.632 SIT.
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5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,727.500 SIT, 23,105.694,50 SIT.
11., 12.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za telekomunikacije

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava projektne dokumentacije za II. tir Divača – Koper na odseku Kozina – Hrastovlje.
7. Pogodbena vrednost: 134,589.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2,
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 138,700.000 SIT, 134,589.000 SIT.
11., 12.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Infrastruktura
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8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
8.667,332.083,75
SIT,
8.542,645.632 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: 17. 7. 1998, št. 51/98.
13.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-14784
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
za šport Nova Gorica, Bazoviška 1, Nova
Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po razpisnih pogojih, cena, plačilni pogoji, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Euroinvest, d.o.o., Grgar,
Bazoviška 4, Nova Gorica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova igrišč v Športnem parku Nova Gorica.
7. Pogodbena
vrednost:
41,982.923,81 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 44,564.839,87 SIT, 41,982.923,81
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73-74 z dne 10. 9. 1999,
Ob-1128.
Javni zavod za šport Nova Gorica

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. 913-008/99-029
Ob-14551
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava RS za telekomunikacije, Kotnikova
19a, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nabavo digitalnega televizijskega oddajnika DVB-T (Ur.
l. RS, št. 77-78 z dne 23. 9. 1999,
Ob-12012).
3. Datum izbire: 28. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik ni izbral izvajalca, ker
so vrednosti ponudb presegale maksimalno
razpisano vrednost.

Št. 02.4-1399/99
Ob-14703
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: 27. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Prometni institut Ljubljana,
d.o.o., Kolodvorska 11.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava tehnologije odvijanja prometa na dvotirni progi Divača – Koper.
7. Pogodbena vrednost: 43,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,800.000 SIT, 43,000.000 SIT.
11., 12.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Infrastruktura
Št. 02.4-1400/99
Ob-14707
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: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SŽ Projektivno podjetje d.d.
Ljubljana, Vilharjeva 16a.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava projektne dokumentacije za strokovne podlage za feasibility študijo II. tir
Maribor – Šentilj, 1.del.
7. Pogodbena vrednost: 34,800.360
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,700.000 SIT, 34,800.360 SIT.
11., 12.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Infrastruktura
Št. 02.4-1401/99
Ob-14709
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: 18. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SŽ Projektivno podjetje d.d.
Ljubljana, Vilharjeva 16a.

Št. 02.4-1402/99
Ob-14712
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: 18. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tiring, d.o.o., Motnica 11,
Trzin.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava projektne dokumentacije za II. tir Divača – Koper na odseku Hrastovlje –
Koper.
7. Pogodbena vrednost: 44,620.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 45,820.000 SIT, 44,620.000 SIT.
11., 12.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Infrastruktura
Št. 90315-33/1999-7
Ob-14736
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); velja za vse razpisane naloge
enako in sicer:
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega
osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Monolit d.o.o., Letališka
17, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.2.: Geodetski zavod Celje
d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– naloga 3.1.: izdelava datotek in kontrolnih izrisov DKN,
– naloga 3.2.: izdelava DKN – območje 99-19.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 1,909.329 SIT,
– naloga 3.2.: 597.477 SIT.

Stran

6174 / Št. 92 / 12. 11. 1999

8.
9. Število prejetih ponudb: 2 za vsako
nalogo.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– naloga 3.1.: najnižja 1,909.329 SIT,
najvišja 2,138.450 SIT,
– naloga 3.2.: najnižja 597.477 SIT, najvišja 646.050 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.
Geodetska uprava RS
Št. 90315-35/1999-6
Ob-14739
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); velja za vse razpisane naloge
enako in sicer:
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega
osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Igea d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– naloga 3.1.: usklajevanje podatkov
in dovzdrževanje DKN na območju
MOL-a: območje L2-II.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 9.250.000 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!): 45%.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– naloga 3.1.: najnižja 9,250.000 SIT,
najvišja 9,978.420 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.
Geodetska uprava RS
Št. 90315-34/1999-7
Ob-14737
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila: velja za vse
razpisane naloge enako in sicer:
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
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– usposobljenost nosilcev (ključnega
osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Igea d.o.o., Koprska 94,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– naloga 3.1.: Usklajevanje podatkov
in dovzdrževanje DKN na območju
MOL-a: območje L2-I.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 9,250.000 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!): 68%.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– naloga 3.1.: najnižja 9,250.000 SIT,
najvišja 10,134.050 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.
Geodetska uprava RS
Št. 90315-41/1999-6
Ob-14741
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); velja za vse razpisane naloge
enako in sicer:
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega
osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Monolit d.o.o., Letališka
17, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– naloga 3.1.: izdelava skanogramov,
kontrolnih izrisov in DKN – območje
99-20.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 1.076.630 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– naloga 3.1.: najnižja 1.076.630 SIT,
najvišja 1.184.294 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.
Geodetska uprava RS
Št. 462-02/81-99/0431-001 Ob-14742
1. Naročnik, poštni naslov: Carinska
uprava Republike Slovenije, Šmartinska
130, 1523 Ljubljana, 061/14-14-510,
061/140-21-55.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– usposobljenost in sposobnost ponudnika,
– dobavni rok oziroma čas, ki je ponudniku potreben za dobavo literature od dneva objave gradiva v Uradnem listu RS,
– cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ponovljeni javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo strokovne literature za potrebe carinske
službe, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 80/99, ni uspel, zato se bo javno
naročilo za dobavo strokovne literature za
potrebe carinske službe oddalo z neposredno pogodbo edinemu ponudniku v skladu s
3. točko 34. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97).
6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81 z dne 1. 10. 1999.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
Ob-14745
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Koper, d.o.o. – s.r.l., Ul. 15. maja 4, 6000
Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: odpiranje ponudb je bilo 3. 11. 1999.
Sklep o izbiri izvajalca je bil izdan 5. 11.
1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): navedeni ponudnik je pri ocenjevanju zbral po kombinaciji meril, določenih v
razpisni dokumentaciji največje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Fadil Hoxha, s.p., Tominčeva ulica, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje programa čiščenja in vzdrževanja
javne snage javnih površin na območju
Mestne občine Koper.
7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost 60,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1.090 SIT/uro brez DDV, 960 SIT/uro
brez DDV.
11., 12.
Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., Koper
Št. 03/99
Ob-14747
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Cesta Lole Ribarja
18, 3325 Šoštanj, faks 063/4203-485.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): navedeni ponudnik je bil v skladu
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s kriteriji za izbor dobavitelja, predpisanimi
v razpisni dokumentaciji, najugodnejši.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Esotech, d.d., Velenje, Preloška c. 1, 3320 Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: projektiranje in izvedba gradbenih inštalacij – elektro in strojnih – na napravi za
razžveplanje dimnih plinov bloka 5 v
TE Šoštanj.
7. Pogodbena vrednost: Esotech, d.d.,
Velenje, 160,893.659,70 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 160,893.659,70 SIT, 133,286.866
SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: teh
ni bilo.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73-74 z dne 10. 9. 1999,
Ob-11114.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
Št. 2.0.-5117/99
Ob-14748
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Ljubljana, Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 6. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena,
– tehnologija oziroma ustreznost ponudb glede na tehnične pogoje,
– kadrovske zmogljivosti,
– reference,
– rezervni deli.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Siemens AG Aktiengesellschaft, Austria, Brehmstrasse 16, Vienna.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: projektiranje, dobava, montaža in predaja
v obratovanje signalno varnostnih naprav na progi Puconci–Hodoš–državna
meja.
7. Pogodbena vrednost:
– 5,610.616,76 EUR,
– 412,911.432,43 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 9,267.589,98 EUR, 300,227.363,22
SIT,
– 5,610.616,76 EUR, 412,911.432,43
SIT.
11., 12.
Slovenske železnice, d.d., Ljubljana
Št. 00495/00
Ob-14749
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitve.

Št.

3. Datum izbire: 3. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja skupna ponudbena
vrednost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Čistilni servis Jože Meh,
s.p., Trg mladosti 6, Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje poslovnih prostorov uprave Pošte
Slovenije, d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: 6,240.663
SIT/letno.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 625.591 SIT, 520.055,25 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77-78 z dne 24. 9. 1999,
Ob-12059.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 363-73/99
Ob-14775
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ob upoštevanju posameznih
meril za izbiro najugodnejšega ponudnika
– vrednotenja ponudb je komisija ugotovila, da je ponudnik Real, d.o.o., zbral 119,6
točk za varianto B, ponudnik Novotehna
trgovina pa 109,8 točk. Pri izboru so bila
upoštevana naslednja merila: lokacijska ustreznost, ustreznost poslovnih prostorov po
tehničnih zahtevah, pogoji postopnega odkupa poslovnih prostorov in pisarniške
opreme, spreminjanje cen, plačilni pogoji,
druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku in konkurenčnost cen.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Real, d.o.o., storitve financiranja, svetovanja, trženja, Kočevarjeva 2,
8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: najem poslovnih prostorov s postopnim
odkupom v izmeri 977,80 m2 in 6 garažnih mest.
7. Pogodbena vrednost: 3,966.727,67
SIT mesečno.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
3,855.600
SIT/mesečno,
3,966.727,67 SIT/mesečno.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ponudnik
Novotehna nudi prevzem prostorov 30. 3.
2000, ponudnik Real pa 1. 12. 1999.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999,
Ob-11456.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
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Zbiranje ponudb
Št. 640-6/99
Občina Žiri objavlja

Ob-14612

zbiranje ponudb
za izgradnjo in vzdrževanje kabelsko
komunikacijskega sistema (KKS) za
radio in televizijo v Občini Žiri
I. Predmet zbiranja ponudb je izgradnja
in vzdrževanje KKS na območju celotne Občine Žiri.
Obseg območij je razviden iz dokumentacije, ki je na vpogled na Občini Žiri.
Izvajalec del mora pri gradnji upoštevati
naslednje pogoje:
1. Omogočiti priklop čim večjega števila
gospodinjstev v občini. V strnjenih naseljih,
določenih v dokumentaciji, mora biti omogočen priklop vsem zainteresiranim uporabnikom.
2. Gradnja naj bo etapna z zaključkom v
roku treh let po začeti fizični akciji na terenu. Vrstni red gradnje naj bo skledeč: glavna postaja, linijski razvod, sekundarno in
naročniško omrežje.
3. Projektno dokumentacijo je potrebno
izdelati skladno z zakonom o graditvi objektov in ustreznimi soglasji, predvidenimi za
KKS, skladno s pravilnikom o delovanju KKS
in SAS in odlokom o obveznem atestiranju
KKS za izdajo certifikata, na podlagi katerega se pridobi uporabno dovoljenje.
4. Gradnjo je potrebno izvajati skladno z
obstoječimi in standardi (EN 50.083 od
1-7). Programske zasnove in vsebine prenešenih RA in TV kanalov morajo ustrezati
zahtevam zakona o javnih glasilih (Ur. l. RS,
št. 18/94).
5. Ponudba in idejna zasnova projekta
za izvedbo KKS morata vsebovati celovito
rešitev za vse prej navedena strnjena območja.
6. Kabelski razvod je potrebno realizirati
s kabliranjem v podzemski tehniki oziroma
kabli naj bodo zaščiteni v ustreznih kinetah,
izjemoma kjer to ni mogoče pa s ponapetjem po obstoječih zračnih vodih.
7. Izbrani ponudnik si bo moral sam pridobiti vso ustrezno tehnično dokumentacijo
ter lokacijsko in gradbeno dovoljenje za izgradnjo celotnega KKS z vsemi potrebnimi
objekti in napravami.
Izbranemu izvajalcu bo Občina Žiri izdala
soglasje k lokacijskem in gradbenem dovoljenju.
8. V ponudbi in idejni zasnovi projekta
naj se predvidi sprejem čimvečjih zemeljskih in satelitskih programov in omogoči izvedbo priključka na Internet.
Projekt mora predvideti tudi možnost dodatnega sprejema eventualno novih programov. Občina si pridržuje izključno pravico na internem kanalu za proces internega
programa, tako da z njim samostojno razpolaga.
9. Vse stroške v zvezi z izgradnjo in vzdrževanjem sistema nosi izvajalec, ki mora
tudi skrbeti za posodabljanje sistema in zagotavljanje kvalitete, ter nemoten sprejem
dogovorjenih TV in Ra programov.
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10. V ponudbi mora ponudnik prikazati
predlog reševanja vseh sedanjih in bodočih
premoženjskopravnih odnosov na uporabljenem zemljišču in možnost priklopa sedanjih uporabnikov obstoječih sistemov na modernizirano omrežje.
11. Izvajalec lahko kot povračilo stroškov uporabniku zaračuna priključno tako ob
priklopu in mesečno vzdrževalnino sistema.
Višina takse in vzdrževalnine je sestavni del
ponudbe.
12. Izvajalec s soglasjem občine Žiri k
lokaciji in gradnji pridobi izključno pravico
izgradnje in prenosa programov na KKS za
nedoločen čas na določenem območju, pri
tem pa se mora zavedati, da bo skrbel za
posodabljanje sistema in zagotavljal kvaliteten in nemotn sprejem dogovorjenih TV in
Ra programov.
13. Izvajalec del mora KKS zgraditi v roku štirih let po izdaji soglasja s strani Občine Žiri.
14. Z izbranim ponudnikom bo sklenejna pogodba o upravljanju sistema.
15. Kolikor bo naročnik ugotovil, da izbrani izvajalec oddanega dela in storitev ne
opravlja kvalitetno, bo naročnik zahteval razveljavitev pogodbe o upravljanju KKS sistema.
II. Ponudba mora vsebovati:
1. firmo oziroma ime ponudnika, odgovornega nosilca,
2. dokazilo o registraciji dejavnosti, v katero spadajo razpisana dela,
3. dokazilo (listo referenc) o že opravljenih podobnih delih ter za katerega naročnika so bila opravljena,
4. izjavo ponudnika, da je pri sestavi ponudbe v celoti upošteval pogoje naročnika,
5. izjavo o prostih kapacitetah za izvajanje razpisane naloge v predvidenem času,
6. datum, do katerega velja ponudba,
7. predvideni terminski plan del, ki mora
vključevati grafično prilogo faznosti izvedene na celotnem območju Občine Žiri,
stroške priklopa (priključna taksa) in višino
vzdrževalnine sistema,
8. navedbo pooblaščene osebe, ki daje
pojasnila na zahtevo naročnika v zvezi s ponudbo,
9. podatke o boniteti (BON 1, BON 2).
III. Na zbiranje ponudb se lahko prijavijo
pravne in fizične osebe iz Slovenije. Ponudnik mora kandidirati na celotnem razpisanem območju. Ponudnik za izdelavo svoje
ponudbe lahko dobi dodatna pojasnila na
Občini Žiri, Trg svobode 2, Žiri, kontaktna
oseba Andrej Poljanšek.
Kompletno ponudbo z oznako “Zbiranje
ponudb za izgradnjo KKS v Žireh – ne odpiraj” morajo zainteresirani oddati osebno na
naslov: Občina Žiri, Trg svobode 2, 4226
Žiri, do vključno 15. 12. 1999 do 15. ure.
Odpiranje ponudb bo dne 15. 12. 1999
ob 16. uri v sejni sobi Občine Žiri.
IV. Ponudniki bodo o izidu zbiranja ponudb obveščeni v roku 30 dni od opravljenega izbora.
V. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki
izpolnjujejo vse zahteve razpisa in ki bodo v
roku prispele na naslov naročnika.
VI. Merila za izbiro najugodenjšega ponudnika so:
– cena (priključna taksa in mesečna
vzdrževalnina – znaša 55% ocene),
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–rok izvedbe (znaša 10% ocene),
–zagotavljanje kvalitetne izvedbe KKS
(kvaliteta izvedbe in število programov) in
kvalitetnega vzdrževanja le-tega sistema
(znaša 25% ocene),
–reference s področja razpisanih del
(znaša 10% ocene).
Občina Žiri

Zbiranje predlogov
Št. 025-100/1999-7
Ob-14618
Na podlagi odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferov iz
sredstev proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 5-238/98), in prvega
odstavka 18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za zbiranje predlogov
za dodelitev namenskih sredstev za
namene ohranjanja in bogatenja
kulturne zapuščine in kulturnih
dobrin ter sredstev za znanstvenoraziskovalne in izobraževalne namene
s področja geodezije
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska 12, Ljubljana, 061/178-48-22 (v
nadaljevanju Uprava).
2. Predmet razpisa:
2.1. Predlogi za namene ohranjanja in
bogatenja kulturne zapuščine in kulturnih
dobrin – 2,500.000 SIT ter
2.2. Predlogi za znanstveno-raziskovalne in izobraževalne namene s področja geodezije – 2,500.000 SIT.
3. Rok porabe sredstev (realizacije izbranega predloga oziroma naloge je) najkasneje do 30. 9. 2000.
4. Predlagatelji: pravne in fizične osebe,
z ustreznimi referencami.
5. Merila za dodelitev sredstev, teža in
način uporabe meril: uprava bo pri izbiri
prijav upoštevala merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Prednost pri izbiri bodo imele organizacije, pri katerih bo zagotovljeno sofinanciranje.
Geodetska uprava Republike Slovenije
bo izmed poslanih lahko izbrala več predlogov.
6. Prijava na razpis: mora vsebovati vso
zahtevano dokumentacijo, navedeno v razpisni dokumentaciji.
7. Oddaja prijave:
(a) Prijave na razpis skupaj z zahtevano
dokumentacijo morajo biti oddane v zaprti
ovojnici z navedbo točnega naslova prijavitelja in oznako »Prijava na javni razpis –
predlog – ne odpiraj«.
(b) Datum in ura, do kdaj je treba predložiti prijavo 22. 11. 1999 do 9. ure.
(c) Polni naslov, kamor je treba predložiti
prijavo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Nives Jurcan, soba
P03, tel. 061/178-49-22.
(d) Nepravočasno ali nepravilno označene prijave bodo zavrnjene prijaviteljem neod-

prte, zato mora biti na hrbtni strani vsake
pošiljke naveden naslov pošiljatelja.
8. (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 49 22.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 11. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
2000 SIT – ŽR: 50100-630-10014.
9. Odpiranje in obveščanje o izidu razpisa: komisija bo z odpiranjem prijav pričela
22. 11. 1999 ob 9.30.
Odpiranje vlog ne bo javno (2. točka 11.
člena Odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 5-238/98)).
O izidu razpisa bo Uprava prijavitelje obvestila najkasneje v roku 10 dni od datuma,
ko bo odpiranje končano.
Geodetska uprava Republike Slovenije

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila blaga
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih
Št. 1737/16503
Ob-14561
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu
zakona o javnih naročilih: v skladu s 55. členom, 3. točka zakona o javnih naročilih se
odda javno naročilo brez javnega razpisa proizvajalcu ventilov, firmi COPES-VULCAN, ker
je edina sposobna za dobavo rezervnih delov
ventilov. NE Krško so vgrajeni ventili firme
COPES-VULCAN, zato se zamenjujejo rezervni deli na že vgrajenih originalnih varnostnih
ventilih. COPES-VULCAN je tudi verificirana
kot edina na podlagi zahtevanih predpisov.
3. Datum izbire: 20. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta, cene rezervnih delov
ter varnostni razlog.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: COPES-VULCAN, INC.,
9843 Martin Avenue, LAKE CITY, PA
16423, U.S.A.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 komplet rezervnih delov za varnostne ventile firme Copes-Vulcan.
7. Pogodbena vrednost: 28,317.128 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št.

92 / 12. 11. 1999 / Stran 6177

jalec brezprašnih komor kvalitete 99,999%
v državi.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra PIO, d.o.o., Trubarjeva 5, Šentjernej, Slovenija.
6. (a) Kraj dobave: Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 kos kabina za dekontaminacijo in obnovitev ultrazvočnih
kadi.
7. Pogodbena vrednost: 44,094.100
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 44,094.100 SIT.
11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 037-5/99
Ob-14691
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, faks 178-5596.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.
3. Datum izbire: 29. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edini usposobljeni ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) NIL,
Podatkovne
komunikacije,
d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana,
b) Smart Com, d.o.o., Brnčičeva 45,
Ljubljana,
c) Elcos, d.o.o., Zaloška 153, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: dopolnitev in vzdrževanje telekomunikacijske infrastrukture (WAN).
7. Pogodbena vrednost:
a) 28,994.112 SIT,
b) 32,559.578,10 SIT,
c) 13,923.000 SIT.
8., 9., 10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: pogodba se sklepa na podlagi krovnih pogodb
Republike Slovenije, Centra Vlade za informatiko za izgradnjo, za dopolnitev in vzdrževanje telekomunikacijske infrastrukture ter
Centrom Vlade za informatiko kot enim izmed pogodbenih strank.
Ministrstvo za pravosodje
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Št. 90283
Ob-14562
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za zunanje zadeve, Gregorčičeva 25,
SI-1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. členu zakona o javnih
naročilih.
3. Datum izbire: 27. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): predmet pogodbe je dodelava in
nadgraditev obstoječe aplikacije za vizno
poslovanje, za katero je ponudnik izključni
nosilec pravic intelektualne lastnine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tris-A, d.o.o., Pod hribom
55, 1000 Ljubljana.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dodelava in nadgraditev
aplikacije za vizno poslovanje.
7. Pogodbena vrednost: 10,446.420 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni predvideno; ponudnik brez posebnega soglasja naročnika ne
sme oddajati del podizvajalcem.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1 ponudba – vrednost enaka pogodbeni vrednosti.
11.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 6613/765-1767/16745 Ob-14690
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: 3. točka prvega odstavka 55. člena ZJN.
3. Datum izbire: 25. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): izbrani dobavitelj, ki je hkrati in originalni proizvajalec blaga – rezervnih delov, ki
razpolaga z originalno tehnično dokumentacijo in načrti je edini sposoben in kvalificiran za
izdelavo in dobavo naročenega blaga.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Ingersoll-Dresser Pump
Comp. Huntington Park, CA90255 USA.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: originalni rezervni deli
za Centrifugal Charging Pump Model
2 inch. RL/IJ 7 Stage, s/n: 51893, število kosov 14.
7. Pogodbena vrednost: 6,613.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 79
Ob-14762
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. in 4. točka
55. člena ZJN.
3. Datum izbire: 5. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je edini proizva-

Št. 68
Ob-14763
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: 4. točka prvega odstavka 55. člena ZJN.
3. Datum izbire: 8. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je edini v državi,
ki je sposoben in kvalificiran izdelati potrebne rezervne dele, skladno z zahtevami in
veljavnimi predpisi.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Medivak, d.o.o., Šolska ulica 21, 1230 Domžale, Slovenija.
6. (a) Kraj dobave: Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 2 kosa Cone Impeller,
– 6 kosov Nut, Shaft Sleeve.
7. Pogodbena vrednost: 10,205.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,205.000 SIT, 10,205.000 SIT.
11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

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

Popravek
Št. 2.0.-5116/99
Ob-14781
V objavi dodelitve javnega naročila storitev za izvedbo prednapetostne zaščite SV
naprav na postaji Podgorje, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 88 z dne 29. 10.
1999, Ob-13898 se 7. točka popravi in se
pravilno glasi:
7. Pogodbena vrednost: 2,662.973 SIT.
Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura

Št. 037-5/99
Ob-14692
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, faks 178-5596.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.
3. Datum izbire: 29. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edini usposobljeni ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Megatronik & R, d.o.o., Rašiška cesta 9, Mengeš.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje računalniške opreme do izbora 23. 7. 1999.
7. Pogodbena vrednost: 9,854.568,53
SIT.
8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-14444
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: nadgradnjo obstoječe programske opreme pri izvajalcih
zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji za
potrebe sistema kartice zdravstvenega zavarovanja lahko izvede le programska hiša, ki je
to programsko opremo razvila, ker ima samo
ta hiša pravice intelektualne lastnine nad programsko opremo in ustrezno usposobljene
kadre potrebne za izvedbo naročila.
Razvoj in nadgraditev programske
opreme za podporo sistemu kartice
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zdravstvenega zavarovanja predstavlja
nadgradnjo obstoječih programskih rešitev (v obsegu ca. 6-8% celote) in ne gre
za razvoj popolnoma nove programske
opreme.
3. Datum izbire: 20. oktober 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za izvedbo je usposobljen samo
en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo, kadri ali pravicami intelektualne lastnine (tretji odstavek 1. točke 55.
člena ZJN).
Naročnik ugotavlja:
– da je izvajalec usposobljen izvajanja
storitev iz predmeta javnega naročila,
– da dobro pozna Zavod in tehnično okolje, v katerem deluje informacijski sistem
Zavoda in
– da izredno dobro pozna organizacijo
dela v zdravstvenih zavodih in njihovo informacijsko podporo.
Naročnik poudarja, da so dela, ki so
predmet naročila, nujna in neodložljiva, kar
pomeni, da mora izvajalec takoj pristopiti k
njihovi realizaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
a) Infonet, d.o.o., Planina 3 , Kranj,
b) Nova Vizija, d.o.o., Ljubljanska 42,
Celje,
c) Fima, d.o.o., Gotna vas 50, Novo mesto,
d) Pharmaco, d.o.o., Bukovci 127, Markovci.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
– razvojno delo: dograditev obstoječih
programskih rešitev za podporo kartice
zdravstvenega zavarovanja,
– instalacija programske in strojne
opreme pri izvajalcih zdravstvenih storitev,
– izobraževanje uporabnikov in
– vzdrževanje dograjene programske
opreme.
6. Pogodbena vrednost:
a) Infonet, d.o.o., Planina 3 , Kranj:
66,654.158 SIT,
b) Nova Vizija, d.o.o., Ljubljanska 42,
Celje: 32,532.121 SIT,
c) Pharmaco, d.o.o., Bukovci 127, Markovci: 6,365.962 SIT,
d) Fima, d.o.o., Gotna vas 50, Novo mesto: 8,396.304 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: je ni.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Druge pomembnejše informacije: z
izvajalci pod a), b) in c) je bila za potrebe
uvedbe sistema kartice v pilotski regiji Posavje že sklenjena pogodba, zato se za navedeno naročilo sklene aneks k obstoječi
pogodbi.
12.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 945-07-10/99
Ob-14560
1. Naročnik, poštni naslov: Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 4. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
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3. Datum izbire: 21. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani izvajalec je edini, ki je
sposoben nuditi storitve Geocentrex.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: zagotavljanje storitev Geocentrex.
7. Pogodbena vrednost: 3,635.484 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Statistični urad RS

3. Datum izbire: 29. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edini usposobljeni ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Megatronik & R, d.o.o., Rašiška cesta 9, Mengeš.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje računalniške opreme do izbora 23. 7. 1999.
7. Pogodbena vrednost: 9,854.568,53
SIT.
8., 9., 10., 11.
Republika Slovenija
Ministrstvo za pravosodje

Št. 47/99
Ob-14615
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire:
3a: 27. 9. 1999,
3b: 11. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalca nalog sta izbrana na
podlagi preverjenih ponudb za storitve, ki
sta jih sposobna v zahtevani vsebini in
rokih v celoti izvršiti samo navedena ponudnika – vsak za posamično nalogo.
Vsak od ponudnikov ima v rednem delovnem razmerju ustrezno število strokovnih
kadrov vseh, za realizacijo navedenega
naročila potrebnih strok, ima na voljo ustrezno tehnično opremo in vsak razpolaga
s pravicami intelektualne lastnine – s podatki, ki so neobhodni za izvedbo posamične naloge.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
5a. Institut za promet, d.o.o., Mlinska
ulica 1, 2000 Maribor,
5b. ZUM, d.o.o., Grajska ul. 7, 2000
Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
6a: priprava strokovnih podlag za določitev območij varstva pred hrupom –
faza prometni del,
6b: spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana ter prostorskih ureditvenih pogojev za podeželje – obeh za
območje Mestne občine Maribor, zaradi
nadomestnih lokacij objektov s trase avtoceste.
7. Pogodbena vrednost:
7a: 2,543.030 SIT,
7b: 1,553.307 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: po 1 za vsako nalogo.
10., 11.
Mestna občina Maribor
Zavod za prostorsko načrtovanje

Št. 404-08-374/99
Ob-14760
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 4. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: naročnik je izvedbo obnove motorja za letalo Utva
oddal brez javnega razpisa, ker nima usposobljenega izvajalca in ker motorje proizvaja
in obnavlja edino proizvajalec oziroma pooblaščeni servis v tujini.
3. Datum izbire: 12. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbira je bila opravljena med ponudniki, ki so predložili ponudbe in na podlagi meril (cena 0,70 – dobavni rok, 0,20 –
garancijski rok 0,10) in točkovanja (za najugodnejšo ceno, dobavni rok in garancijo po
eno točko, za ostalo procentualno nižje število točk) ter analize ponudb.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtomerkur Vozila, d.o.o.,
BTC - dvor 3, Šmartinska 152, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: obnova motorja za letalo Utva-66.
7. Pogodbena vrednost: 8,420.150 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,327.044 SIT, 8,420.150 SIT.
11.
Republika Slovenija Ministrstvo
za obrambo

Št. 037-5/99
Ob-14636
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, faks 178-5596.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

Št. 403-13/99
Ob-14761
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za finance, Župančičeva 3, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 1. in 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
odvetnik Jurij Dolžan je z oktobrom 1998
zaposlil kot odvetniškega kandidata Mitjo
Vidmarja, ki je bil do septembra 1998 zaposlen v Ministrstvu za finance, sektorju za
upravljanje z javnim dolgom. Mitja Vidmar je
štiri leta delal v Ministrstvu za finance kot
pravnik za pravna opravila, potrebna za zadolževanje države. Sodeloval je kot pravnik
v skoraj vseh dogovorih o najemu posojil in
v vseh izdajah obveznic RS na tujih trgih. Za
delo na domačem trgu vrednostnih papirjev
je izdeloval predloge podzakonskih aktov,
pripravil vrsto pogodbenih dokumentov, razvil tehnološke aplikacije za oceno ponudb
in tudi sodeloval v večini postopkov izdaje
obveznic. Gre za delo, ki se opravlja izključno v sektorju za upravljanje z javnim dolgom
Ministrstva za finance.

Št.
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listu RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999,
Ob-14436, št. 2/99-1254, se:
– v 1. točki popravi št. faksa, ki se pravilno glasi: 063/434-614,
– v 2.(b) točki, v podtočki 7. JZ
Zdravstveni dom Slovenske Konjice, Mestni
trg 17, skupina D) popravi in se pravilno
glasi:
D) zobozdravstveni material in material za Rtg – ocenjena vrednost
2,400.000 SIT.
Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Celje

tajništvo vrtca, Kajuhova 5, Celje, kont. oseba Vesna Cerkvenik.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 3. 12. 1999, po
enodnevni predhodni najavi po faksu, do
14. ure.
Ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo
o negotovinskem plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 5.950 SIT (vključen DDV) in se plača virmansko na žiro
račun 50700-603-30437.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 12. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Anice Černejeve, tajništvo vrtca, Kajuhova ul. 5, 3000 Celje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila (skupine oziroma podskupine). Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 1999 ob 9. uri, pedagoška soba,
prvo nadstropje, na naslovu: Vrtec Anice
Černejeve, Kajuhova ul. 5, Celje.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji, opredeljeni v
40. členu ZJN.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu kot pod 1. točko.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in
najnižja končna cena.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 29. 12. 1999.
Ponudba mora veljati do 31. 1. 2000.
Predviden datum objave dodelitve naročila: 14. 1. 2000.
10.
Vrtec Anice Černejeve, Celje
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Za uspešno nadaljevanje tekočih opravil, za zagotovitev kontinuirane ravni pravnega dela na pogodbah o zadolževanju Republike Slovenije in za usposobitev novega
delavca za nadaljevanje dela na enaki kvalitetni ravni je Ministrstvo za obdobje leto dni
sklenilo pogodbo z odvetnikom Jurijem Dolžanom, s katero smo zagotovili sodelovanje
Mitje Vidmarja pri posebno zahtevnih poslih. Ministrstvo ga je uporabljalo za zahtevana dela, ocene in svetovanje, tudi pri sestavi pravnih aktov s področja dela sektorja.
Sodelovanje je bilo uspešno, ministrstvo pa
v tem času ni uspelo pridobiti in s sodelovanjem g. Vidmarja izšolati ustreznega novega
delavca, zato je sodelovanje še potrebno.
Če je za izvedbo javnega naročila usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo, ustreznimi strokovnimi kadri ali s pravicami intelektualne
lastnine, sme naročnik oddati javno naročilo izvajalcu z neposredno pogodbo brez javnega razpisa (3. točka prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih, Ur. l. RS,
št. 24/97).
Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev
obstaja zakonski temelj za oddajo javnega
naročila storitev pravnega svetovanja sektorju za upravljanje z javnim dolgom v Ministrstvu za finance brez javnega razpisa. Zgoraj navedeni razlogi utemeljujejo sklenitev
pogodbe z odvetnikom Jurijem Dolžanom,
Šubičeva 2, Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. oktober 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): poznavanje zadev, postopkov in
uporabe prava pri zadolževanju države v tujini in zahtevnejših operacij na domačem
trgu (izdaje obveznic, avkcije ipd.).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: odvetnik Jurij Dolžan, Šubičeva 2, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: storitve pravnega svetovanja, potrebne za
delo v okviru delovenga področja sektorja Ministrstva za finance za upravljanje z javnim dolgom.
7. Pogodbena vrednost: do največ
3,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: nič.
9. Število prejetih ponudb: ena.
10., 11.
Ministrstvo za finance

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
Popravek
Ob-14779
V javnem razpisu za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
zdravstveni material, objavljenem v Uradnem

Št. 120/99
Ob-14574
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Anice Černejeve, Kajuhova 5,
3000 Celje, tel. 063/484-480, faks
063/484-448.
Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.
2. (a) Kraj dobave: Vrtec Anice Černejeve, Čopova 21, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano:
A. mleko in mlečni izdelki – 5,500.000
SIT;
B. meso in mesni izdelki – 11,900.000
SIT:
1. junečje, telečje, svinjsko, konjsko,
kunčje meso in mesni izdelki – 8,200.000
SIT,
2. meso perutnine in perutninski izdelki – 3,700.000 SIT;
C. ribe, mehkužci in konzervirane ribe –
670.000 SIT;
D. jajca – 400.000 SIT;
E. olja in izdelki – 640.000 SIT;
F. sveža zelenjava in suhe stročnice –
2,600.000 SIT;
G. zamrznjena in konzervirana zelenjava
– 780.000 SIT:
1. zamrznjena zelenjava – 430.000
SIT,
2. konzervirana zelenjava – 350.000
SIT;
H. sveže sadje – 3,800.000 SIT;
I. zamrznjeno in konzervirano sadje –
840.000 SIT:
1. zamrznjeno sadje – 140.000 SIT,
2. konzervirano sadje – 700.000 SIT;
J .sadni nektarji, sokovi, sirupi –
1,200.000 SIT;
K. žita, mlevski izdelki in testenine –
1,600.000 SIT;
L. zamrznjeni izdelki iz testa – 470.000
SIT;
M. kruh in pekovsko pecivo –
2,500.000 SIT;
N. ostalo prehrambeno blago –
1,300.000 SIT.
Količine blaga so razvidne iz predračunov posamezne grupe oziroma skupine in
podskupine, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
34,200.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 2. 2000
do 31. 1. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Anice Černejeve,

Št. 2023
Ob-14575
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Socialno-varstveni zavod Dutovlje,
Dutovlje 128, 6221 Dutovlje, 067/64-114.
2. (a) Kraj dobave: fco SVZ Dutovlje –
razloženo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A. pralna in čistilna sredstva:
1. pralna sredstva,
2. čistilna sredstva,
3. čistilna sredstva za dozatorje,
4. čistilna sredstva za čiščenje v kuhinji,
5. papirna konfekcija,
6. PVC in polietilenski program,
7. toaletne potrebščine,
8. ostali režijski material;
B. plin:
1. plin – mešanica propan in butan,
2. plin – propan;
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C. kurilno olje ekstra lahko.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
– pralna in čistilna sredstva: 9,000.000
SIT,
– plin: 1,000.000 SIT,
– kurilno olje ekstra lahko: 3,000.000
SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 2. 2000 do 31. 1. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Socialno-varstveni zavod
Dutovlje, skupina za javna naročila, Dutovlje
128, 6221 Dutovlje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno 31. 12.
1999 od 7. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na žiro račun št.
51420-603-31920-05-11-12-99-3001 potrdilo o vplačilu z oznako sklica na številko
11-12-99-3001 je potrebno predložiti ob
dvigu razpisne dokumentacije).
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do vključno 31. 12.
1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Socialno-varstveni zavod Dutovlje, Dutovlje 128, 6221 Dutovlje.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 1. 2000 ob
10. uri, na naslovu naročnika, v večnamenskem prostoru. Odpiranje ponudb bo vodila
strokovna komisija.
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):
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost;
– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom, zapadle do dneva izdaje potrdila;
– ter ostali pogoji, določeni v razpisni
dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Kristina Pavlič, tel.
067/64-114, 64-027, vsak delovni dan
med 7. in 14. uro.
10.
Socialno-varstveni zavod Dutovlje
Št. 2023
Ob-14577
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Socialno-varstveni zavod Dutovlje,
Dutovlje 128, 6221 Dutovlje, 067/64-114.
2. (a) Kraj dobave: fco SVZ Dutovlje –
razloženo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano:
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1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in drobovina,
3. meso perutnine, kuncev in perutninski izdelki,
4. mesni izdelki,
5. ribe in mehkužci,
6. olja in maščobni proizvodi,
7. moke, zdrobi, testenine,
8. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki,
9. zelenjava sveža,
10. zelenjava in sadje zmrznjeno,
11. sveže sadje,
12. splošno prehrambeno blago.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
46,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 2. 2000 do 31. 1. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Socialno-varstveni zavod
Dutovlje, skupina za javna naročila, Dutovlje
128, 6221 Dutovlje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno 31. 12.
1999 od 7. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na žiro račun št.
51420-603-31920-05-11-12-99-3000
(potrdilo o vplačilu z oznako sklica na številko 11-12-99-3000 je potrebno predložiti ob dvigu razpisne dokumentacije).
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do vključno 31. 12.
1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Socialno-varstveni zavod Dutovlje, Dutovlje 128, 6221 Dutovlje.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 1. 2000 ob
10. uri, na naslovu naročnika, v večnamenskem prostoru. Odpiranje ponudb bo vodila
strokovna komisija.
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):
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na njegovo nestrokovnost;
– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom, zapadle do dneva izdaje potrdila;
– ter ostali pogoji, določeni v razpisni
dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Kristina Pavlič, tel.
067/64-114, 64-027, vsak delovni dan
med 7. in 14. uro.
10.
Socialno-varstveni zavod Dutovlje

Št. 1921
Ob-14578
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor,
tel. 062/511-251, faks 062/513-157.
2. (a) Kraj dobave: Dom upokojencev
Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta
9, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano za obdobje 12 mesecev. Okvirne
količine so razvidne iz razpisne dokumentacije.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
140,000.000 SIT.
Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo
blaga po posameznih skupinah.
Skupine:
I. kruh in pekovsko pecivo,
II. mlevski izdelki in testenine,
III. sadje in zelenjava – sveža,
IV. krompir,
V. jabolka,
VI. mleko in mlečni izdelki,
VII. zamrznjena zelenjava,
VIII. zamrznjeni izdelki,
IX. meso in drobovina,
X. mesni izdelki,
XI. perutninsko meso,
XII. splošno prehrambeno blago,
XIII. jajca.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 2000
do 31. 12. 2000, oziroma 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, tajništvo, tel. 062/511-251, med 9. in 12. uro,
po enodnevni predhodni najavi po faksu in
priložitev dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 2. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT na ŽR št.
51800-603-31434, s pripisom “za prehrambeno blago – javni razpis”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 2. 12. 1999.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom upokojencev Danice
Vogrinec Maribor, Čufarjeva cesta 9, 2000
Maribor, tajništvo.
Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”, z navedbo številke Uradnega lista RS,
razpisno skupino blaga in naslovom ponudnika.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 12. 1999 ob
12. uri, na naslovu naročnika: Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva
cesta 9, sejna soba, I. nadstropje.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
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gunjska cesta 2, 4290 Tržič, v zapečatenih
kuvertah, na katerih je napisan poleg naslovnika tudi naslov ponudnika in posebna
oznaka “Ne odpiraj – javni razpis”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponudbe bo komisija odpirala v
ponedeljek, 6. 12. 1999 ob 10. uri, v prostorih Osnovne šole Bistrica, Begunjska
cesta 2 v Tržiču.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s ponudniki (pravnimi osebami
ali zasebniki), ki jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene letne količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– pri mesu in mesnih izdelkih: mora biti
slovenskega izvora,
– odzivni čas – en delovni dan,
– zagotovljena kontrola kvalitete,
– najnižja cena in drugi pogoji iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: s ponudniki, ki jim bo priznana sposobnost, bodo sklenjene letne pogodbe za dobavo blaga po skupinah v skladu s 50. členom ZJN.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena.
Osnovna šola Bistrica, Tržič

D) meso in izdelki iz mesa:
1. junetina, teletina, svinjina –
3,136.700 SIT,
2. perutninsko meso in izdelki iz perutnine – 2,600.600 SIT,
3. zmrznjene ribe – 176.300 SIT,
4. mesni izdelki in ostalo –
2,900.000 SIT,
5. mesni izdelki – konzervirani –
555.800 SIT;
E) mleko in mlečni izdelki – 4,161.300
SIT;
F) maščobna živila – 593.500 SIT;
G) jajca – 238.000 SIT;
H) olja – 651.000 SIT;
I) sokovi, sirupi in mineralna voda:
1. mineralne vode – 112.300 SIT,
2. sokovi, sirupi – 1,162.700 SIT;
J) splošno prehrambeno blago:
1. podskupina – 3,332.600 SIT,
2. podskupina – 1,144.600 SIT.
Okvirne količine blaga po skupinah in
podskupinah so razvidne iz predračunov, ki
so sestavni del razpisne dokumentacije.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
31,466.200 SIT.
3. Predvideni čas dobave: začetek 1. 1.
2000, zaključek 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom za varstvo odraslih,
Kidričeva 23, 3320 Velenje, računovodstvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 29. 11. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, na negotovinski
način na žiro račun št. 52800-603-38370,
ali v gotovini na blagajni na sedežu naročnika, med 8. in 13. uro.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
6. 12. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Dom za varstvo odraslih, Kidričeva 23, 3320 Velenje. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko Uradnega lista RS ter navedbo
predmeta naročila: živila in material za prehrano.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 12. 1999 ob
13. uri, v Domu za varstvo odraslih, Kidričeva 23, Velenje, v sejni sobi.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– zagotovitev pogojev iz 10. in 11. člena
navodil razpisne dokumentacije,
– zagotovitev 100% dobave blaga po vrsti in količini iz posamezne skupine ali podskupine,
– ponudba mora veljati do 31. 12. 1999.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti do 17. 12. 1999. Merilo za
dodelitev naročila je najnižja ponudbena
vrednost posamezne skupine ali podskupine; dodatne informacije se lahko zahtevajo
na naslovu pod 1. točko.
10.
Dom za varstvo odraslih, Velenje
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8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– kriteriji, določeni z razpisno dokumentacijo,
– cena.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba naročnika je Borut
Zajec, tel. 511-251.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera ni bila objavljena, ker to
ni potrebno.
Dom upokojencev
Danice Vogrinec Maribor
Št. 1040/99
Ob-14586
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Bistrica, Begunjska cesta 2, 4290 Tržič, 064/563-007.
2. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Bistrica, Begunjska cesta 2, 4290 Tržič in Podružnična šola Kovor, Kriška cesta 15,
4290 Tržič.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po
skupinah:
1. kruh in pekovski izdelki v vrednosti
ca. 2,700.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki v vrednosti
ca. 3,100.000 SIT,
3. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
ca. 1,500.000 SIT,
4. sadje in zelenjava v vrednosti
1,600.000 SIT,
5. zmrznjene in konzervirane ribe v
vrednosti ca. 79.000 SIT,
6. jajca v vrednosti ca. 48.000 SIT,
7. mlevski izdelki in testenine v vrednosti ca. 380.000 SIT,
8. sirupi in sadni sokovi v vrednosti
ca. 550.000 SIT,
9. ostalo prehrambeno blago v vrednosti ca. 2,050.000 SIT.
Podrobnejši opis in pregled vrst in količine blaga bo razviden iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki lahko ponudijo samo eno vrsto blaga.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
12,007.000 SIT.
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: dokumentacija za
ugotavljanje sposobnosti se dobi pri ravnateljici zavoda vsak delovni dan od 9. do
11. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 30. 11.
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo v zavodu, proti dokazilu o plačilu
10.000 SIT na žiro račun zavoda, št.
51540-603-30869 – za razpisno dokumentacijo.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 2. 12. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov: Osnovna šola Bistrica, Be-

Ob-14587
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom za varstvo odraslih, Kidričeva
23, 3320 Velenje, tel. 063/874-915, faks
063/897-06-51.
Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.
2. (a) Kraj dobave: Dom za varstvo odraslih, Kidričeva 23, Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano:
A) sadje in zelenjava:
1. sadje – razno – 1,572.600 SIT,
2. sadje – jabolka – 358.600 SIT,
3. zelenjava – razno – 681.500 SIT,
4. zelenjava – krompir – 671.400
SIT,
5. zelenjava – razno – 959.000 SIT,
6. zelenjava – konzervirana – 84.000
SIT,
7. zmrznjeno in drugi izdelki –
1,248.800 SIT;
B) kruh in pekovsko pecivo:
1. kruh in pekovsko pecivo –
3,597.200 SIT,
2. pekovsko pecivo – krofi –
385.300 SIT,
C) mlevski izdelki, testenine in sorodni
proizvodi:
1. moka, zdrob in sorodni proizvodi –
379.600 SIT,
2. testenine – 652.800 SIT,
3. zmrznjeni izdelki iz testa –
110.000 SIT;
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Št. 4/99
Ob-14632
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom starejših občanov Polde
Eberl-Jamski, Izlake 13, 1411 Izlake,
tel./faks 0601/73-507.
Način izbire najugodnejšega ponudnika:
javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu
ZJN.
2. (a) Kraj dobave: Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski, Izlake 13, 1411
Izlake.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano:
1. sveže meso v vrednosti 5,700.000
SIT,
2. perutninsko meso in izdelki iz perutnine v vrednosti 3,200.000 SIT,
3. mesni
izdelki
v
vrednosti
1,200.000 SIT,
4. jajca v vrednosti 480.000 SIT,
5. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
7,460.000 SIT,
6. zamrznjena zelenjava, sadje in izdelki v vrednosti 1,900.000 SIT,
7. sveže sadje, zelenjava in suho sadje v vrednosti 5,300.000 SIT,
8. kruh in pekovsko pecivo v vrednosti 2,850.000 SIT,
9. prehrambeni izdelki v vrednosti
3,200.000 SIT,
10. splošno prehrambeno blago v
vrednosti 5,800.000 SIT,
11. pijače in napitki v vrednosti
5,000.000 SIT.
Okvirne količine za posamezne artikle
so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe količin artiklov, glede na dejanske potrebe med letom. Naročnik si pridržuje
tudi pravico do razširitve ali zožitve asortimana blaga.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
42,090.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 2000
do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski, Izlake 13,
1411 Izlake, tajništvo, tel. 0601/73-507,
vsak delovni dan med 8. in 13. uro, po
enodnevni predhodni najavi po faksu in
predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno 2. 12.
1999 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
52720-603-40851, pri APP Zagorje.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: vključno do 13. 12.
1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski, Izlake 13, 1411 Izlake,
tajništvo.
Zaprte kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”, z
navedbo številke Uradnega lista RS, razpisno skupino blaga in naslovom ponudnika.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. decembra
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1999 ob 10. uri, v dvorani Doma starejših
občanov Izlake.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– zagotovitev pogojev oziroma meril iz
razpisne dokumentacije,
– zagotovitev 90% dobave artiklov po vrsti in količini iz skupine,
– ponudba mora veljati do 31. 1. 2000.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti do 5. 1. 2000.
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe
je najnižja ponudbena vrednost v skupini,
ob upoštevanju najvišjega deleža pokritosti
artiklov po vrsti znotraj skupine.
Dodatne informacije se lahko zahtevajo
pisno na naslovu pod 1. točko.
10.
Dom starejših občanov
Polde Eberl-Jamski Izlake
Št. 404-08-282/99
Ob-14750
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, faks
061/131-81-64.
2. (a) Kraj dobave: vojašnice po Republiki Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– kruh in pekovsko pecivo,
– slaščice,
– burek,
– napolitanke,
– energetske ploščice,
– čokolade.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
175,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesečne
sukcesivne dobave po vseh vojašnicah v
RS.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Služba za javna naročila, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. oseba Boštjan Purkat, tel. 061/171-25-85, soba št. 365, vsak delovni dan med 11. in
12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 9. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS PUS 50 A/99), na račun št.
50100-637-55216.
Ponudniki, ki se drugič prijavljajo na razpis, so plačila oproščeni. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti:
– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedba polnega naslova,
davčno številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko),
– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 12. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik sprejemna pisarna –
vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba, ne odpiraj,
MORS PUS 50 A/99 – kruh, pekovsko pecivo, slaščice”.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 14. 12. 1999 ob 9. uri,
na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 150.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): naročnik bo sposobnost ponudnikov ocenjeval z naslednjimi izločitvenimi kriteriji:
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da ima odločbo o izpolnjevanju z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom,
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali napoved za odmero davka z bilanco stanja in bilanco uspeha za leto 1997
in 1998,
– da ima za ponujene segmente javnega
naročila dovolj prostih kapacitet za zagotavljanje rednih dnevnih dobav naročniku glede na potrebe naročnika.
Ocenjevalna merila za priznanje sposobnosti:
– sistem kakovosti: utež 0,5 (maks. št.
točk 100),
– odzivni čas na naročilo – utež 0,3
(maks. št. točk 100),
– finančni pokazatelji – utež 0,2 (maks.
št. točk 100).
Naročnik bo s sklepom priznal sposobnost tistim ponudnikom, ki bodo dosegli najmanj 60% vseh možnih točk. V nadaljevanju
postopka bo za izbiro najugodnejšega ponudnika edino merilo cena – predračun na
posamezno skupino in lokacijo.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: Marjeta Bartol, tel. 171-2340, med 8.
in 9. uro.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: Uradni list RS, št. 63 z dne 6. 8.
1999, Ob-9375.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 169/99
Ob-14755
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Tončke Čečeve, Celje, Mariborska 43, 3000 Celje, tel. 063/31-281,
faks 063/31-202.
Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.

Št.

92 / 12. 11. 1999 / Stran 6183

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v Vrtcu Tončke
Čečeve, Celje, Mariborska 43, v pedagoški
sobi, dne 15. 12. 1999 ob 13. uri.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji, opredeljeni v 40. členu
ZJN.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu kot pod 1. točko.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in
najnižja končna cena.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 29. 12. 1999.
Ponudba mora veljati do 31. 1. 2000.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 1. 2000.
10.
Vrtec Tončke Čečeve

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
3. 12. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični, prevzemnik: Magdalena Urbančič, dr. med., tel. 061/785-006.
Zaprte kuverte morajo biti jasno označene z:
– napisom “Ponudba – živila”,
– številko Uradnega lista RS in naslovom naročnika,
– na hrbtni strani pa mora biti označen
naslov pošiljatelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 12. 1999 ob
9. uri, na naslovu Center za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični 44, Šentvid pri
Stični.
Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 14. 12. 1999.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– originalno ali overjeno kopijo veljavne
registracije, če je ponudnik kmet pa veljavno potrdilo o statusu kmeta, ki na dan objave ni starejše od 30 dni (lahko kopija originalnega dokumenta),
– potrdilo APP oziroma davčnega organa, da ima poravnane davke, takse in prispevke, določene z zakonom, ki na dan objave razpisa ni starejše od 30 dni (lahko
kopija originalnega dokumenta),
– potrjen obrazec BON 1 in BON 2 ali
BON 3, če je ponudnik kmet pa potrdilo
banke, pri kateri ima odprt žiro račun. Dokumenti na dan objave razpisa ne smejo biti
starejši od 30 dni (lahko kopija originalnega
dokumenta),
– izjavo:
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, če je ponudnik kmet
pa, da zoper njega ni uveden izvršilni postopek,
– da ni bila proti ponudniku izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
ponudnikovo nesposobnost,
– da nudi 30 dnevni plačilni rok,
– da nudi dostavo fco Center za zdravljenje bolezni otrok – razloženo,
– da bo ob vsaki spremembi cen dostavljal nove cenike,
– garancija za resnost ponudbe v višini
1% ponudbene vrednosti,
– drugi pogoji, ki so razvidni iz razpisne
dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu zakona o javnih naročilih.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera o naročilu ni bila objavljena, ker to ni potrebno.
Center za zdravljenje bolezni otrok
Šentvid pri Stični
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2. (a) Kraj dobave: Vrtec Tončke Čečeve, Celje, Mariborska 43, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano:
A) mleko in mlečni izdelki – 4,900.000
SIT;
B) meso in mesni izdelki – 9,200.000
SIT:
1. junečje, telečje, svinjsko, kunčje
meso in mesni izdelki – 6,500.000 SIT,
2. meso perutnine in perutninski izdelki – 2,700.000 SIT;
C) ribe in konzervirane ribe – 1,000.000
SIT;
D) jajca – 700.000 SIT;
E) olja in izdelki – 1,500.000 SIT;
F) sveža zelenjava in suhe stročnice –
4,400.000 SIT;
G) zamrznjena in konzervirana zelenjava
– 1,800.000 SIT:
1. zamrznjena zelenjava – 700.000
SIT,
2. konzervirana
zelenjava
–
1,100.000 SIT;
H) sadje – 4,900.000 SIT;
I) zamrznjeno in konzervirano sadje –
1,100.000 SIT:
1. zamrznjeno sadje – 200.000 SIT,
2. konzervirano sadje – 900.000 SIT;
J) sadni sokovi – 900.000 SIT;
K) žita, mlevski izdelki in testenine –
2,300.000 SIT;
L) zamrznjeni izdelki iz testa – 700.000
SIT;
M) kruh in pekovsko pecivo –
2,400.000 SIT;
N) ostalo prehrambeno blago –
2,100.000 SIT.
Količine blaga so razvidne iz predračunov posamezne grupe, skupine oziroma
podskupine, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
37,900.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 2. 2000
do 31. 1. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vrtec Tončke Čečeve, Celje, Mariborska 43, 3000 Celje, tajništvo,
kontaktna oseba Blanka Godnik Andrejaš.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 3. 12. 1999, po
enodnevni predhodni najavi po faksu, do
14. ure.
Ob dvigu je potrebno predložiti dokazilo
o negotovinskem plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 5.950 SIT (vključen DDV) in se plača virmansko na žiro
račun: 50700-603-30458.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 13. 12. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vrtec Tončke Čečeve, Celje, Mariborska 43, Celje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila (skupine oziroma podskupine).
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

Št. 193/99
Ob-14759
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Center za zdravljenje bolezni otrok,
kontaktna oseba Urbančič Magdalena, dr.
med., Šentvid pri Stični 44, tel.
061/785-006,
785-094,
faks
061/785-052.
2. (a) Kraj dobave: Center za zdravljenje
bolezni otrok, Šentvid pri Stični.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. kruh
in
pekovski
izdelki:
952.526,90 SIT,
2. mleko
in
mlečni
izdelki:
1,752.013,40 SIT,
3. meso
in
mesni
izdelki:
3,125.205,54 SIT,
4. perutnina in izdelki iz perutnine:
1,630.462,50 SIT,
5. ribe: 256.142 SIT,
6. jajca: 279.300 SIT,
7. krompir: 371.436 SIT,
8. sadje in zelenjava: 3,096.445,42
SIT,
9. splošno prehrambeno blago:
4,177.074,49 SIT,
10. zamrznjeni izdelki: 320.200,84
SIT.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,960.807,09 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
začetek 1. 2. 2000, do 31. 1. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Center za zdravljenje bolezni otrok, kontaktna oseba Urbančič Magdalena, dr. med., Šentvid pri Stični 44,
1296 Šentvid pri Stični, tel. 061/785-006.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do vključno 26. 11.
1999, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek plačila je 2.380 SIT
na
blagajni
ali
na
žiro
račun
50130-603-56138, APP Grosuplje.
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Javni razpisi
Obvestilo
Št. 345-1/99-3-104

Ob-14630

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na podlagi 22. člena pravilnika o posojilu za študij (Ur. l. RS, št. 61/99) objavlja
podaljšanje roka za prijavo in oddajo vlog za
pridobitev posojila za študij v šolskem letu
1999/2000.
Vloge za pridobitev bančnega posojila z
dokazili je potrebno oddati najkasneje do
26. novembra 1999. Ostali pogoji razpisa
so nespremenjeni.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 63/99

Ob-14579

Na podlagi 5. člena pravilnika o postopkih in pogojih porabe sredstev Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, (Ur. l. RS, št. 75/97) Ekološko
razvojni sklad Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, objavlja
spremembo javnega razpisa
Ekološko razvojnega sklada Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana za kreditiranje
okoljskih naložb 17IN99A
1. Javni razpis Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana za
kreditiranje okoljskih naložb 17IN99A (Ur. l.
RS, št. 56-57/99 z dne 16. 7. 1999), se
spremeni tako, da se v 1. točki (1. Predmet
razpisa in višina razpisanih sredstev) besedilo “2 milijardi SIT” nadomesti z besedilom
“3,5 milijarde SIT”.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d.
Ljubljana
Ob-14785
Specific Procurement Notice
Republic of Slovenia
Real Estate Registration
Modernization Project Production
of Digital Orthophoto Maps
SMA_1.1D1_ICB1
Loan No. __________
1. This invitation for bids follows the general procurement notice for this project
that appeared in Development Business, issue No. 518 of 16 September, 1999.
2. The Republic of Slovenia has applied
for a loan from the International Bank for
Reconstruction and Development to meet
the cost of the Real Estate Registration Modernization Project, and it intends to apply
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part of the proceeds of this loan to payments under the contract for Production of
Digital
Orthophoto
Maps
SMA_1.1D1_ICB1.
3. The Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia (SMA) now invites sealed bids from eligible bidders for
producing of Digital Orthophoto Maps. This
sub-component would, among other uses,
support the merging of digital cadastre maps
with the digital orthophoto maps, support
the Buildig Cadastre project by basic photogrammetric data for photogrametric acquisition of buildings, support the Agriculture Land Use Monitoring.
This bid includes :
– Aerotriangulation for Photogrammetrics Blocks (22 Blocks with approximately
2800 images ± 15%),
– DTM production for Orthophoto compilation (approximately 950 Maps),
– Orthophoto computation (approximately 950 Maps),
– Printing materials (approximately 950
Maps).
The duration of this slice of a subproject
Production of Digital Orthophoto Maps shall
be from April 2000 until November 2000.
4. Bidding will be conducted through the
international competitive bidding procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and
IDA Credits, and is open to all bidders from
eligible source countries as defined in the
guidelines.
5. Interested eligible bidders may obtain
further information from Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia
and inspect the bidding documents at the
address given below, on every working day
from 8.00 AM to 3.00 PM.
6. A complete set of bidding documents
in English may be purchased by interested
bidders on the submission of a written application to the address below (state address at the end of document) and upon
payment of a nonrefundable fee of 100 US$
(or 150 US$ including mail services, if required) or adequate amount in EUR or SIT.
The method of payment will be:
– for the SIT direct deposit to giro account number 50100-630-10014,
– for EUR deposit to: Bank Slovenia,
Ljubljana through Banque Bruxelles Lambert S.A., Bruxelles, (S.W.I.F.T. code:
BBRUBEBB)
–
account
number:
3010179231 56/995; rightful claimant for
the payment: Geodetska uprava Republike
Slovenije, id. Num. 78000-978
– for US$ deposit to: Bank Slovenia,
Ljubljana through Bankers Trust Company,
New York (S.W.I.F.T. code: BKTRUS33) –
account number: 04095 625; rightful claimant for the payment: Geodetska uprava
Republike Slovenije, id. Num. 78000-840

The document can be sent by airmail for
overseas delivery or surface mail for local
delivery.
7. Bids must be delivered to the address
below before 9.00 AM in the local time on 4
January 2000. All bids must be accompanied by a bid security of a minimum
3% of bid price or an equivalent amount in a
freely convertible currency. Late bids will
be rejected. Bids will be opened immediately after the deadline for receipt of bids, on
4 January 2000, in the presence of the
bidders’ representatives who choose to
attend at the address below: Surveying and
Mapping Authority of the Republic of
Slovenia, Real Estate Registration Modernization Project, Mrs. Nives Jurcan,
Zemljemerska ulica 12, SI-1000 Ljubljana,
tel.
+386-61-178-4922;
fax
+386-61-178-4822,
e-mail
nives.jurcan@gov.si.
Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia
Ob-14786
Posebna objava javnega naročila
Republika Slovenija
Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin
Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
SMA_1.1D1_ICB1
Št. posojila: __________
1. Poziv k predložitvi ponudb za javni razpis za izbiro izvajalca sledi splošni redni objavi javnega naročila za ta projekt, ki je izšla
v časopisu Development Business, št. 518,
dne 16. septembra 1999.
2. Republika Slovenija je zaprosila za posojilo pri Mednarodni banki za obnovo in
razvoj zaradi delnega pokrivanja stroškov
Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin ter bo del posojila namenila izplačilu
obveznosti pogodbe za izvedbo podprojekta Izdelava digitalnih ortofoto načrtov
SMA_1.1D1_ICB1.
3. Geodetska uprava Republike Slovenije objavlja javni razpis za izbiro izvajalca za
izvedbo izdelave digitalnih ortofoto načrtov.
Ta podprojekt bo omogočal podporo pri
uresničevanju podprojekta za vzpostavitev
katastra stavb z osnovnimi fotogrametričnimi podatki za fotogrametrični zajem stavb in
pri zajemu in spremljanju rabe kmetijskih
zemljišč.
Razpis zajema naslednja dela:
– aerotriangulacija za fotogrametrične
bloke (22 blokov s približno 2800 načrti ±
15%),
– izdelava digitalnega modela reliefa za
izračun ortofota (približno 950 načrtov),
– izdelava ortofoto načrtov (približno 950
načrtov),
– analogni izdelki ortofota (približno 950
načrtov).
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Ob-14787

500.000 parcels (± 15%). The duration of
this slice of a subproject Preparation of Digital Cadastre Maps shall be from April 2000
until December 2000.
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Ta sklop del v okvirju podprojekta Izdelava digitalnih ortofoto načrtov bo trajal od
aprila 2000 do novembra 2000.
4. Javni razpis bo potekal v skladu s postopki, ki veljajo za mednarodne javne razpise in so opredeljeni v smernicah Svetovne banke: Naročila in nabava v času prejemanja posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj ter kredita Mednarodne
organizacije za razvoj. Javnega razpisa se
lahko udeležijo vsi ponudniki iz držav, ki so
navedene v smernicah Svetovne banke.
5. Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije pri Geodetski upravi Republike Slovenije. Na spodaj navedenem naslovu si lahko ogledajo razpisno dokumentacijo, in sicer: vsak delavnik od 8. do 15. ure.
6. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo v angleškem jeziku na spodaj
navedenem naslovu ob predložitvi pisnega
zahtevka in vplačilu nevračljivega zneska v
višini 100 US$ (ali 150 US$ – vključuje
stroške pošiljanja) ali v protivrednosti v evrih
ali slovenskih tolarjih.
Način plačila je naslednji:
– za plačila v SIT: bančni prenos na
bančni žiro račun št.: 50100-630-10014,
– za vplačila v EUR: bančni prenos na
bančni račun Banke Slovenije, Ljubljana preko Banque Bruxelles Lambert S.A., Bruxelles, (šifra S.W.I.F.T.: BBRUBEBB) – številka računa: 3010179231 56/995; upravičenec do vplačila: Geodetska uprava Republike Slovenije, id. štev. 78000-978,
– za vplačila v US$: bančni prenos na
bančni račun Banke Slovenije, Ljubljana for
US$ deposit to: Bank Slovenia, Ljubljana
preko Bankers Trust Company, New York
(šifra S.W.I.F.T.: BKTRUS33) – številka računa: 04095 625; upravičenec do vplačila:
Geodetska uprava Republike Slovenije, id.
štev. 78000-840.
Tujim ponudnikom bomo poslali razpisno dokumentacijo po letalski pošti, domači ponudniki pa bodo prejeli pošto po običajni poti.
7. Ponudbe za ta javni razpis morajo prispeti na spodaj omenjeni naslov najkasneje
do 4. januarja 2000 do 9. ure po lokalnem
času. Vse ponudbe morajo vsebovati tudi
finančno zavarovanje resnosti ponudbe v znesku najmanj 3% od vrednosti ponudbe, v SIT
ali v protivrednosti v katerikoli konvertibilni
valuti. Prepozno prispela ponudba bo
zavrnjena. Odpiranje ponudb bo izvedeno
takoj po izteku roka za oddajo ponudb 4.
januarja 2000 v prisotnosti predstavnikov
zainteresiranih strank, ki želijo spremljati odpiranje. Odpiranje ponudb bo izvedeno na
spodaj navedenem naslovu: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin, ga. Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386-61-178-4922,
faks
+386-61-178-4822,
E-mail
nives.jurcan@gov.si.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Specific Procurement Notice
Republic of Slovenia
Real Estate Registration
Modernization Project
Digitization of Cadastral Maps
SMA_1.1D2_ICB
Loan No. __________
1. This invitation for bids follows the general procurement notice for this project that
appeared in Development Business, issue
No. 518 of 16 September, 1999.
2. The Republic of Slovenia has applied
for a loan from the International Bank for
Reconstruction and Development to meet
the cost of the Real Estate Registration
Modernization Project, and it intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the contract for Digitization of
Cadastral Maps 1.1 D2_ICB.
3. The Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia (SMA) now invites sealed bids from eligible bidders for
Preparation of Digital Cadastral Maps.
The foundation of the proposed project
is the modernization of the land and building cadastre. The land and building cadastre is a key building block of the land registration system and will also support the real
estate property tax system and the agriculture land use monitoring system. The Land
and Building Cadastre component would
complete the production of a unified consistent cadastral map showing the individual
land parcels. The result would be a land
cadastre comprised of a vectorized land cadastre map and a base map produced from
the digital orthophoto images. It would also
fund the establishment of the building cadastre, which would support apartment registration component as well as the real estate property tax component.
Preparation of Digital Cadastre Maps includes following tasks:
a) Digitization of existing land cadastre
maps of different scales with approximately
500.000 parcels (± 15%).(basic unit within
the land cadastre); that will be vectorized.
b) Merging of digital cadastre maps with
the digital orthophoto maps. The remaining
approximately 500.000 parcels (± 15%) will
be scaled and matched with the digital orthophoto maps.
c) Matching of parcel attribute data and
harmonization of the cadastral commune
borders. This task involves the comparison
of the graphic and attribute components of
the cadastre data and the identification, editing and correction of content errors. The
second task is the harmonization of the cadastral commune borders in order to make
borders between two entities into a single
border.
This bid includes the supply of Digitization of Cadastral Maps for approximately

4. Bidding will be conducted through the
international competitive bidding procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and
IDA Credits, and is open to all bidders from
eligible source countries as defined in the
guidelines.
5. Interested eligible bidders may obtain
further information from Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia
and inspect the bidding documents at the
address given below (state address at the
end of document) every working day from
8.00 am to 3.00 pm.
6. A complete set of bidding documents
in English may be purchased by interested
bidders on the submission of a written application to the address below (state address at the end of document) and upon
payment of a nonrefundable fee of 150
US$ (or 250 US$ including mail services,
if required) or adequate amount in EUR or
SIT.
The method of payment will be:
– for the SIT direct deposit to giro account number 50100-630-10014,
– for EUR deposit to: Bank Slovenia,
Ljubljana through Banque Bruxelles Lambert S.A., Bruxelles, (S.W.I.F.T. code:
BBRUBEBB)
–
account
number:
3010179231 56/995 ; rightful claimant for
the payment: Geodetska uprava Republike
Slovenije, id. Num. 78000-978,
– for US$ deposit to: Bank Slovenia,
Ljubljana through Bankers Trust Company,
New York (S.W.I.F.T. code: BKTRUS33) –
account number: 04095 625; rightful claimant for the payment: Geodetska uprava Republike Slovenije, id. Num. 78000-840.
The document can be sent by airmail for
overseas delivery or surface mail for local
delivery.
7. Bids must be delivered to the address
below before 11.00 am in the local time on
4 January 2000. All bids must be accompanied by a bid security of a minimum 3% of bid
price or an equivalent amount in a freely
convertible currency. Late bids will be rejected. Bids will be opened immediately after
the deadline for receipt of bids, on 4 January
2000, in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend at the address below: Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia, Real Estate
Registration Modernization Project, Mrs.
Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12,
SI-1000 Ljubljana, tel. +386-61-178-4922;
fax
+386-61-178-4822,
e-mail
nives.jurcan@gov.si.
Surveying and Mapping
Authority of the Republic of Slovenia
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Ob-14788
Posebna objava javnega naročila

Republika Slovenija
Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin
Digitalizacija katastrskih načrtov
SMA_1.1D2_ICB
Št. posojila: __________
1. Poziv k predložitvi ponudb za javni razpis za izbiro izvajalca sledi splošni objavi
javnega naročila za ta projekt, ki je izšla v
časopisu Development Business, št. 518,
dne 16. septembra 1999.
2. Republika Slovenija je zaprosila za posojilo pri Mednarodni banki za obnovo in
razvoj zaradi delnega pokrivanja stroškov
Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin ter bo del posojila namenila izplačilu
obveznosti pogodbe za izvedbo podprojekta Digitalizacija katastrskih načrtov 1.1
D2_ICB.
3. Geodetska uprava Republike Slovenije objavlja javni razpis za izbiro izvajalca za
Pripravo izdelave digitalnih katastrskih načrtov.
Namen predlaganega projekta je posodobitev zemljiškega katastra in katastra
stavb. Zemljiški kataster in kataster stavb
sta osnovna gradnika zemljiškoknjižnega sistema in podpirata razvoj sistema obdavčenja in vrednotenja nepremičnin ter zajem in
spremljanje rabe kmetijskih zemljišč. Zemljiški kataster in kataster stavb predstavljata
enotno evidenco nepremičnin, ki ju povezuje parcela. Zajet zemljiškokatastrski načrt v
digitalni obliki bo transformiran in usklajen s
pomočjo digitalnih ortofoto načrtov. Tak načrt bo predstavljal temelj za vzpostavitev katastra stavb, ki bo podpiral podprojekt za
razvoj sistema registracije stanovanj, kakor
tudi podprojekt za razvoj sistema obdavčenja in vrednotenja nepremičnin.
Priprava izdelave digitalnih katastrskih
načrtov vsebuje naslednje naloge:
a) Digitalizacija obstoječih katastrskih načrtov različnih meril za približno 500,000
parcel (± 15%). (osnovna enota v zemljiškem katastru); le te bodo vektorizirane.
b) Povezava digitalnih katastrskih načrtov z digitalnimi ortofoto načrti. Preostalih
500.000 parcel (± 15%) bo usklajeno in
povezano z digitalnimi ortofoto načrti.
c) Povezava atributnih podatkov parcel
in usklajevanje meja katastrskih občin. Naloga vključuje primerjavo grafičnega in atributnega dela katastrskih podatkov in identifikacijo, pregled in popravo napak. Druga
naloga je usklajevanje meja katastrskih občin z namenom združitve dveh zarisov meja
v enotno mejo.
Javno naročilo zajema izvedbo digitalizacije katastrskih načrtov za približno 500,000
parcel (± 15%). Ta sklop del v okvirju podprojekta za pripravo izdelave digitalnih katastrskih načrtov bo trajal od aprila 2000 do
decembra 2000.
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4. Javni razpis bo potekal v skladu s postopki, ki veljajo za mednarodne javne razpise in so opredeljeni v smernicah Svetovne banke: naročila in nabava v času prejemanja posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj ter kredita Mednarodne
organizacije za razvoj. Javnega razpisa se
lahko udeležijo vsi ponudniki iz držav, ki so
navedene v smernicah Svetovne banke.
5. Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije pri Geodetski upravi Republike Slovenije. Na spodaj navedenem naslovu si lahko ogledajo razpisno dokumentacijo, in sicer: vsak delavnik od 8. do 15. ure.
6. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo v angleškem jeziku na spodaj
navedenem naslovu ob predložitvi pisnega
zahtevka in vplačilu nevračljivega zneska v
višini 150 US$ (ali 250 US$ – vključuje
stroške pošiljanja) ali v protivrednosti v evrih
ali slovenskih tolarjih.
Način plačila je naslednji:
– za plačila v SIT: bančni prenos na
bančni žiro račun št.: 50100-630-10014,
– za vplačila v EUR: bančni prenos na
bančni račun Banke Slovenije, Ljubljana preko Banque Bruxelles Lambert S.A., Bruxelles, (šifra S.W.I.F.T.: BBRUBEBB) – številka računa: 3010179231 56/995; upravičenec do vplačila: Geodetska uprava Republike Slovenije, id. št. 78000-978,
– za vplačila v US$: bančni prenos na
bančni račun Banke Slovenije, Ljubljana for
US$ deposit to: Bank Slovenia, Ljubljana
preko Bankers Trust Company, New York
(šifra S.W.I.F.T.: BKTRUS33) – številka računa: 04095 625; upravičenec do vplačila:
Geodetska uprava Republike Slovenije, id.
štev. 78000-840.
Tujim ponudnikom bomo poslali razpisno dokumentacijo po letalski pošti, domači ponudniki pa bodo prejeli pošto po običajni poti.
7. Ponudbe za ta javni razpis morajo prispeti na spodaj omenjeni naslov najkasneje
do 4. januarja 2000 do 11. ure po lokalnem
času. Vse ponudbe morajo vsebovati tudi
finančno zavarovanje resnosti ponudbe v
znesku najmanj 3% od vrednosti ponudbe,
v SIT ali v protivrednosti v katerikoli konvertibilni valuti. Prepozno prispela ponudba bo
zavrnjena. Odpiranje ponudb bo izvedeno
takoj po izteku roka za oddajo ponudb, 4.
januarja 2000 v prisotnosti predstavnikov
zainteresiranih strank, ki želijo spremljati odpiranje. Odpiranje ponudb bo izvedeno na
spodaj omenjenem naslovu: Geodetska
uprava Republike Slovenije, Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin, ga. Nives
Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386-61-178-4922,
faks
+386-61-178-4822,
e-mail:
nives.jurcan@gov.si.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-14789
Specific Procurement Notice
Republic of Slovenia
Real Estate Registration Modernization
Project
Building Cadastre SMA_1.1D3_ICB1
Loan No. __________
1. This invitation for bids follows the general procurement notice for this project that
appeared in Development Business, issue
No. 518 of 16 September, 1999.
2. The Republic of Slovenia has applied
for a loan from the International Bank for
Reconstruction and Development to meet
the cost of the Real Estate Registration
Modernization Project, and it intends to apply part of the proceeds of this loan to payments under the contract for Building Cadastre SMA_1.1D3_ICB1.
3. The Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia (SMA) now invites sealed bids from eligible bidders for
establishing Building Cadastre. This
sub-component would, among other uses,
support the development of the real estate
taxation system, the registration of apartments, and land use planning. Aerotriangulation of Photogrammetrics Blocks produced
under
the
land
cadastre
sub-component (Production of Digital Orthophoto Maps) will be used for capturing
data of buildings. It will include the polygon
representing the footprint of the building, a
unique identifier, and coordinates of the
centroid of the building. The unique identifier would provide a link with the Land Cadastre and the Register of Spatial Units.
This bid includes pfotogrametric acquisition of approximately 200.000 buildings
(± 20%).
The duration of this slice of a subproject
Building Cadastre shall be from April 2000
until December 2000.
4. Bidding will be conducted through the
international competitive bidding procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and
IDA Credits, and is open to all bidders from
eligible source countries as defined in the
guidelines.
5. Interested eligible bidders may obtain
further information from Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia
and inspect the bidding documents at the
address given below, on every working day
from 8.00 am to 3.00 pm.
6. A complete set of bidding documents
in English may be purchased by interested
bidders on the submission of a written application to the address below (state address at the end of document) and upon
payment of a nonrefundable fee of 100 US$
(or 150 US$ including mail services, if required) or adequate amount in EUR or SIT.
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»Zemljiški kataster in kataster stavb« (Izdelava digitalnih katastrskih načrtov), bo uporabljena za zajem podatkov o stavbah. Podatki bodo vsebovali poligon, ki predstavlja
fundus stavbe, enotni idetifikator in koordinate centroida stavbe. Enotni identifikator
bo omogočil povezavo katastra stavb z zemljiškim katastrom in registrom prostorskih
enot.
Javno naročilo zajema izvedbo fotogrametričnega zajema za približno 200,000
stavb (± 20%).
Ta sklop del v okvirju podprojekta »Zemljiški kataster in kataster stavb« bo trajal od
aprila 2000 do decembra 2000.
4. Javni razpis bo potekal v skladu s postopki, ki veljajo za mednarodne javne razpise in so opredeljeni v smernicah Svetovne banke: naročila in nabava v času prejemanja posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj ter kredita Mednarodne
organizacije za razvoj. Javnega razpisa se
lahko udeležijo vsi ponudniki iz držav, ki so
navedene v smernicah Svetovne banke.
5. Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije pri Geodetski upravi Republike Slovenije. Na spodaj navedenem naslovu si lahko ogledajo razpisno dokumentacijo, in sicer: vsak delavnik od 8. do 15. uri.
6. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo v angleškem jeziku na spodaj
omenjenem naslovu ob predložitvi pisnega
zahtevka in vplačilu nevračljivega zneska v
višini 100 US$ (ali 150 US$ – vključuje
stroške pošiljanja) ali v protivrednosti v evrih
ali slovenskih tolarjih.
Način plačila je naslednji:
– za plačila v SIT: bančni prenos na
bančni žiro račun št.: 50100-630-10014,
– za vplačila v EUR: bančni prenos na
bančni račun Banke Slovenije, Ljubljana preko Banque Bruxelles Lambert S.A., Bruxelles, (šifra S.W.I.F.T.: BBRUBEBB) – številka računa: 3010179231 56/995; upravičenec do vplačila: Geodetska uprava Republike Slovenije, id. štev. 78000-978,
– za vplačila v US$: bančni prenos na
bančni račun Banke Slovenije, Ljubljana for
US$ deposit to: Bank Slovenia, Ljubljana
preko Bankers Trust Company, New York
(šifra S.W.I.F.T.: BKTRUS33) – številka računa: 04095 625; upravičenec do vplačila:
Geodetska uprava Republike Slovenije, id.
štev. 78000-840.
Tujim ponudnikom bomo poslali razpisno dokumentacijo po letalski pošti, domači ponudniki pa bodo prejeli pošto po običajni poti.
7. Ponudbe za ta javni razpis morajo prispeti na spodaj omenjeni naslov najkasneje
do 4. januarja 2000 do 13.00 po lokalnem
času. Vse ponudbe morajo vsebovati tudi
finančno zavarovanje resnosti ponudbe v
znesku najmanj 3% od vrednosti ponudbe.
Prepozno prispela ponudba bo zavrnjena.
Odpiranje ponudb bo izvedeno takoj po iz-

teku roka za oddajo ponudb, 4. januarja
2000 v prisotnosti predstavnikov zainteresiranih strank, ki želijo spremljati odpiranje.
Odpiranje ponudb bo izvedeno na spodaj
navedenem naslovu: Geodetska uprava Republike Slovenije, projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin, ga. Nives Jurcan,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386-61-178-4922, faks
+386-61-178-4822, e-mail nives.jurcan@gov.si.
Geodetska uprava Republike Slovenije
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The method of payment will be:
– for the SIT direct deposit to giro account number 50100-630-10014,
– for EUR deposit to: Bank Slovenia,
Ljubljana through Banque Bruxelles Lambert S.A., Bruxelles, (S.W.I.F.T. code:
BBRUBEBB)
–
account
number:
3010179231 56/995; rightful claimant for
the payment: Geodetska uprava Republike
Slovenije, id. Num. 78000-978,
– for US$ deposit to: Bank Slovenia,
Ljubljana through Bankers Trust Company,
New York (S.W.I.F.T. code: BKTRUS33) –
account number: 04095 625; rightful claimant for the payment: Geodetska uprava Republike Slovenije, id. Num. 78000-840.
The document can be sent by airmail for
overseas delivery or surface mail for local
delivery.
7. Bids must be delivered to the address
below before 1.00 pm in the local time on 4
January 2000. All bids must be accompanied by a bid security of a minimum 3% of
bid price. Late bids will be rejected. Bids
will be opened immediately after the
deadline for receipt of bids on 4 January
2000 in the presence of the bidders’ representatives who choose to attend at the address below: Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia, Real
Estate Registration Modernization Project,
Mrs. Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12,
SI-1000 Ljubljana, tel. +386-61-178-4922;
fax
+386-61-178-4822,
e-mail
nives.jurcan@gov.si.
Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia
Ob-14790
Posebna objava javnega naročila

Republika Slovenija
Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin
Kataster stavb SMA_1.1D3_ICB1
Št. posojila: __________
1. Poziv k predložitvi ponudb za javni razpis za izbiro izvajalca sledi splošni objavi
javnega naročila za ta projekt, ki je izšla v
časopisu Development Business, št. 518,
dne 16. septembra 1999.
2. Republika Slovenija je zaprosila za posojilo pri Mednarodni banki za obnovo in
razvoj zaradi delnega pokrivanja stroškov
Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin ter bo del posojila namenila izplačilu
obveznosti pogodbe za vzpostavitev Katastra stavb SMA_1.1D3_ICB1.
3. Geodetska uprava Republike Slovenije objavlja javni razpis za izbiro izvajalca za
vzpostavitev katastra stavb. Podprojekt med
drugim podpira razvoj sistema obdavčenja
in vrednotenja nepremičnin, razvoj sistema
registracije stanovanj ter zajem in spremljanje rabe zemljišč. Aerotriangulacija fotogrametričnih blokov, ki je del podprojekta

Ob-14791
Request for Expressions of Interest
Republic of Slovenia
Real Estate Registration Modernization
Project
Consultancy and Contract Monitoring
for Apartment Registration:
(SMA_3.1E_QCBS)
Loan No.__________
1. This request for expressions of interest follows the general procurement notice
for this project that appeared in Development Business, issue No. 518 of 16 th September, 1999.
2. The Republic of Slovenia has applied
for a loan from the International Bank for
Reconstruction and Development to meet
the cost of the Real Estate Registration
Modernization Project, and intends to apply
part of the proceeds of this loan to payments under the contract for Real Estate
Registration Modernization Project – Consultancy and Contract Monitoring for Apartment Registration: (SMA_3.1E_QCBS)
3. The services include:
– contract Monitoring for all tasks in
component C: “Apartment Registration Development”;
– situation verification;
– proposing the required solutions; monitoring, advising and assistance to the contractor performing the registration of buildings and apartments;
– proposal verification;
– advising the sub-project management.
Duration of Assignment: 60 (sixty)
months – full time.
4. The Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia now invites eligible consultants to indicate their interest in
providing the services. Interested consultants must provide information indicating that
they are qualified to perform the services
(references, description of similar assignments, experience in similar conditions,
availability of appropriate skills, etc.).
5. A consultant will be selected in accordance with the procedures set out in the
World Bank’s Guidelines: Selection and
Employment of Consultants by World Bank
Borrowers, January 1997, revised September 1997 and January 1999.
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6. Interested consultants may obtain further information from background documents at the address below on working days
from 8.00 to 16.00 hours.
7. Expressions of interest must be delivered to the address below by December
20. 1999: Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia, Real Estate
Registration Modernization Project, Mrs.
Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12,
SI-1000 Ljubljana, tel. +386-61-178-4922;
fax
+386-61-178-4822,
e-mail:
nives.jurcan@gov.si.
Surveying and Mapping Authority of the
Republic of Slovenia
Ob-14792
Poziv k predložitvi interesa
Republika Slovenija
Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin
Svetovanje in spremljanje izvajanja
pogodb za registracijo
stanovanj:
(SMA_3.1E_QCBS)
Št. posojila:_________
1. Poziv k predložitvi interesa sledi splošni objavi javnega naročila za ta projekt, ki
je izšla v časopisu Development Business,
št. 518, dne 16. septembra 1999.
2. Republika Slovenija je zaprosila za posojilo pri Mednarodni banki za obnovo in
razvoj zaradi delnega pokrivanja stroškov
Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin, ter bo del posojila namenila izplačilu obveznosti pogodbe za izvedbo Projekta
posodobitve evidentiranja nepremičnin –
Svetovanje in spremljanje izvajanja pogodb
za
Registracijo
stanovanj
(SMA_3.1E_QCBS).
3. Storitve obsegajo:
– spremljanje izvajanja pogodb za vse
naloge, ki izhajajo iz podprojekta C: “Razvoj
sistema registracije stanovanj”;
– verifikacija stanja;
– predlaganje potrebnih rešitev; nadzor,
svetovanje in pomoč izvajalcem registracije
stavb in stanovanj;
– potrjevanje predlogov;
– svetovanje pri vodenju podprojekta.
Trajanje naloge: 60 (šestdeset) mesecev – poln delovni čas.
4. Geodetska uprava Republike Slovenije poziva svetovalce z ustreznimi kvalifikacijami, da naznanijo svoj interes za zagotavljanje opisanih storitev. Interesenti morajo
predložiti dokazila, da ustrezajo zahtevanim
pogojem za izvedbo storitev (priporočila,
opisi dela na sorodnih nalogah, izkušnje pri
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delu v podobnih pogojih, posedovanje ustreznih znanj, itn.)
5. Svetovalec bo izbran v skladu s postopki, opisanimi v smernicah Svetovne banke: Izbira in zaposlovanje svetovalcev s strani jemalcev posojil Svetovne banke, januar
1997, dopolnjene v septembru 1997 in januarju 1999.
6. Dodatne informacije lahko interesenti
pridobijo iz pripravljene dokumentacije na
spodaj omenjenem naslovu vsak delavnik
od 8. do 16. ure po lokalnem času od ponedeljka do petka.
7. Interes je treba predložiti na spodaj omenjeni naslov do 20. decembra, 1999. Geodetska uprava Republike Slovenije, Projekt
posodobitve evidentiranja nepremičnin, ga. Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386-61-178-4922,
faks +386-61-178-4822, e-mail: nives.jurcan@gov.si.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
Št. 448/99

Ob-14782

Na podlagi 8. člena uredbe o merilih,
pogojih in postopku za dodelitev sredstev
za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (Uradni list RS,
št. 33/97) in uredbe o spremembah in dopolnitvi uredbe o merilih, pogojih in postopku za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (Uradni list RS, št. 16/99) objavlja
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
javni razpis
za dodelitev sredstev za ustvarjanje
gospodarske osnove za avtohtoni
narodni skupnosti
1. Predmet razpisa so posojila za naložbe
v razvoj kmetij, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, zadružnih organizacij, malega gospodarstva ter naložbe v druge proizvodne in storitvene objekte in opremo v gospodarstvu.
2. Pravico kandidiranja imajo fizične osebe, pripadniki avtohtonih narodnih skupnosti in pravne osebe v večinski lasti pripadnikov avtohtone narodne skupnosti ali je večina zaposlenih pripadnikov avtohtone narodne skupnosti ali je njihov ustanovitelj
narodna skupnost, za naložbe na območjih,
kjer živijo pripadniki avtohtonih narodnih
skupnosti.
3. Sredstva za ustvarjanje gospodarske
osnove za avtohtoni narodni skupnosti se
namenijo za isti projekt le enkrat, razen če
se izvaja fazno.
4. Projekt, s katerim prosilec kandidira
za sredstva iz razpisa, mora izpolnjevati kriterije iz 10. člena zakona o uporabi sred-

stev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 45/95).
5. Sredstva v obliki posojila pridobi prosilec, ki lahko dokaže, da ima med viri financiranja najmanj 15% lastnih sredstev. Posojila za posamezne investicije se dodeljujejo
največ do 60% predračunske vrednosti investicije. Obrestna mera odobrenega posojila je TOM+1%, z dobo vračanja 7 let in
moratorijem od 6 mesecev do 2 let. Moratoriju se posojilojemalec lahko odpove.
6. Za pridobitev posojila pod pogoji iz 5
tč., mora prosilec predložiti naslednjo dokumentacijo:
– prijavo,
– izpolnjen obrazec A za projekte s področja razvoja kmetij in dopolnilnih dejavnosti oziroma obrazec B za projekte s področja malega gospodarstva, drugih proizvodnih
in storitvenih dejavnosti in opreme v gospodarstvu, iz odredbe o določitvi obrazca A in
B (vloga za dodelitev sredstev za ustvarjanje
gospodarske osnove za avtohtoni narodni
skupnosti za leto 1999; Uradni list RS, št.
90/99), s prilogami, kot so navedene v 10.
členu uredbe o merilih, pogojih in postopku
za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (Uradni list RS, št. 33/97),
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih.
Za pridobitev posojila v vrednosti do 2
milijona SIT, predloži prosilec samo izpolnjen ustrezen obrazec in dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih.
1. Prednost pri pridobivanju sredstev ima
prosilec, ki ima pozitivno mnenje pristojne
območne enote kmetijsko pospeševalne
službe, oziroma pozitivno mnenje lokalnega
pospeševalnega centra za razvoj malega
gospodarstva oziroma svetovalca pospeševalne mreže za malo gospodarstvo z licenco Ministrstva za gospodarske dejavnosti, o
gospodarski upravičenosti investicije s področja malega gospodarstva in sklenjeno
pogodbo s poslovno banko o odobrenem
posojilu.
2. Rok za oddajo prijav je 13. december
1999. Prijave naslovljene na Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj vložijo prosilci
na upravnih enotah v Murski Soboti, Lendavi, Kopru, Izoli in Piranu.
3. Prosilci, katerim bodo sredstva odobrena s sklepom Ministrstva za ekonomske
odnose in razvoj, bodo sklenili posojilno pogodbo o črpanju sredstev s pooblaščeno
banko.
Pred podpisom pogodbe, so dolžni
predložiti dokazilo o ustreznem zavarovanju
odobrenega posojila.
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Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj

Št.
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na sredstva morajo biti porabljena v letu
2000, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost ponudb.
Rok za predložitev ponudb in način predložitve: ponudnik mora ponudbo za dodelitev sredstev poslati izključno s priporočeno
pošto, napozneje do 13. 12. 1999, na naslov Urada RS za mladino, p.p. 1711, 1001
Ljubljana.
Opremljenost ponudb: ponudbo za razpis je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na
katerem mora biti: vidna označba: “Ne odpiraj – Ponudba za status NMO”.
Veljavna bo ponudba, ki bo pravilno
opremljena in pravočasno predložena naročniku.
8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev: odpiranje veljavnih ponudb za dodelitev sredstev bo opravila strokovna komisija naročnika. Odpiranje ponudb v skladu z
2. točko 11. člena odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov
iz sredstev proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/98) ne bo javno.
Neveljavnih ponud (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.
Ponudniki bodo o odpiranju ponudb prejeli zapisnik odpiranja.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključka odpiranja ponudb. Datum, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa, bo naveden v zapisniku o odpiranju ponudb.
Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom
o izboru pozval prejemnika, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od prejema ne odzove na poziv, se šteje, da je
odstopil od ponudbe za pridobitev sredstev.
10. Kraj čas in osebo, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dobijo po pošti, elektronski pošti ali v tajništvu Urada RS za mladino. Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo tudi na disketah.
Vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo v tajništvu Urada RS za mladino,
vsak delovni dan med 12. in 14. uro, po tel.
061/126-57-01.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino

javnega natečaja
za oddajo stavbnih zemljišč
I. Z javnim natečajem se odprodajo naslednje nepremičnine:
1. gradbene parcele za poslovne, poslovno proizvodne in poslovno stanovanjske objekte.
Na podlagi odloka o zazidalnem načrtu
Obrtna cona MDB Leskovec (Ur. l. SRS, št.
22/88 in Ur. l. RS, št. 54/95 in 59/97).
a) na lokaciji MDB razpisujemo prodajo
8 gradbenih parcel za poslovne, poslovno
proizvodne objekte:
– lokacija št. 1 v izmeri 1568 m2,
– lokacija št. 4 v izmeri 1800 m2,
– lokacija št. 5 v izmeri 1845 m2,
– lokacija št. 6 v izmeri 1277 m2,
– lokacija št. 7 v izmeri 1037 m2,
– lokacija št. 8 v izmeri 1101 m2,
– lokacija št. 9 v izmeri 1082 m2,
– lokacija št. 10 v izmeri 1909 m2.
b) za poslovno stanovanjske objekte razpisujemo 1 gradbeno parcelo: lokacija št.
1a v izmeri 675 m2.
Izhodiščna cena za parcele pod a) in b)
znaša 5.526 SIT (55 DEM)/m2.
II. Pogoji sodelovanja na javnem natečaju
1. Ponudniki za parcele morajo predložiti:
– program dejavnosti, ki vsebuje opis dejavnosti in število zaposlenih,
– investicijski program s finančno konstrukcijo,
– mnenje organa za urejanje prostora o
primernosti dejavnosti,
– pismeno soglasje ponudnika za sočasno izvajanje komunalne infrastrukture in izgradnjo poslovnega objekta,
– soglasje ponudnika za dokončno razporeditev lokacije s strani občine na razpisanem območju ob zaključku razpisa.
Kriteriji za izbor ponudnika so: cena, roki plačil in dejavnost.
Prednost pri pridobitvi stavbnega zemljišča imajo ponudniki:
– ki bodo ponudili višjo ceno od objavljene izhodiščne,
– ki bodo z dejavnostjo omogočili odprtje več novih delovnih mest,
– ki bodo na pridobljenem zemljišču
opravljali proizvodno dejavnost,
– ki bodo ponudili boljše plačilne pogoje od pogoje, objavljenih v razpisu,
– ponudnik, ki s programom utemelji hitrejšo realizacijo,
– ponudnik, ki bo preselil motečo dejavnost z urbanega območja,
– ponudnik, ki razširja dejavnost na tej
lokaciji,
– menjava gradbenega zemljišča na drugi lokaciji za podjetniško dejavnost.
2. Zemljišče se odda pod naslednjimi
pogoji:
a) takojšnje plačilo,
b) možno je obročno plačevanje do 12
mesecev z zavarovanjem plačila z bančno
garancijo,
c) investitor mora pričeti z izgradnjo objektov po pogoji, ki so določeni v odloku o
ZN Obrtne cone MDB (Ur. l. SRS, št. 22/88
in Ur. l. RS, št. 54/95 in 59/97) najkasneje
v 18 mesecih od podpisa pogodbe in začeti
z dejavnostjo v roku 2 let,
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Ob-14735
Na podlagi določil zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 5/96, 78/97, 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 Urad RS za mladino
javni razpis
za sofinanciranje delovanja mladinskih
organizacij, katerim bo na podlagi tega
javnega razpisa podeljen status
nacionalne mladinske organizacije za
leto 2000
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS
za mladino, p.p. 1711, 1001 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje delovanja mladinskih organizacij, katerim bo na podlagi
tega javnega razpisa podeljen status nacionalne mladinske organizacije za leto 2000.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis
a) Na ta razpis se lahko prijavijo ponudniki s statusom:
– nevladne organizacije, ki je:
– prostovoljna,
– neprofitna,
– registrirana kot pravna oseba v RS,
– združenje mladih, za katero iz statuta oziroma splošnih pravil delovanja izhaja,
da se ukvarja z mladinskim delom;
– mladinske organizacije v politični stranki, registrirani po zakonu o političnih strankah (Ur. l. RS, št.62/94);
b) ponudnik mora imeti najmanj 300 članov/članic;
c) ponudnik mora imeti najmanj 7 lokalnih organizacijskih enot, ki po teritorialnem
principu pokrivajo različne predele Slovenije;
d) ponudnik mora imeti najmanj 70%
članstva v starosti od 15. do 29. leta;
e) na ta javni razpis lahko oddajo ponudbe ponudniki, ki so v letu 1999 izvedli najmanj pet programov nacionalnega pomena
za mladinsko delo;
f) posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročnika (Urada RS za mladino);
g) ponudnik mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega javnega razpisa
ter preverjanjem števila članstva organizacije, in sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika;
h) ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika;
i) ponudnik je lahko organizacija, ki z
Uradom RS za mladino še nima sklenjene
pogodbe za opravljanje katere od servisnih
dejavnosti za mladino.
4. Merilo za dodelitev sredstev: število
članstva.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
15,000.000 SIT.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodelje-

Ob-14678
Na podlagi 29. in 51. člena zakona o
lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93;
6/94 – odločba US RS, št. 45/94 – odločba US RS, št. 57/94, 14/95, 20/95 –
odločba US RS, št. 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, št. 44/96 –
odločba US RS, št.2 6/97 in 10/98) in 16.
člen statuta Občine Krško (Ur. l. RS, št.
2/96) je Občinski svet občine Krško, na
svoji 37. seji, dne 10. 9. 1998, sprejel
sklep o razpisu
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d) v ponudbi mora biti navedena parcela
za katero je prvenstveno zainteresiran. Ponudnik se lahko prijavi za več parcel, če bi
proizvodni proces zahteval združevanje razpisnih parcel,
e) občina zaradi vzdrževanja uveljavlja
služnostno pravico na delih parcel kjer poteka komunalna infrastruktura.
3. Parcele se kupujejo ali menjajo po
sistemu “videno-kupljeno” po končni izmeri
formirane parcele.
4. Komisija izbere ponudnika v 8 dneh
po poteku javnega razpisa, pogodbo o oddaji zemljišča je potrebno podpisati v 10
dneh po prejemu obvestila o izboru. Ponudnik, ki bo uspel na javnem natečaju je dolžan plačati prometni davek v višini 2% od
pogodbene vrednosti in vse takse za overitev in vpis v zemljiško knjigo. V primeru več
enakih ponudb za določeno parcelo se v
roku 5 dni po poteku javnega razpisa izvede
s ponudniki dodatna licitacija.
5. Na javnem natečaju lahko sodelujejo
pravne osebe, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije in fizične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije.
6. Ponudbe na razpis objavljen v sredstvih javnega obveščanja pošljite s priporočeno pošiljko v zapečateni kuverti z oznako
Javni natečaj za MDB, na Občino Krško,
CKŽ 14, 8270 Krško.
7. V primeru, da kupec ne upošteva določil pogodbe ali prodaja parcelo prej kot je
z oddajnimi pogoji omejeno, ima občina
predkupno pravico zemljišča in vložka investitorja po revalorizirani vrednosti.
8. Zainteresirani kupci lahko dvignejo kopijo razporeditve parcel in urbanističnimi pogoji do izteka razpisa na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.
9. Do poteka javnega razpisa mora vsak
ponudnik vplačati varščino v višini 10% vrednosti
gradbene
parcele
na
ŽR
51600-630-13042 do zadnjega dneva objave.
10. Varščino bomo uspešnemu ponudniku vračunali v kupnino, drugim ponudnikom, ki na javnem natečaju ne bodo uspeli,
pa vrnili v desetih dneh brez obresti.
11. Ponudba stranke, ki ni popolna glede zahteve razpisa, se zavrže.
Občina Krško
Št. 576/99
Ob-14732
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, na podlagi sklepa Sveta MO Velenje,
št. 032-01/2-124/98 z dne 30. 6. 1998,
objavlja
javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo in
obnovo nepremičnine na območju ZN
revitalizacija starega Velenja (Vila
Bianca)
I. Predmet razpisa je nepremičnina, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku 993, k.o.
Velenje, in sicer: parc. št. 3158 – njiva 2 v
izmeri 173 m2, stanovanjska stavba v izmeri
70 m2 (drvarnica) in dvorišče v izmeri 866
m2, parc. št. 3159 – stavbišče v izmeri 358
m2, parc. št. 3160 – njiva 2 v izmeri 194
m2. Skupna velikost zemljišča je 1661 m2.
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Stavba Stari trg 3 (Vila Bianca) je sestavljena iz pritličja, prvega in drugega nadstropja. V objektu so štiri stanovanja in neizkoriščeno podstrešje. Eno stanovanje je lastniško, od ostalih stanovanj pa so tri zasedena z najemniki. Natančnejši podatki so
razvidni v Cenitvenem poročilu o vrednosti
nepremičnine, stanovanjskega objekta Stari trg 3, ki je na razpolago na Mestni občini
Velenje, Uradu za okolje in prostor.
Vsa stanovanja bodo izpraznjena v roku
enega leta od podpisa pogodbe o prodaji
nepremičnine.
V pritličju stavbe je toplotna podpostaja
za daljinsko ogrevanje dela krajevne skupnosti Staro Velenje. Porabo električne energije za delovanje naprav v toplotni podpostaji plačuje upravljalec Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., na lastnem odjemnem
mestu. Upravljalec mora imeti do toplotne
podpostaje vedno nemoten dostop in zanjo
ne plačuje najemnine.
II. Izhodiščna cena za objekt in zemljišče
(v nadaljevanju: nepremičnina) znaša
19,731.516 SIT.
III. Objekt (Vila Bianca) se lahko prenovi
samo v objekt z naslednjo namembnostjo:
– igralnica s spremljajočimi gostinskimi
prostori,
– restavracija visokega razreda s poročno dvorano,
– restavracija visokega razreda z apartmaji in sobami za goste,
– restavracija visokega razreda s prodajno galerijo,
– prodajna galerija s specializirano knjižnico in čitalnico,
– poslovni objekt – pisarne,
– garni hotel – objekt s sobami za goste
in spremljajoči prostori,
– druga namembnost, ki je skladna s karakterjem objekta (ob soglasju Mestne občine Velenje).
IV. Objekt je spomeniško zaščiten, zato
je pri izdelavi projektne dokumentacije in
obnovi potrebno upoštevati smernice Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine
Celje in pridobiti soglasje Urada za okolje in
prostor MOV.
V. Izbrani ponudnik mora izdelati projektno dokumentacijo v roku enega leta od podpisa pogodbe, v dveh letih mora pričeti z
obnovo in jo dokončati v štirih letih od podpisa pogodbe, v nasprotnem primeru se pogodba prekine, kupnina pa se mu brez obresti vrne.
VI. Kupnino za nepremičnino izbrani ponudnik poravna na žiro račun Mestne občine Velenje, št. 52800-630-10152, v skladu z določili pogodbe.
VII. Varščina, ki jo morajo ponudniki poravnati na navedeni žiro račun, znaša 10%
od skupne vrednosti ter se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino za nepremičnino, neuspelim pa vrne v roku 15 dni po
izvedbi razpisa, brez obresti.
VIII. Ponudbe morajo biti predložene v
zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje z oznako:
“javni razpis za prodajo nepremičnine – Vila
Bianca, – Ne odpiraj” do 6. 12. 1999 do
11. ure.

Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe, izpis iz
sodnega registra za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS-a za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačilu varščine,
– ponudbeno ceno za nepremičnino,
– plačilne pogoje,
– način zavarovanja plačila,
– predlog o namembnosti objekta po
prenovi,
– rok obnove objekta,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejme vse
razpisane pogoje,
– morebitne druge ugodnosti.
Prepozno predložene, nepravilno označene ali nepopolne ponudbe komisija ne bo
upoštevala pri izbiri.
IX. Odpiranje ponudb bo 6. 12. 1999
ob 12. uri, v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
Zapisnik o odpiranju ponudb bodo ponudniki prejeli v roku 8 dni od dneva odpiranja.
X. Pogodba o prodaji nepremičnine mora biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik mora v
tem roku predložiti tudi investicijski program
za obnovo nepremičnine (terminski plan, finančni načrt in vire financiranja).
V primeru, da se izbrani ponudnik v osmih dneh od poziva naročnika k podpisu
pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade
varščina v korist Mestne občine Velenje.
XI. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo naročnik sprejel v roku 30 dni od
odpiranja ponudb.
O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
komisija obvestila vse ponudnike v roku 8
dni po sprejemu sklepa o izbiri.
Naročnik si pridržuje praico, da po pregledu in ocenitvi ponudb, ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
XII. Ogled objekta je možen vsak delovni
dan ob predhodni najavi pri Blaženki Čujež,
Urad za gospodarske javne službe Mestne
občine Velenje, tel. 871-339, int. 308.
Informacije v zvezi z javnim razpisom in
objektom daje Marko Vučina, predstojnik
Urada za okolje in prostor, Mestna občina
Velenje, tel. 871-339, int. 217.
Cenilni zapisnik in zazidalni načrt revitalizacija Starega Velenja je na vpogled na Uradu za okolje in prostor MOV.
Mestna občina Velenje
Št. 9/99
Ob-14738
Na podlagi 7., 8. in 10. člena zakona o
športu (Uradni list RS, št. 22/98) objavlja
Ministrstvo za šolstvo in šport
javni razpis
za sofinanciranje izvajanja letnih
programov skupnih nalog na področju
športa v letu 2000
1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci letnih programov športa:
1.1. nacionalne panožne športne zveze v skladu z 8. členom zakona o športu in
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perspektivnih športnikov, ko gre za nastope
slovenskih članskih reprezentanc in reprezentanc mlajših kategorij na evropskih in
svetovnih prvenstvih, Univerziadi ter tekmovanjih pod okriljem Mednarodnega Olimpijskega komiteja,
2.3.2. velike mednarodne športne
prireditve po 52. členu zakona o športu.
2.4. Interesna športna vzgoja otrok in
mladine:
2.4.1. sklepna tekmovanja osnovnih
šol, srednjih šol, šol s prilagojenim programom in univerz na državni ravni ter ISF tekmovanja;
Za OŠ, SŠ in OŠPP se v skladu z
merili odbora za šolska športna tekmovanja
sofinancira sklepna šolska športna tekmovanja na državni ravni (četrtfinale, polfinale,
finale) in udeležba na mednarodnih tekmovanjih, ki jih razpisuje ISF.
2.4.2. interesni programi predšolskih
in šolskih otrok, mladine in študentov na
državni ravni.
2.5. Športna rekreacija:
2.5.1. projekti redne vadbe in programi krovnih organizacij športne rekreacije, ki
imajo za cilj povečanje števila aktivnega
članstva pri svojih članicah,
2.5.2. programi za razvoj športa invalidov na državni ravni,
2.5.3. velike športne rekreativne prireditve z več kot 1000 udeleženci.
3. Višina razpisanih sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev je
1.385,000.000 SIT. Dejanska višina sredstev bo opredeljena po sprejetju proračuna
za leto 2000.
4. Predlogi za sofinanciranje posameznih programov skupnih nalog morajo vsebovati:
– program, ki ga potrdi pristojni organ
(skupščina ali izvršni odbor izvajalca) in v
katerem so opredeljeni vsi predvideni viri za
njegovo realizacijo,
– finančno konstrukcijo z vsemi viri in
predvidenim deležem sofinanciranja ministrstva, pristojnega za šport,
– poročilo o porabi proračunskih sredstev za leto 1999. Poročilo morajo oddati
vsi, ki so za izvedbo letnega programa 1999
prejeli proračunska sredstva Ministrstva za
šolstvo in šport.
Izvajalci letnega programa morajo prijavo oddati na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
5. Ministrstvo za šolstvo in šport bo na
podlagi prispelih predlogov in v skladu z
merili za vrednotenje programov skupnih nalog, ki se sofinancirajo iz državnega proračuna oblikovalo letni načrt za sofinanciranje
programov iz sredstev državnega proračuna za leto 2000.
Z izbranimi izvajalci letnega programa
športa bomo sklenili pogodbe v 30. dneh
po sprejemu proračuna za leto 2000.
6. Predlagatelji dobijo razpisno dokumentacijo z obrazci iz 4. točke na sedežu
sektorja za šport, Celovška 25, Ljubljana,
vsak dan med 10. in 12. uro.
7. Rok za oddajo predlogov je 10. januar 2000.
8. Predlogi morajo vsebovati predpisano dokumentacijo in biti poslani na naslov

Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo
in šport, Sektor za šport, Celovška 25, Ljubljana, v zaprtih ovojnicah, na katerih mora
biti naveden naziv (ime) predlagatelja, s pripisom Letni program športa – Proračun
2000.
Ministrstvo za šolstvo in šport
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zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja, Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, Slovenska
športna zveza v Avstriji in Zveza Slovencev
na Madžarskem,
1.2. Olimpijski komite Slovenije –
Združenje športnih zvez, Inštitut za šport,
Zavod za šport Slovenije,
1.3. ustanove, ki so ustanovljene za
opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
1.4. vrtci, osnovne šole, poklicne,
srednje tehnične in srednje strokovne šole,
gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi,
1.5. zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane
za opravljanje dejavnosti v športu.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je zbiranje predlogov za
sofinanciranje izvajanja naslednjih letnih programov skupnih nalog na področju športa:
2.1. Naloge, skupne vsem področjem
športa:
2.1.1. delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije, Inštituta za šport, Zavoda za
šport Slovenije, nacionalnih panožnih športnih zvez in drugih krovnih asociacij v športu
ter izvedba njihovih programov,
2.1.2. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
2.1.3. informatika v športu,
2.1.4. znanstveno-raziskovalna dejavnost v športu,
2.1.5. informiranje o športu v medijih,
2.1.6. založniška dejavnost v športu,
2.1.7. razvojno-strokovna dejavnost
(eksperimenti, analize, meritve in svetovanja),
2.1.8. mednarodna dejavnost v športu.
2.2. Športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
2.2.1. športne šole nacionalnega pomena za nadarjene otroke do 18 let.
Sofinancira se strokovni kader za delo v nacionalnih športnih šolah za nadarjene
otroke do 18 let.
Naziv športne šole za posamezno
športno panogo lahko pridobi izvajalec (nacionalna športna zveza, športno društvo, šola, podjetje, zasebnik ali zasebni športni delavec), če zadosti prostorskim, kadrovskim
in drugim zahtevam za strokovno izpeljavo
programa, ki jih določi nacionalna športna
zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo
in šport. Predlog programa mora utemeljiti
nacionalna športna zveza z vidika nacionalnega pomena in potencialov športne šole
(kadrovski, strokovni in prostorski). Sofinancirali bomo samo strokovne kadre z ustrezno visoko ali višjo strokovno izobrazbo športne smeri.
2.2.2. športni oddelki v gimnazijah
Gimnazijam, ki zagotovijo ustrezne kadrovske in prostorske pogoje, se sofinancira materialne stroške.
2.3. Vrhunski šport:
2.3.1. priprave in nastopi športnikov
svetovnega in mednarodnega razreda ter

Ob-14487
SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, Ob zeleni jami 2, Ljubljana, na podlagi letnega plana investicij objavlja
razpis
za izbiro dobavitelja za nakup
progovzdrževalnih strojev
I. Predmet nakupa:
1. progovzdrževalni stroj za smerno in
višinsko uravnavo odprte proge z istočasnim podbijanjem pragov s kapaciteto do
1500 m/h – 1 kos,
2. progovzdrževalni stroj za smerno in
višinsko uravnavo odprte proge z istočasnim podbijanjem pragov s kapaciteto do
600 m/h – 1 kos,
3. progovzdrževalni stroj za smerno in
višinsko uravnavo odprte proge z istočasnim podbijanjem pragov s kapaciteto do
dveh kretnic/h – 1 kos,
4. progovzdrževalni stroj za izmenjavo tirnih polj oziroma pragov tirnic s kapaciteto
do 600 m/h,
5. dvopotni bager za delo na progi in ob
progi, opremljenim z orodji za manipulacijo
s tirnicami, kretnicami in pragi s kapaciteto
dviga 15 t/m in maks. dosegom 7 m – 2
kosa.
II. Razpisna dokumentacija: ostali zahtevani tehnični pogoji in podatki, dobavni rok,
glavni pogoji financiranja in plačila, zahteve
glede pravnega statusa ponudnika storitev,
finančno poslovne in tehnične sposobnosti,
ki jih mora izpolnjevati ponudnik, merila za
dodelitev naročila, teža in način uporabe
meril ter znesek, vrsta in trajanje sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe se nahajajo v tehnični dokumentaciji, ki
jo ponudniki lahko dvignejo v tajništvu uprave družbe, Ob zeleni jami 2, Ljubljana, vsak
delovni dan od dneva objave do roka za
oddajo ponudb, od 8. do 14. ure.
III. Dodatne informacije
Polni naslov službe in naziv osebe, od
katere se lahko zahtevajo dodatne informacije, je: Služba mehanizacije, Oblak Danijel,
tel.
061/129-12-647
ali
061/29-13-306.
IV. Kraj dobave: Ljubljana.
V. Rok za predložitev ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene
najkasneje do 29. 11. 1999 do 9.30, v
tajništvu družbe, Ob zeleni jami 2, Ljubljana.
Ponudbo je potrebno predložiti v zapečateni kuverti, ki mora biti vidno označena z
napisom: “Ne odpiraj – ponudba za razpis –
nakup progovzdrževalnih strojev”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
ponudnika.
VI. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo javno, dne 29. 11.
1999 ob 10. uri, v sejni sobi uprave družbe, Ob zeleni jami 2, Ljubljana.
SŽ – Železniško gradbeno podjetje
Ljubljana, d.d.
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Objave
delniških družb
Javne prodaje delnic
Ob-14557
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke v skladu s
statutom objavlja
ponudbo
za prodajo delnic Banke Zasavje, d.d.,
Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke,
ki jo je banki posredoval delničar Steklarna Hrastnik, d.d., C. 1. maja 14, 1430
Hrastnik.
Predmet prodaje je 3.749 navadnih delnic Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke po najnižji
ceni 15.000 SIT za eno delnico. Delnice se
prodajajo v paketu, in sicer najugodnejšemu ponudniku.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta obstoječi delničarji Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, ki s pismenim sporočilom do 4. 12. 1999, to je 30 dni od predložitve ponudbe za prodajo banki izjavijo, da
sprejmejo ponudbo. Po tem roku bodo delnice pod enakimi pogoji ponujene ostalim
kupcem.
Ponudbe zbira Banka Zasavje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25 c, Trbovlje.
Banka Zasavje, d.d., Trbovlje
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Št. 19/99
Ob-14644
V skladu z 454. členom zakona o gospodarskih družbah objavlja družba Produktivnost, Management consulting, d.o.o., Dunajska 106, Ljubljana
sklep
o zmanjšanju kapitala družbe,
sprejetega na skupščini dne 28. 10.
1999. Osnovni kapital družbe se efektivno
zmanjša
iz
57,810.000
SIT
na
2,340.416,50 SIT z izplačilom družbenikov. Vsem upnikom zagotavljamo varstvo
njihovih dospelih terjatev s poplačilom ali z
ustreznim zavarovanjem njihovih terjatev.
Upnikom, ki ne soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala bomo poravnali zahtevke ali zagotoviti ustrezno varščino.
Uprava družbe poziva vse morebitne upnike družbe, katerih terjatve so nastale do
dneva sprejema sklepa o zmanjšanju kapitala, da se v skladu s 454. členom ZGD,
zglasijo na sedežu družbe in podajo izjavo,
da soglašajo z zmanjšanjem kapitala.
Produktivnost
Management consulting, d.o.o.

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Preklic
Št. 281/99
Ob-14649
Uprava delniške družbe SMELT International, d.d., Ljubljana, preklicuje zasedanje skupščine, sklicane z objavo v Uradnem listu RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999 za
dan 29. november 1999.
SMELT International, d.d., Ljubljana
glavni direktor: Dušan Pensa, dipl. inž.
Dopolnitev

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Ob-14627
Javno podjetje Komunala, d.o.o., Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, p. Sevnica,
objavlja v skladu z odlokom Občinskega sveta občine Sevnica z dne 18. 12. 1996 in v
skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
od dosedanjega 205,749.845,30 SIT
na 53,409.948,50 SIT.
Matična številka: 5068088.
Osnovni kapital: 53,409.948,50 SIT.
Družbenik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, p. Sevnica je 100% lastnik.
Odgovornost: ne odgovarja.
Upnike pozivamo, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Javno podjetje
Komunala, d.o.o., Sevnica

Ob-14689
V objavi zasedanja 6. skupščine družbe
Bodočnost, d.d., Maribor, s sedežem v
Mariboru, Dalmatinska ul. 1, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 84 z dne 15. 10.
1999, se predlog sklepa 4. točke dnevnega reda dopolni, in sicer tako, da se za
besedilom prve alinee doda besedilo:
Predmet vložka je konverzija denarnih
terjatev. Družba Bodočnost pridobi navedeni vložek od Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana. Ta vložek predstavlja nominalni znesek delnic v višini
40,970.000 SIT.
Bodočnost, d.d., Maribor
Dopolnitev
Ob-14771
V sklicu 2. skupščine družbe Gradis
IPGI, Industrijsko podjetje gradbenih izdelkov Ljubljana, d.d., Ljubljana, Industrijska cesta 2, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999, Ob-14310, je
pomotoma izpuščena 3. točka dnevnega reda, ki glasi:

3. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog uprave je: na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta uprava družbe
predlaga, da skupščina sprejme spremembe statuta družbe.
Skupščina pooblasti nadzorni svet, da
sprejme čistopis statuta družbe.
– v 4. točki dnevnega reda (prejšnja 3.
točka) se spremeni besedilo in se glasi:
4. Razrešitev člana nadzornega sveta in
izvolitev novih članov nadzornega sveta
predstavnika delničarjev.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: razrešijo se člani
nadzornega sveta in se izvolita dva člana
nadzornega sveta predstavnika delničarjev
za mandatno obdobje.
Gradis IPGI, d.d., Ljubljana
Ob-14893
Na podlagi 37. člena statuta družbe JEM
Jeseniške mesnine, d.d., Spodnji plavž 14,
Jesenice, uprava sklicuje
2. skupščino družbe
JEM Jeseniške mesnine, d.d., Spodnji
plavž 14, Jesenice,
ki bo dne 21. 12. 1999 ob 9.30 v gostilni Poljane, Kočna 43/a, 4270 Jesenice, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je: ugotovi se, da
je skupščina sklepčna.
Za predsedujočo skupščine se izvoli
Branko Neffat, univ. dipl. prav.
Preštevalca glasov sta Zdravko Zima in
Mihaelo Černe.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Sprejem letnega poročila za leto
1998 z mnenjem revizorja; ugotovitev in razporeditev dobičika.
Predlog sklepa uprave je: ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa
uprave: sprejme se letno poročilo uprave o
poslovanju podjetja za leto 1998 v predloženem besedilu z mnenjem revizorja.
Dobiček za leto 1998 znaša 2,279.448
SIT in ostane nerazporejen.
3. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1999
se imenuje RFR-Ernest & Young, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 111.
4. 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.
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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 zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupščina bo takrat ponovno odločala ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
JEM Jeseniške mesnine, d.d.,
Jesenice
direktor: Tomaž Pirih, dr. vet. med.

sneje isti dan v istih prostorih. Skupščina bo
v tem primeru odločala, ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja
skupščine.
Prašičereja Podgrad, d.d.,
uprava

Ob-14685
Na podlagi točke 8.44 statuta delniške
družbe Iskra Stikala, industrija nizkonapetostne stikalne tehnike, d.d., Kranj, Savska
loka 4, sklicujem

Ob-14559
Na podlagi 7.5. točke statuta Prašičereja Podgrad, d.d., Podgrad 38, Gornja Radgona, uprava družbe sklicuje

6. sejo skupščine,
ki bo dne 14. 12. 1999 ob 10.30 v
veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, izpostava Vič – Rudnik (bivša občina
Ljubljana-Vič), Trg MDB 7, 1000 Ljubljana z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov. Seji
prisostvuje notar po predlogu uprave.
3. Letno poročilo o poslovanju za poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo o poslovanju za leto 1998 z revidiranimi
finančnimi izkazi družbe po predlogu uprave.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1999 se imenuje Podboršek revizijska
hiša, k.d. Ljubljana.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Delničarje, njihove zastopnike ali pooblaščence pozivamo, da svojo udeležbo na
skupščini, skladno s točko 10.4.2. statuta
Pooblaščene investicijske družbe Krona Senior d.d., pisno prijavijo družbi vsaj tri dni
pred sejo skupščine. Prijave in pooblastila
naj na sedež družbe prispejo najkasneje do
10. 12. 1999. Skladno s točko 10.1. statuta Pooblaščene investicijske družbe Krona
Senior d.d. število glasov posameznega delničarja določajo glasovi delnic, ki so po evidenci v delniški knjigi v njihovi lasti 10 dni
pred sejo skupščine.
Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja skupščine eno uro pred pričetkom seje.
Kolikor ne bo dosežena sklepčnost
skupščine, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) dne 14. 12. 1999 ob 11. uri na istem
mestu. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem družbe na sedežu Pooblaščene investicijske družbe Krona
Senior d.d., Tržaška 116, Ljubljana med
10. in 12. uro.
PID Krona Senior, d.d.,
direktor
Jože Tepina, dipl. ek.
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3. skupščino
delniške družbe Prašičereja Podgrad,
d.d.,
za 14. 12. 1999 ob 13. uri na sedežu
družbe v Podgradu 38.
Na skupščini bo navzoča notarka Danica
Hojs-Peršak.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev dnevnega reda.
Skupščina potrdi predlagani dnevni red.
2. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za
predsednika skupščine osebo po predlogu
uprave in za preštevalce glasov Cvetko Bračič, Liljano Vukotić, Kozar Janjo.
3. Sprejem letnega poročila za leto
1998.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi
mnenja revizorja in mnenja nadzornega sveta družbe sprejme letno poročilo uprave za
leto 1998.
4. Predlog delitve dobička.
Predlog sklepa: dobiček družbe za poslovna leta od 1993 do 1998 se uporabi po
predlogu uprave.
5. Imenovanje revizorja za revidiranje letnih izkazov za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizorja družbe za poslovno leto 1999 revizijsko hišo Audit, d.o.o., iz Murske Sobote,
Lendavska 18.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
za udeležbo na skupščini pisno prijavijo najmanj tri dni pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se v sprejemni pisarni
prijavijo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom.
Gradivo
Gradivo; letno poročilo in poročilo revizorja za skupščino bo na vpogled vsak delovni
dan od 8. do 12. ure v tajništvu na sedežu
družbe Podgrad 38, Gornja Radgona.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro ka-

Št. 25/99
Ob-14573
Direktor Pooblaščene investicijske družbe Krona Senior, d.d., na podlagi zakona o
gospodarskih družbah, zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in na
podlagi 10.4.2. točke statuta pooblaščene
investicijske družbe Krona Senior d.d. Ljubljana sklicuje

1. izredno skupščino
družbe Iskra Stikala, d.d., Kranj,
ki bo v torek, 14. 12. 1999, ob 13. uri
nad Restavracijo Iskra, v Kranju, Savska loka 1.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
2. Ugotovitev prenehanja mandata in izvolitev novega člana nadzornega sveta.
Predlogi sklepov:
K 1. točki dnevnega reda:
– za predsedujočega skupščine se imenuje Ivan Pivk, za njegovega namestnika pa
Boštjan Mrak,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Matjaž Gašpirc in Franci Mubi, za namestnico pa Alenka Čebašek.
K 2. točki dnevnega reda:
a) na podlagi podane odstopne izjave
preneha članstvo v nadzornem svetu Alešu
Okornu,
b) za novo članico nadzornega sveta se
izvoli Barbara Vtič Vraničar.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Glasuje se z glasovnicami. Glasovanje pod
2. točko dnevnega reda bo potekalo ločeno
za vsako od podtočk predloga sklepa.
Predlog sklepa pod točko 1 je podala
uprava, predlog sklepa pod točko 2 pa nadzorni svet družbe.
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
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Ob-14563
Uprava družbe Rašica tovarna pletenin
Ljubljana, d.d., na podlagi 283. člena ZGD
in 16. člena statuta družbe, v soglasju z
nadzornim svetom sklicuje
3 skupščino
družbe Rašica tovarna pletenin
Ljubljana d.d.,
ki bo dne 20. 12. 1999 s pričetkom ob
8.30 na sedežu družbe Zg. Gameljne 20 z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles in predstavitev notarja.
Predlog sklepa:
– skupščina družbe potrdi delovna telesa v predlaganem sestavu,
– skupščini prisostvuje vabljeni notar.
2. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila uprave za poslovno leto 1998.
Uprava predlaga ob pozitivnem mnenju
nadzornega sveta sprejem naslednjega sklepa: sprejme se revidirano poslovno poročilo uprave za poslovno leto 1998.
3. Seznanitev delničarjev z izvedenimi
ukrepi na podlagi programa prestrukturiranja podjetja.
O tej točki ni glasovanja.
4. Imenovanje revizorja za leto 1998 in
1999.
Nadzorni svet družbe predlaga sprejem
naslednjega sklepa: za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 1998 in 1999 se imenuje revizijska hiša B & A, d.o.o., Ljubljana.
5. Pogoji za udeležbo
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani najkasneje deset dni pred
skupščino v delniški knjigi. Glasovalno pravico imajo tisti delničarji, ki se pisno najavijo
najkasneje 3 dni pred skupščino na sedežu
družbe. Delničarji, ki se niso najavili v tem
roku nimajo glasovalne pravice, lahko pa
prisostvujejo skupščini.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora biti posredovano družbi skupaj z
najavo in ostane shranjeno pri njej.
Udeležence naprošamo, da se prijavijo
in vpišejo 30 minut pred začetkom skupščine ter prevzamejo glasovnice. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z
osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpiskom iz
sodnega registra.
Skupščina je sklepčna, če so navzoči
delničarji z glasovalno pravico, ki predstavlja vsaj 51% osnovnega kapitala. Če
skupščina ob prvem sklicu ne doseže
sklepčnosti, bo ponovni sklic skupščine
istega dne čez eno uro z enakim dnevnim
redom. Skupščina bo veljavno odločala v
kolikor bo ob ponovnem sklicu prisotnih
15% glasov vseh delničarjev. Gradivo za
skupščino je na voljo na sedežu družbe vsak
delavnik od 8. do 15. ure.
Rašica, d.d.,
uprava
nadzorni svet
Ob-14698
Uprava družbe Kompas sklad 1, pooblaščena investicijska družba, d.d., na osnovi zakona in statuta družbe sklicuje
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skupščino
Kompas sklad 1, pooblaščene
investicijske družbe d.d.
Skupščina bo v ponedeljek, 13. 12.
1999 ob 9. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 22.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Mirana Kovačiča in za
preštevalca glasov Damjana Škofiča in Vesno Remškar.
2. Letno poročilo družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo družbe za leto 1998.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
obstoječim članom nadzornega sveta z
dnem 1. 2. 2000 preneha mandat, zato jih
z istim datumom razreši. Za člane nadzornega sveta od 1. 2. 2000 dalje skupščina
imenuje Janka Pučnika, Boštjana Smrekarja, Darka Šifrerja in Mateja Cvikla.
4. Sprememba firme.
Predlog sklepa: firma družbe se spremeni tako, da odslej glasi: KS-sklad 1, pooblaščena investicijska družba, d.d. Skrajšana firma, se spremeni tako, da odslej glasi:
KS-sklad 1, d.d.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
6. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko družbo RFR – Ernst & Young, Ljubljana za revizorja družbe za leto 1999.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je, da delničar
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine
družbi pismeno javi svojo udeležbo.
Morebitna pooblastila morajo biti pisna
in ostanejo deponirana na sedežu družbe.
Sklepčnost in ponovni sklic.
Kolikor skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne (13. 12. 1999) ob 9.30 na
istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo
skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Spremembe statuta, letno in revizijsko
poročilo ter pozitivno mnenje nadzornega
sveta k letnem poročilu je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe.
Kompas sklad 1, d.d.
uprava družbe
nadzorni svet družbe

Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Mirana Kovačiča in za
preštevalca glasov Damjana Škofiča in Vesno Remškar.
2. Letno poročilo družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo družbe za leto 1998.
3. Uporaba dobička za l. 1998.
Predlog sklepa: dobiček družbe za leto
1998 ostane v celoti nerazporejen.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da
obstoječim članom nadzornega sveta z
dnem 2. 7. 2000 preneha mandat, zato jih
z istim datumom razreši. Za člane nadzornega sveta od 2. 7. 2000 dalje skupščina
imenuje Boštjana Smrekarja, Darka Šifrerja
in Mateja Cvikla.
5. Sprememba firme.
Predlog sklepa: firma družbe se spremeni tako, da odslej glasi: KS-sklad 2, pooblaščena investicijska družba, d.d. Skrajšana firma, se spremeni tako, da odslej glasi:
KS-sklad 2, d.d.
6. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
7. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko družbo RFR – Ernst & Young, Ljubljana za revizorja družbe za leto 1999.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice je, da delničar
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine
družbi pismeno javi svojo udeležbo.
Morebitna pooblastila morajo biti pisna
in ostanejo deponirana na sedežu družbe.
Sklepčnost in ponovni sklic.
Kolikor skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne (13. 12. 1999) ob 10.15 na
istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo
skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Spremembe statuta, letno in revizijsko
poročilo ter pozitivno mnenje nadzornega
sveta k letnem poročilu je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe.
Kompas sklad 2, d.d.
uprava družbe
nadzorni svet družbe

Ob-14699
Uprava družbe Kompas sklad 2, pooblaščena investicijska družba, d.d., na osnovi zakona in statuta družbe sklicuje
skupščino
Kompas sklad 2,
pooblaščene investicijske družbe d.d.
Skupščina bo v ponedeljek, 13. 12.
1999 ob 9.45 na sedežu družbe v Ljubljani,
Dunajska 22.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.

skupščino
Kompas sklad 4,
pooblaščene investicijske družbe d.d.
Skupščina bo v ponedeljek, 13. 12.
1999 ob 10.30 na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 22.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine Mirana Kovačiča in za
preštevalca glasov Damjana Škofiča in Vesno Remškar.
2. Letno poročilo družbe za leto 1998.

Ob-14700
Uprava družbe Kompas sklad 4, pooblaščena investicijska družba, d.d., na osnovi zakona in statuta družbe sklicuje
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mora prispeti na sedež družbe najkasneje
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Kolikor se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo
priložiti pooblastilo.
Pooblastilo mora biti pisno in ostane deponirano na sedežu družbe.
Sklepčnost in ponovni sklic.
Kolikor skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne (13. 12. 1999) ob 11.45 na
istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo
skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Spremembe statuta, letno in revizijsko
poročilo ter pozitivno mnenje nadzornega
sveta k letnem poročilu je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe.
Capinvest 2, d.d.
uprava družbe
nadzorni svet družbe

Začasni direktor in začasni nadzorni svet
predlagata sklep: sprejme se letno poročilo
za leto 1998 z mnenjem revizorja ter pozitivnim mnenjem začasnega nadzornega sveta.
4. Sklepanje o delitvi dobička za leto
1993, 1994, 1995, 1996, 1997 in 1998.
Začasni direktor in začasni nadzorni svet
predlagata skelp:
a) dobiček za leto 1993, ki znaša
6,288.950,40 SIT ter pripadajoča revalorizacija v višini 4,049.308,87 SIT, se nameni:
– za izplačilo dividend: 7,680.000 SIT,
tako da dividenda za delnico znaša 2.500
SIT bruto. Pri izplačilu je upoštevana pripadajoča revalorizacija za obdobje od 1. 1.
1999 do 30. 11. 1999,
– za oblikovanje sklada lastnih delnic
2,658.259,27 SIT;
b) dobiček za leto1994 ostane nerazporejen;
c) del dobička za leto 1995 v višini
1,643.535,67 SIT se nameni za oblikovanje sklada lastnih delnic;
d) celoten dobiček za leto 1996 v višini
12,661.406,20 SIT, s pripadajočo revalorizacijo v višini 2,229.040,56 SIT, se nameni za oblikovanje sklada lastnih delnic;
e) celoten dobiček za leto 1997 v višini
12,868.777,87 SIT, s pripadajočo revalorizacijo v višini 965.158,34 SIT, se nameni
za oblikovanje sklada lastnih delnic;
f) celoten dobiček za leto 1998 v višini
29,852.931,09 SIT se porabi za oblikovanje sklada lastnih delnic.
5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Začasni direktor in začasni nadzorni svet
predlagata sklep: oblikuje se sklad lastnih
delnic v višini 78,000.000 SIT za namene iz
240. člena zakona o gospodarskih družbah, v breme sredstev rezerv nad z zakonom predpisano višino in v breme revaloriziranega dobička preteklih let in dobička za
leto 1998.
Nadzorni svet družbe lahko na predlog
uprave sprejme pravila poslovanja s skladom lastnih delnic.
6. Volitve nadzornega sveta.
Začasni nadzorni svet predlaga sklep:
predlog kandidatov, ki jih voli skupščina:
Jožica Bizjak, Hesida Korać, Marija Rutar,
Mirjana Popović.
Skupščina ugotovi, da je svet delavcev
imenoval naslednja člana nadzornega sveta: Enes Rizvić, Milan Mikuž.
7. Določitev nagrade članom nadzornega sveta.
Začasni direktor in začasni nadzorni svet
predlagata sklep:
a) članom nadzornega sveta se določi
sejnina v višini 30.000 SIT bruto;
b) predsedniku nadzornega sveta se določi sejnina v višini 50.000 SIT bruto.
8. Imenovanje revizorja.
Začasni direktor in začasni nadzorni svet
predlagata sklep: za revizorja se imenuje
revizorska družba PricewaterhouseCoopers.
Gradivo za sejo skupščine je na vpogled
na sedežu družbe.
Če v prvem sklicu skupščina ne bo
sklepčna (15% vsega kapitala), bo ponovna
seja skupščine dne 20. 12. 1999 ob 9. uri
v istem prostoru.
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Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo družbe za leto 1998.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko družbo RFR – Ernst & Young, Ljubljana za revizorja družbe za leto 1999.
4. Sprememba firme.
Predlog sklepa: firma družbe se spremeni tako, da odslej glasi: KS-sklad 4, pooblaščena investicijska družba, d.d. Skrajšana firma, se spremeni tako, da odslej glasi:
KS-sklad 4, d.d.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Delničar ali njegov pooblaščenec se lahko udeleži seje skupščine, če svojo udeležbo v skladu s statutom družbe pisno prijavi
vsaj tri dni pred sejo skupščine.
Prijava je veljavna kolikor v navedenem
roku na sedež družbe prispe pismena prijava ter morebitno pooblastilo za zastopanje, ki pa mora biti notarsko overjeno.
Sklepčnost in ponovni sklic.
Kolikor skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne (13. 12. 1999) ob 11. uri na
istem kraju. Na ponovnem zasedanju bo
skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo
Spremembe statuta, letno in revizijsko
poročilo ter pozitivno mnenje nadzornega
sveta k letnem poročilu je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe.
Kompas sklad 4, d.d.
uprava družbe
nadzorni svet družbe
Ob-14701
Uprava družbe Capinvest 2, pooblaščena investicijska družba, d.d., na osnovi zakona in statuta družbe sklicuje
skupščino
Capinvest 2,
pooblaščene investicijske družbe d.d.
Skupščina bo v ponedeljek, 13. 12.
1999 ob 11.15 na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 22.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika skupščine in
preštevalca glasov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli za predsednika skupščine dr. Blaža Vodopivca in
za preštevalca glasov Damjana Škofiča in
Vesno Remškar.
2. Letno poročilo družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo družbe za leto 1998.
3. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko družbo RFR – Ernst & Young, Ljubljana za revizorja družbe za leto 1999.
4. Sprememba statuta družbe
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.
Pogoji za udeležbo na skupščini:
Delničar se lahko udeleži seje skupščine, le, če je vpisan v delniško knjigo in
svojo udeležbo v skladu s statutom družbe
prijavi najmanj tri dni pred skupščino.
Udeležba se prijavi po telefaksu, telegramu, teleksu ali s priporočeno pošto, ki

Ob-14713
Obveščamo vas, da bo
4. seja skupščine
družbe Hotel Marita, d.d.,
v Velenju, v torek 14. 12. 1999 ob 10.
uri, v poslovni zgradbi aFininga, d.o.o., Prešernova 1a v Velenju.
Na seji bo prisoten notar Avgust Ribič.
Dnevni red:
1. otvoritev skupščine,
2. izvolitev delovnih teles skupščine in
ugotavljanje sklepčnosti,
3. obravnava poslovnega poročila za
1998,
4. plan družbe,
5. razno.
Če skupščina ne bo sklepčna ob napovedanem terminu, bo ponovna seja skupščine istega dne ob 14. uri. V tem primeru
bo skupščina sklepčna ne glede na zastopanost kapitala.
Hotel Marita, d.d.,
direktor
Št. 10/99
Ob-14714
Začasni direktor družbe Gostinsko podjetje Vič, d.d., Gradiška 10, Ljubljana, sklicuje na podlagi 283. člena ZGD in v skladu
s XXVI. členom statuta
redno skupščino družbe
Gostinsko podjetje Vič, d.d.,
ki bo dne 14. 12. 1999 ob 9. uri v
gostišču Pod vrbo, Ziherlova 36 (Trnovo) z
naslednjim dnevnim redom:
A. Dnevni red skupščine:
1. Ugotovitev sklepščnosti.
Začasni direktor in začasni nadzorni svet
predlagata, da predsedujoči skupščine
skladno z določili člena XXXII. statuta ugotovi prisotnosti in sklepčnost zasedanja
skupščine na podlagi seznama prisotnih oziroma zastopanih delničarjev ter o tem poroča skupščini pred pričetkom glasovanja.
2. Izvolitev preštevalcev glasov.
Začasni nadzorni svet skladno z določilom člena XXXII.D. statuta predlaga sklep:
za preštevalca glasov se izvoli Ljuba Marinček.
3. Obravnava in sklepanje o letnem poročilu in poročilu revizorja za leto 1998.
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Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo svojo udeležbo na skupščini v skladu s XXXVII.B. členom statuta prijaviti družbi
najmanj 3 dni pred sklicano sejo. Prijava
mora prispeti na naslov družbe najkasneje
11. 12. 1999. Prijavo je mogoče poslati s
priporočeno pošto ali s telegramom na naslov družbe ali po telefaksu 126-34-68. V
prijavi se navede ime in priimek delničarja
oziroma firmo delničarja, naslov, oziroma
sedež delničarja in število delnic, ki jih ima
delničar. V prijavi se lahko navede tudi ime
in priimek pooblaščenca ter njegov naslov.
Pooblaščenci, ki zastopajo več delničarjev,
lahko pošljejo družbi seznam delničarjev, ki
jih zastopajo, s prej navedenimi podatki. Pisna pooblastila morajo pooblaščenci predložiti najkasneje ob priglasitvi udeležbe na
zasedanju skupščine družbe.
Gostinsko podjetje Vič, d.d.,
začasna uprava
Ob-14716
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98,
84/98, 6/99 in 54/99) in prvega odstavka
70. člena statuta družbe KRAS Commerce
– trgovina, proizvodnja in storitve, d.d., Sežana, Šepulje 31, 6210 Sežana, v povezavi
s prvim odstavkom 72. člena statuta, direktor družbe KRAS Commerce, d.d., Sežana,
sklicuje
skupščino
družbe KRAS Commerce, d.d., Sežana,
ki bo dne 15. 12. 1999 ob 16. uri v
sejni dvorani Občine Sežana, Partizanska
4.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in predhodna
ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in
ugotovitev prisotnosti notarja.
3. Potrditev dnevnega reda skupščine.
4. Sprejem poslovnika o delu skupščine
družbe KRAS Commerce, d.d., Sežana.
5. Ugotovitev o prenehanju mandata članov nadzornega sveta ter izvolitev novih članov nadzornega sveta.
6. Obravnava in sprejem letnega poročila za poslovno leto 1998.
7. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
čistega dobička iz poslovnih let 1993,
1994, 1995, 1996, 1997 in 1998.
8. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah dejavnosti družbe, zaradi uskladitve s spremembami in dopolnitvami uredbe
o uvedbi in uporabi standarne klasifikacije
dejavnosti.
9. Sprejem statuta družbe KRAS Commerce, d.d., Sežana.
10. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
11. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada lastnih delnic družbe.
1. Otvoritev seje skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
Direktor in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: na skupščini je zastopanih toliko delnic z glasovalno pravico,
da je skupščina sklepčna ter nadaljuje z
zasedanjem.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine in
ugotovitev prisotnosti notarja.
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Direktor in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa:
a) izvoli se:
– predsednika skupščine,
– tričlansko verifikacijsko komisijo za
ugotovitev sklepčnosti ter izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda
(predsednik in dva člana),
– zapisnikarja;
b) Ugotovi se, da seji skupščine prisostvuje povabljeni notar.
3. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Direktor in nadzorni svet predlagata sprejem sklepa: potrdi se predlagani dnevni red
skupščine družbe KRAS Commerce, d.d.,
Sežana
4. Sprejem poslovnika o delu skupščine
družbe KRAS Commerce, d.d., Sežana.
Direktor in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: sprejme se poslovnik o delu skupščine družbe KRAS Commerce, d.d., Sežana, v predloženem besedilu.
5. Ugotovitev o prenehanju mandata članov nadzornega sveta ter izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:
a) ugotavlja se, da je članom nadzornega sveta družbe KRAS Commerce, d.d.,
Sežana, potekel mandat,
b) v nadzorni svet družbe KRAS Commerce, d.d., Sežana, se izvolijo trije predlagani člani.
Člani nadzornega sveta so izvoljeni za
dobo 4 let in so lahko ponovno izvoljeni.
Mandat novoizvoljenim članom nadzornega sveta začne teči z dnem, ko skupščina sprejme sklep o njihovi izvolitvi.
6. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe KRAS Commerce, d.d., Sežana,
za poslovno leto 1998.
Direktor in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: sprejme se letno
poročilo družbe KRAS Commerce, d.d., Sežana, za poslovno leto 1998 v vsebini kot
ga je predložil direktor družbe, s pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta družbe in s pozitivnim mnenjem revizorske družbe.
7. Sprejem sklepa o uporabi čistega dobička iz poslovnih let 1993, 1994, 1995,
1996, 1997 in 1998.
Direktor in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: sprejme se predlog delitve čistega dobička družbe KRAS
Commerce, d.d., Sežana iz poslovnih let
1993, 1994, 1995, 1996, 1997 in 1998,
ugotovljen na podlagi revidiranih letnih računovodskih izkazov za poslovno leto 1998
po stanju na dan 31. 12. 1998, v predloženem besedilu.
8. Sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah dejavnosti družbe, zaradi uskladitve s spremembami in dopolnitvami uredbe
o uvedbi in uporabi standarne klasifikacije
dejavnosti.
Direktor in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve dejavnosti družbe
KRAS Commerce, d.d., Sežana v predloženem besedilu.
9. Sprejem statuta družbe KRAS Commerce, d.d., Sežana.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: sprejme se statut družbe

KRAS Commerce, d.d., Sežana v predloženem besedilu.
10. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revidiranje letnih računovodskih izkazov družbe KRAS Commerce, d.d., Sežana, za poslovno leto
1999 se imenuje predlagana družba za
revidiranje.
11. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada lastnih delnic družbe.
Direktor in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: sprejme se sklep o
oblikovanju sklada lastnih delnic v predloženem besedilu.
Gradivo
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda in predlogi sklepov so na vpogled v
Sežani, Mirka Pirca 4 (Pravna služba), vsak
delovnik od 8. in 16. ure, do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Za vpogled v gradivo se delničar izkaže
s potrdilom o lastništvu delnic in osebnim
dokumentom; pooblaščenec ali zastopnik
pa s pisnim pooblastilom.
Nasprotni predlogi
Delničarji lahko sporočijo svoje nasprotne predloge družbi v 7 dneh od dneva objave te skupščine. Predlogi morajo biti pisni,
obrazloženi in posredovani direktorju na sedež družbe (Šepulje 31, 621 Sežena).
Direktor bo do utemeljenih predlogov
sprejel ustrezno stališče ter jih najkasneje v
12 dneh od objave tega sklica skupščine
skupaj s sklicem skupščine, sporočil vsem
imenskim delničarjem.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
v korist katerih so delnice družbe na dan
12. 12. 1999 vpisane v delniški knjigi družbe.
Skupščine se lahko udeležijo tudi pooblaščenci delničarjev oziroma njihovi zakoniti
zastopniki.
Pooblaščenec oziroma zastopnik delničarja se mora izkazati s pisnim pooblastilom
ter osebnim dokumentom; zastopnik pravnih oseb pa še z izpiskom iz sodnega registra.
Pisno pooblastilo se shrani pri družbi in
je pri njej shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.
Pogoj za udeležbo na skupščini je tudi,
da delničarji, oziroma njihovi zastopniki na
sedežu družbe najkasneje 3 dni pred sejo
prijavijo svojo udeležbo, oziroma pošljejo
pisna pooblastila.
Poleg osebne prijave v Sežani, Mirka
Pirca 4, je mogoče prijavo za udeležbo,
oziroma pooblastilo podati tudi s priporočenim pismom.
Glasovanje
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu
v prostor zasedanja. Glasovnice bodo služile kot vstopnica za udeležbo na seji.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda. Vsaka delnica daje delničarju 1 glas.
Prostor bo odprt od 15. ure dalje. Udeležence prosimo, da se zglasijo vsaj pol ure
pred zasedanjem skupščine zaradi ugotav-
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je sestavni del tega sklepa in je na vpogled
delničarjem na sedežu družbe.
5. Razno – vprašanja in pobude delničarjev.
Celotno pisno gradivo za skupščino, zlasti priloge, sprememba statuta in njegov čistopis je na vpogled v tajništvu družbe Jurmes, d.d., cesta Leona Dobrotinška 15,
Šentjur v delovnih dneh med 10. in 12. uro.
Delničarje prosimo, da v sedmih dneh
po objavi sklica seje skupščine svoje nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi ter ji
s tem omogočijo pravočasno pripravo njenih stališč.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Glasovanje bo javno.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo na dan 18.
12. 1999 oziroma njihovi pooblaščeni zastopniki, ki imajo pisno pooblastilo.
V primeru, da skupščina ob napovdanem času ne bo sklepčna, bo ob 18. uri
istega dne potekala v istem prostoru nova
seja z istim dnevnim redom, na kateri se bo
odločalo, ne glede na višino zastopanega
kapitala.
Jurmes, d.d., Šentjur,
predsednik uprave: Jože Štiglic,
dr. vet. med.

družbe, pooblaščenci pa morajo v istem času oddati pisna pooblastila, ki jih družba
shrani.
Delničarje pozivamo, da pridejo na sejo
uro pred najavljenim začetkom da bo preverjen pripravljen seznam udeležencev, glede na prijavljeno prisotnost in da bodo prevzeli glasovnice.
V primeru, da skupščina ob napovedanem času ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje z istim dnevnim redom, istega dne,
v istih prostorih ob 14. uri, na katerem se
bo veljavno odločalo ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Mesarstvo Šentjur, d.d., Šentjur
uprava, mag. Zlatko Zupanc
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ljanja prisotnosti in sestave seznama prisotnih udeležencev ter prevzema glasovnic.
Udeležence prosimo, da pravočasno zasedejo mesta v prostoru, kjer bo potekala
seja.
Sklepčnost
Skupščina bo veljavno odločala, če bodo na seji prisotni delničarji, z glasovalno
pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega osnovnega kapitala (prvi sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne 15. 12. 1999 ob 18. uri.
Skupščina bo takrat veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
KRAS Commerce, d.d., Sežana
direktorica: Novič Majda
Ob-14722
Uprava Jurmes, d.d., sklicuje
skupščino družbe,
ki bo potekala dne 18. 12. 1999 ob 17.
uri v prostorih hotela Žonta Šentjur po naslednjem dnevnem redu.
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine:
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine delniške družbe v predlagani
sestavi:
– predsednik skupščine: Rado Tržan,
– preštevalke glasov:
– Darja Križmančič,
– Ivica Kolar,
– Bernarda Pintar.
Skupščini bo prisostvovala in vodila njen
zapisnik notarka Jožica Škrk iz Slovenske
Bistrice.
3. Sklep o povišanju osnovnega kapitala
z denarnimi vplačili:
Predlog sklepa:
a) osnovni kapital družbe v višini
139,600.000 SIT se poveča z denarnimi
vložki za 60,400.000 SIT, torej na
200,000.000 SIT, in sicer z izdajo novih:
17.618 navadnih imenskih delnic razreda
A, nominiranih na 2.000 SIT in 12.582 navadnih imenskih delnic razreda B nominiranih na 2.000 SIT.
Prodajna cena ene delnice je 3.000 SIT,
ki jih za gotovinska denarna sredstva kupijo
oziroma vplačajo znani investitorji.
b) Povečani osnovni kapital se zagotavlja z odkupom oziroma vplačilom vseh novo
razpisanih delnic, znanih investitorjev razvidnih iz priloge št. 1, ki je sestavni del tega
sklepa.
Dosedanji delničarji lastniki navadnih
imenskih delnic oznake razreda A, B in C se
odpovedujejo predkupni prednostni pravici
do vpisa in nakupa slednjih.
4. Sprememba statuta delniške družbe
Jurmes, d.d.
Predlog sklepa:
a) sprejme se sprememba 18. člena statuta po predlogu uprave tako, da ti členi
sedaj glasijo (polno besedilo) kot je to razvidno iz priloge št. 2, ki je sestavni del tega
sklepa in je na vpogled delničarjem na sedežu družbe.
b) sprejme se čistopis in prečiščeno besedilo statuta v vsebini kot je priloga št. 3, ki

Ob-14724
Na podlagi določil statuta družbe Mesarstvo Šentjur, d.d., sklicujem
skupščino družbe
Mesarstvo Šentjur, d.d.,
ki bo v torek 14. decembra 1999 ob 13.
uri v Veliki dvorani Občine Šentjur pri Celju
(pritličje levo), Mestni trg 10, Šentjur.
Dnevni red:
1. Otvoritev, predstavitev notarja, seznanitev s seznamom udeležencev ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvoli se delovni predsednik in določi se predlagane preštevalce
glasov.
3. Letno poročilo družbe Mesarstvo
Šentjur, d.d., za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo družbe Mesarstvo Šentjur, d.d., po
predlogu uprave in mnenju nadzornega sveta.
4. Sklepanje o ugotovitvi in pokrivanju
izgube za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme predlog pokrivanja izgube za leto 1998.
5. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: imenuje se revizor družbe za leto 1999.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda
je na vpogled v tajništvu direktorja Mesarstvo
Šentjur, d.d., cesta Leona Dobrotinška 15,
Šentjur ob torkih in četrtkih med 10. in 12.
uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki posredovani upravi v roku sedem dni, po objavi tega sklica.
Delničarji in njihovi pooblaščenci morajo
prisotnost na skupščini pisno prijaviti najmanj 3 dni pred zasedanjem na sedežu

Ob-14731
Na podlagi točke F.C. statuta družbe
SGP Gradbenik, d.d., Lendava, Kranjčeva
6, uprava družbe sklicuje
2. sejo skupščine
družbe SGP Gradbenik, d.d.,
ki bo v torek, 14. 12. 1999 ob 13. uri v
sejni sobi družbe, Trimlini 2/F
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli Roman Ratkaj,
– za preštevalca glaosv se izvolita Dušanka Gal in Ivan Marič,
– za notarja skupščine se imenuje mag.
Andrej Rošker.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1997 in za leto 1998 z mnenjem
revizorja.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo družbe za leto 1997
in 1998.
3. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube
za leto 1993 in razdelitvi dobička za leta
1994, 1995, 1996, 1997 in 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejme predlog pokrivanja izgube v letu
1993 in razdelitev dobička za leto 1994,
1995, 1996, 1997 in 1998.
4. Potrditev pogodbe o pripojitvi SGP
Gradbenik, d.d., h Gidos, d.d.
Predlog sklepa: potrdi se predlagana pogodba o pripojitvi, sklenjena med SGP Gradbenik, d.d., kot prevzeto družbo in Gidos,
d.d., kot prevzemno družbo.
Delničar SGP Gradbenik, d.d., dobi za
eno navadno delnico na ime po nominalni
vrednosti 1.000 SIT, eno navadno delnico
na ime Gidos, d.d., po nominalni vrednosti
1.000 SIT.
Pooblaščenec prevzete družbe, ki bo
pred notarjem podpisal notarski zapis te pripojitvene pogodbe, je Miroslav Novak.
Zastopnik za prejem delnic iz 2. odst.
521 člena ZGD je Klirinško depotna družba.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v splošno kadrovski službi družbe
Trimlini 2/F ob torkih in sredah od 7. do
10. ure. Nasprotni predlogi delničarjev k
posameznim točkam dnevnega reda morajo biti podani v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine v pisni obliki in obrazloženi.
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Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic
ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod
pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino
upravi družbe pisno prijavijo udeležbo. Delničarji glasujejo osebo, po zastopniku ali
pooblaščencu na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo pred začetkom skupščine. Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki so na
dan sklica skupščine vpisani v delniško knjigo družbe. Udeležence skupščine vabimo,
da se ob prihodu na skupščino eno uro
pred začetkom seje prijavijo predstavniku
družbe in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo prisotnost na skupščini
ter prevzamejo glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom,
pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom. Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala istega dne
v istem prostoru eno uro pozneje, to je ob
14. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
SGP Gradbenik, d.d., Lendava
uprava družbe:
Miroslav Novak, dipl. inž. lesar.
Ob-14733
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in točke enainsedemdesetič statuta družbe Delo Reprostudio, grafična dejavnost, d.d., Ljubljana, Dunajska 5,
sklicujem
skupščino družbe
Delo Reprostudio, d.d.,
ki bo v torek, 14. 12. 1999 ob 14. uri v
okrogli dvorani v pritličju stavbe Dunajska 5,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se Nadja Jakopec za predsednico skupščine ter Jurij
Umek in Vesna Čamernik za preštevalca
glasov.
2. Sprejem sklepa o prenehanju družbe
po skrajšanem postopku.
Predlog sklepa: družba Delo Reprostudio, d.d., Ljubljana, Dunajska 5 (vl. št.
1/110009/00) preneha po skrajšanem postopku s sklepom skupščine.
Premoženje družbe Delo Reprostudio,
d.d., Ljubljana, Dunajska 5, ki ga sestavljajo
osnovna sredstva, navedena v priloženem
popisu osnovnih sredstev ter denar na žiro
računu in drugih računih, v celoti prevzame
delničar Delo časopisno in založniško podjetje, d.d., Ljubljana, Dunajska 5, preostale
delničarje pa izplača v denarju proporcionalno s številom delnic, ki jih imajo. Na podlagi overjenega prepisa tega sklepa se opravi prenos lastninske pravice na vseh premičninah in pravicah, ki so navedene v priloženem popisu, na prevzemnika Delo, d.d.
3. Sprejem sklepa o prostovoljni likvidaciji družbe.
Predlog sklepa: družba Delo Reprostudio, d.d., Ljubljana, Dunajska 5 (vl. št.
1/110009/00) preneha po postopku prostovoljne likvidacije postopku zaradi odločitve delničarjev s sklepom skupščine.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Goran Ivkovič, Resljeva 1, Ljubljana.
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Upniki prijavijo terjatve likvidacijskemu
upravitelju z vlogo v dveh izvodih in s priloženimi dokazili v 30 dneh od objave sklepa v Uradnem listu RS.
O predlogu poročila o poreklu likvidacijskega postopka in o predlogu za razdelitev
premoženja sklepa nadzorni svet družbe.
Opomba: skupščina bo o sklepu, predlaganem pod 3. točko glasovala le, če
sklep, predlagan pod 2. točko ne bi bil
sprejet.
Skupščine se lahko osebno ali po pooblaščencu udeležijo vsi delničarji, v korist katerih bodo na dan 10. 12. 1999 delnice
delniške družbe Delo Reprostudio, d.d.,
vknjižene v delniški knjigi družbe, ki se vodi
v centralnem registru vrednostnih papirjev
pri Klirinško depotni družbi. Pooblastilo mora biti družbi predloženo v pisni obliki in
mora vsebovati ime, priimek in naslov oziroma sedež pooblastitelja ter ime, priimek in
naslov oziroma sedež pooblaščenca.
Gradivo za sejo je na vpogled v prostorih
tajništva družbe vsak delovni dan med 9. in
12. uro.
Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih vsaj 15% osnovnega kapitala, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 14.30. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Delo Reprostudio, d.d., Ljubljana
direktor: Marjan Pavčnik, l. r.
Št. 92/01
Ob-14734
Na podlagi 21. člena statuta družbe Ljubljanski sejem, d.d., Ljubljana, Dunajska c.
10, sklicuje uprava družbe
23. redno skupščino
družbe Ljubljanski sejem, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v sredo, dne 22. 12. 1999 ob
14. uri v Forumu – kongresni center – hala
B2/I, Gospodarsko razstavišče, Dunajska
cesta 18, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine, treh preštevalcev glasov in imenovanje
notarja.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli
Marka Stoparja,
– za tri preštevalce glasov se izvoli: Darjo Alič, Natašo Kraljič in Natašo Prišel,
– imenuje se notarja Marjana Kotarja iz
Grosuplja za sestavo notarskega zapisnika.
2. Imenovanje uprave družbe.
Predlog sklepa:
– za predsednico uprave – direktorico
družbe za področje komerciale, propagande in promocije ter protokola se imenuje
Marijo Ljubico Kofler,
– za člana uprave – direktorja družbe za
finančno računovodsko in varnostno vzdrževalno področje se imenuje Milana Bajiča,
– za člana uprave – direktorja družbe za
splošno pravno področje se imenuje Jožeta
Blažiča.
Vse tri člane uprave se imenuje za dobo
5 let, od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2004.

Predsednico uprave se pooblašča za zastopanje in predstavljanje družbe na vseh
področjih.
Člana uprave se pooblašča za zastopanje in predstavljanje za področja, za katera
sta imenovana.
Skupščina pooblašča predsednika
skupščine, da sklene s predsednico uprave
Marijo Ljubico Kofler in članoma uprave Milanom Bajičem in Jožetom Blažičem, pogodbe o zaposlitvi, v besedilu, ki je v gradivu za skupščino.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, Dunajska cesta 10, Ljubljana, vsak delovni dan od 11. do 13. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Delničarji se izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci s pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa z izpiskom iz sodnega registra in
osebnim dokumentom.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega
dne ob 15. uri v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Ljubljanski sejem, d.d., Ljubljana
uprava
Ob-14770
Uprava družbe, Viški center inženiring,
Družba za inženiring in storitve, d.d., Ljubljana, Tržaška 132, vabi delničarje na
5. sejo
skupščine družbe Viški center
inženiring, d.d.
Uprava sklicuje sejo skupščine v prostorih družbe v Ljubljani, Tržaška 132, dne 10.
12. 1999, s pričetkom ob 12. uri.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovni organi skupščine in potrdi notarja.
3. Obravnava in sprejem poročila o poslovanju družbe za leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1998.
4. Razdelitev dobička.
Predlog sklepa: ugotovljen dobiček za
leto 1998 se razporedi v nerazporejen dobiček.
5. Obravnava in sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane spremembe statuta. Za podpis čistopisa
statuta se pooblasti nadzorni svet družbe.
6. Poenostavljeno zmanjšanje kapitala z
umikom delnic.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o poenostavljenem zmanjšanju kapitala, z umikom
delnic.
7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad lastnih
delnic.
8. Volitve članov nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: izvolijo se trije člani nadzornega sveta, kot je v predlogu.
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9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu, vsak
delavnik od 10. do 12. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in poslani v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvo družbe.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo pred začetkom skupščine.
Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do glasovanja imajo delničarji, ki
so na dan 10. 12. 1999 vpisani v delniško
knjigo, vodeno v družbi.
Kolikor skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, se po polurnem premoru
skupščina ponovno sestane in veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Viški center inženiring, d.d., Ljubljana
uprava
Ob-14780
Uprava delniške družbe Planika Kranj
sklicuje na podlagi 44. člena statuta družbe
3. sejo skupščine
delniške družbe Planika Kranj, podjetje
za trženje in proizvodnjo obutve, d.d.,
ki bo v petek, 17. 12. 1999 ob 13. uri,
na sedežu delniške družbe v Kranju, Savska loka 21, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa št. 1: ugotovi se sklepčnost in izvolijo delovna telesa skupščine, in
sicer predsednik skupščine in dva preštevalca glasov.
2. Odpoklic in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa št. 2: Bajželj Milana in
Svetin Iztoka, člana nadzornega sveta Planike Kranj, d.d., se odpokliče. Za nova člana
nadzornega sveta skupščina izvoli Mlinar
Francija in Dejak Bojana.
3. Spremembe in dopolnitve statuta Planike Kranj, d.d.
Predlog sklepa št. 3: skupščina sprejme
spremembe in dopolnitve statuta delniške
družbe v predlaganem besedilu.
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 družbe na sedežu družbe.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
naj prijavi svojo udeležbo na skupščini v
pisni obliki, tako da prijave prispejo na sedež družbe najkasneje vključno do 14. 12.
1999, sicer delničar izgubi pravico do udeležbe na skupščini.
Gradivo s predlaganimi spremembami
statuta za 3. sejo skupščine je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe vsak delovni
dan po objavi sklica skupščine, od 8. do
12. ure.

Št.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 14. uri, v istih prostorih. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča, ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Planika Kranj, d.d.
uprava družbe
predsednik uprave: Milan Bajželj,
univ. dipl. ek.
Št. 1271
Ob-14817
V skladu s statutom delniške družbe Kroj
Ljubljana, d.d., Tržaška c. 118, Ljubljana,
sklicujemo
4. skupščino
družbe Kroj Ljubljana, d.d.,
ki bo dne 14. 12. 1999 ob 13. uri na
sedežu družbe.
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Maksa Edelbaherja, za prešetvalki glasov se izvolita Tanja Šprohar in Darja Pleše. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Jože Rožman.
2. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi
mnenja nadzornega sveta in mnenja revizorja sprejme letno poročilo družbe za leto
1998.
3. Sprejem sklepa o uporabi dobička.
Predlog sklepa: dobiček družbe, ustvarjen v letu 1998, s pripadajočo revalorizacijo
v znesku 4,015.219,36 SIT ostane nerazporejen.
4. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi
odstopnih izjav razreši člana nadzornega
sveta Maksa Edelbaherja in Vido Lorber z
dnem sprejema sklepa, to je z dnem 14.
12. 1999.
5. Izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli Barbaro Blaznik in Andreja Kavčiča za člana nadzornega sveta kot predstavnika delničarjev.
6. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizorsko hišo Contura, Revizijska družba,
d.o.o., za revizijo poslovanja v letu 1999.
7. Vprašanja in pobude delničarjev
Udeležba na skupščini:
Vsi delničarji, ki se nameravajo udeležiti
skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti
na sedež družbe najmanj tri dni pred datumom seje skupščine.
Glasovalno pravico imajo tudi pooblaščenci, za katere se ob prijavi predloži
pisno pooblastilo, ki ostane deponirano pri
družbi.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled vsak delovnik na sedežu družbe od
10. do 12. ure.
Če skupščina ni sklepčna se opravi nova
seja skupščine istega dne, uro kasneje z
istim dnevnim redom, na kateri se veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Kroj Ljubljana, d.d.,
uprava: Anton Žabjek, l. r.
predsednik nadzornega sveta
Kroj Ljubljana, d.d., Maks Edelbaher l. r.
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Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št: 3071-10/99-4
Ob-14629
Priglašena koncentracija (opr. št. zadeve
3071-10/99) gospodarskih družb Živila
Kranj, Trgovina in gostinstvo d.d., Naklo,
Cesta na Okroglo 3, DELIKATESA, trgovsko podjetje d.d., Jesenice, Cesta Maršala Tita 22 in Agrotehnika – trgovina
d.d., Ljubljana, Tržaška c. 132, ne nasprotuje določilom zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.
56/99) in je skladna s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št: 3071-9/99-8
Ob-14628
Priglašena koncentracija (opr. št. zadeve 3071-9/99) gospodarskih družb ERA
Velenje d.d., Prešernova 10, 3320 Velenje in Hmezad Agrina, d.d., Celjska cesta 7, 3310 Žalec, ne nasprotuje določilom zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (Uradni list RS, št. 56/99) in je
skladna s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Ob-14777
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
na podlagi skupne priglasitve koncentracije
dne 4. 11. 1999 izdal odločbo, v kateri je v
skladu s tretjim odstavkom 38. člena zakona
o preprečevanju omejevanja konkurence
(Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju:
ZPOmK) odločil, da je koncentracija gospodarskih družb Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana in Gorenjska mlekarna, d.d., Smledniška c. 1, Kranj, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo opravila s pripojitvijo
prevzete družbe Gorenjska mlekarna d.d. k
prevzemni družbi Ljubljanske mlekarne d.d.
Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju podatkov o strukturi in delovanju trga proizvodnje in prodaje
mleka in mlečnih izdelkov, ni izkazan resen
sum, da bi bila koncentracija neskladna s
pravili konkurence. Na trgu odkupa mleka
nameravana koncentracija ne bo mogla imeti
škodljivih učinkov zaradi državne intervencije. Tudi na trgu proizvodnje in prodaje mleka
in mlečnih izdelkov ne bo moglo priti do bistvenega zmanjševanja ali onemogočanja
učinkovite konkurence, kajti prodaja teh izdelkov poteka v največji meri preko velikih
trgovskih verig, ki imajo napram proizvajalcem močan pogajalski položaj. Ne smemo
spregledati tudi tuje konkurence, ki je na
slovenskem trgu prisotna že sedaj (zlasti s
trajnimi mlečnimi izdelki in sladoledi), utemeljeno pa lahko pričakujemo, da bo v prihodnosti zaradi liberalizacije uvoza iz držav članic CEFTA in EU še močnejša.
Razlogi in cilji koncentracije so v skladu
z določili veljavne zakonodaje in pravili konkurence, zato Urad ni sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Razne objave
Ob-14633
Na podlagi sklepa nadzornega sveta z
dne 23. 9. 1999 razpisuje Termoelektrarna
Trbovlje, d.o.o.,
zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje in vrednost: stanovanje na Trgu svobode 35 v Trbovljah, v
skupni izmeri 72 m2.
Izklicna cena je 4,330.000 SIT.
Stanovanje se kupuje po sistemu “videno-kupljeno”.
2. Pisne ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, v zapečatenem ovitku z oznako: Ponudba – stanovanje – Ne odpiraj, in sicer najkasneje do 22.
11. 1999.
3. Ponudbe lahko pošljejo fizične osebe, ki se izkažejo da so državljani Republike
Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane
in imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Pisni ponudbi morajo interesenti predložiti:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– plačilne pogoje, pri čemer je treba
upoštevati, da mora biti celotna kupnina plačana najkasneje v 30 dneh po obojestranskem podpisu kupoprodajne pogodbe,
– ponujeno ceno v SIT,
– potrdilo o plačani varščini,
– izpisek iz sodnega registra za pravno
osebo, ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe.
Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.
Nepravočasne in nepopolne ponudbe ne
bodo upoštevane.
4. Pisni ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o plačani varščini, ki znaša 5% od
navedene izklicne cene.
Varščino je treba plačati na ŽR TET,
d.o.o., št. 52700-601-11513, in sicer najkasneje do zaključka zbiranja ponudb s pripisom “varščina za ponudbo – stanovanje.”
5. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik,
ki ponudi višjo ceno in boljše plačilne pogoje.
6. Vse dodatne informacije v zvezi s stanovanjem daje Mirko Avbelj tel. 0601/26633 int. 262. Možen je tudi ogled stanovanja, in sicer ob predhodnem dogovoru z
Avbelj Mirkom.
7. Odpiranje ponudb ni javno. Izvedla ga
bo štiričlanska komisija v treh dneh po izteku roka za oddajo ponudb.
8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po odpiranju ponudb.
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9. Prodajalec si pridržuje pravico, da po
lastni presoji ne sklene kupoprodajne pogodbe s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno oziroma ne sklene pogodbe z nobenim
ponudnikom.
10. Davek na promet nepremičnin in
stroške v zvezi s prenosom lastništva plača
kupec.
11. Varščina bo najugodnejšemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim ponudnikom pa brez obresti vrnjena v 15 dneh po
končni izbiri.
12. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo o nakupu nepremičnine v 8 dneh po
prejemu povabila za sklenitev pogodbe,
kupnino pa vplačati v pogodbenem roku,
sicer bo pogodba razveljavljena, varščina
pa zadržana.
13. Kupec pridobi lastninsko pravico na
kupljeni nepremičnini šele po vplačilu celotne kupnine.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-14688
Društvo za prostovoljno delo MOST Service Civil International Slovenia vabi k
oblikovanju programa za leto 2000
organizatorje projektov
s področja pomoči marginaliziranim
socialnim skupinam, ekologije,
renovacij prostorov neprofitnih
organizacij ipd.
Projekte lahko prijavijo neprofitne pravne
ali fizične osebe. Organizator projekta mora
upoštevati osnovna načela prostovoljnega
dela - solidarnost, prostovoljnost, pomoč in
samopomoč. Pri izboru projektov bomo upoštevali upravičenost projekta, dolgoročni
učinek na ožjo in širšo okolico, uporabnost
rezultatov in možnosti nadaljevanja projekta. Prednost bodo imeli novi projekti, v katere se lahko vključijo prostovoljci in prostovoljke iz Slovenije in tujine.
MOST - SCI bo organizatorju posredoval
prostovoljce in prostovoljke iz Slovenije in
tujine, nudil pomoč pri organizaciji projekta
in izobraževanje vodstva, ustrezno promoviral projekte in sodeloval pri iskanju sponzorjev oziroma financerjev.
Prijavnice so na voljo na sedežu Društva
MOST, Breg 12, 1000 Ljubljana, tel: 12580-67. Zadnji rok za oddajo prijavnice je 6.
december 1999 do 12. ure.
Društvo za prostovoljno delo MOST

Ob-14796
Tomaž Ornik, s.p., s sedežem Spodnji
Slemen 55a, 2352 Selnica ob Dravi, preneha z dnem 31. 12. 1999 opravljati obrtno dejavnost: K/72.50: Popravilo in vzdrževanje precizne mehanike, vzdrževanje in
popravilo računalniške opreme.

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke
GIPS d.o.o., Britof 134, Kranj, štampiljko z vsebino GIPS GRADBENI INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, SVETOVANJE
d.o.o. KRANJ. gnz-11246
HELIOS POSLOVNE STORITVE d.o.o.,
Količevo 2, Domžale, štampiljko HELIOS
Podjetje za opravljanje zunanjetrgovinskih
in drugih poslovnih storitev d.o.o., zaporedna št. 20. gni-10863
Intereuropa, mednarodna špedicija,
transport in pomorska agencija, delniška
družba, Koper, preklicuje štampiljko z naslednjo vsebino: INTEREUROPA d.d., Filiala špedicije Ljubljana, Carinsko skladišče 2.
Ob-14580
Koritnik Pavla, Polje pri Vodicah 13, Vodice, štampiljko z napisom Koritnik Pavla
posredništvo s.p. Polje pri Vodicah 13.
gnu-11126
ZLATI GRIČ D.O.O., Stari trg 29/a, Slovenske Konjice, štampiljko okrogle oblike z
napisom ZLATI GRIČ d.o.o. Slovenske Konjice 10. gnj-11112

Priglasitveni list
Gregor Peter, Pameče 304, Slovenj Gradec, priglasitveni list, opravilna št. 49-0925/
97, izdan dne 16. 4. 1997 pri DURS, izpostava Slovenj Gradec. gnt-11102
Kastigar Polikarp, Preska pri Dobrniču
5/A, Dobrnič, priglasitveni list, opravilna št.
057-0229/94, izdan dne 28.6.1994.
gnc-10944
Korošec Jože, Radvanjska 63, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 064-3930/
95. gnk-10811
Kralj Nikolaj s.p., Adlešiči 6, Adlešiči,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 15355/
0175/00-15/1999, izdana dne 6. 3.
1995. gnu-10926
Pangrčič Jernej, Gubčeva ulica 10, Brežice, obrtno dovoljenje, št. 50288/1611/
01-12/1996. gno-11186
Pregelj Srečko, Laze pri Dolskem 2, Dol
pri Ljubljani, obrtno dovoljenje, št. 033508/
1986/00-37/1995, izdano dne 6. 3.
1995. gnj-11062
Pungaršek Milan, Muzejski trg 5, Celje,
priglasitveni list, opravilna št. 054-994/95,
izdan dne 9.11.995. gnv-11300

Št.
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Pureber Alojz, Sokolska ulica 5, Novo
mesto, priglasitveni list, opravilna št. 38/
0451-94. gnu-11101

Černec Fani, Kmečka pot 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 678750, izdala UE Ljubljana. gns-11128

Rudolf Robert, Kovaška ulica 38, Orehova vas, obrtno dovoljenje, št. 65758/
7027/01-74/1998. gnl-11185

Černec Slavko, Kmečka pot 6, Ljubljana, potni list, št. AA 678881, izdala UE
Ljubljana. gnr-11129

Stevanovič Jožica, Prijateljeva 32, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 270980/94, izdan dne 3. 6. 1994.
gng-11015

Česen Robert, Britof 332/a, Kranj, potni list, št. BA 921184, izdala UE Kranj.
gnx-11173

Hafner Janez, Kebetova 7, Medvode,
potni list, št. BA 171886, izdala UE Ljubljana. gnr-10804
Horvat Milan, Trg komandanta Staneta
6, Ljubljana, potni list, št. AA 462868, izdala UE Ljubljana. gnt-10852
Hottinger Radomira, Mali kamen 66, Krško, potni list, št. AA 475300, izdala UE
Krško. gni-10713
Hribar Brigita, Sneberska 115/c, Ljubljana, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 66/99. gny-10872
Janeš Peter, Vojkova 71, Ljubljana, potni list, št. AA 676955, izdala UE Ljubljana.
gnm-11284
Janežič Sandra, Lešniški vrh 2, Ormož,
potni list, št. BA 775403, izdala UE Ormož.
gnw-11224
Kastelec Jože, Šentjošt 15/B, Stopiče,
potni list, št. AA 401170, izdala UE Novo
mesto. gny-11097
Kastner Andrej, Vaška pot 31, Ljubljana,
potni list, št. BA 612505, izdala UE Ljubljana. gnf-10866
Kavaš Venčeslav, Ravenska ul. 3, Odranci, potni list, št. AA 119649, izdala UE
Lendava. gnj-11212
Keršmanc Frančišek, Stružnikova pot
26, Šenčur, potni list, št. AA 708062, izdala UE Kranj. gnj-10987
Keršmanc Marjeta, Stružnikova pot 26,
Šenčur, potni list, št. BA 609315, izdala UE
Kranj. gni-10988
Keršmanc Mira, Stružnikova pot 26, Šenčur, potni list, št. AA 924294, izdala UE
Kranj. gni-11163
Kohek Judita, Čebuljeva 12, Komenda,
potni list, št. AA 955238, izdala UE Kamnik.
gng-10865
Kolšek Maša, Trubarjeva 36, Celje, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
61/99. gny-10797
Koman Cvetka, Cesta na klanec 46, Kranj, potni list, št. AA 347147, izdala UE Kranj. gnk-11211
Koprivec Mateja, Zg. Pirniče 10/E, Medvode, potni list, št. BA 172489, izdala UE
Ljubljana. gnr-11279
Korez Peter, Čopova ulica 5, Žalec, potni list, št. BA 217446, izdala UE Žalec.
gnt-10977
Krajnc Dean, Brodarjev trg 14, Ljubljana, potni list, št. BA 500739, izdala UE
Ljubljana. gnh-10789
Krajnc Marko, Trčova 59, Maribor, potni
list, št. BA 699921, izdala UE Maribor.
gnp-10981
Križman Filip, Miren 218, Miren, potni
list, št. BA 623613, izdala UE Nova Gorica.
gni-10763
Kuzma Ludvik, Ul. Jožeta Lampreta 5,
Maribor, potni list, št. BA 131773, izdala
UE Maribor. gnq-10980
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Trobec Vera, Kunaverjeva ulica 6, Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in
reprezentativno obrtno dovolenje, št.
034073/3927/00-37/1995, izdana dne
6.3.1995. gnm-10834
Žban Bojan, Grajska c. 45, Bled, obrtno
dovoljenje, št. 14266/0782/00-54/1995,
izdano dne 6. 3. 1995 in reprezentativno
obrtno dovoljenje, izdala OZS. gnc-11194

Čoh Anita, Prišlin 59, Hum na Sutli, potni list, št. BA 526359, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnl-10985
Čoh Ivan, Dravinjska 67, Poljčane, potni
list, št. AA 698667, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnt-11252
Dimnik Diana, Pot na Golovec 10, Ljubljana, potni list, št. BA 617358, izdala UE
Ljubljana. gnb-10945
Erjavec Blaž, Tesovnikova 7, Ljubljana,
potni list, št. BA 453247, izdala UE Ljubljana. gno-10857

Potne listine

Erjavec Gregor, Tesovnikova 7, Ljubljana, potni list, št. BA 453176, izdala UE
Ljubljana. gnl-10860

Ambrožič Zoran, Morsko 33, Kanal, potni list, št. BA 165655, izdala UE Nova Gorica. gnu-11151

Erjavec Janez, Tesovnikova 7, Ljubljana, potni list, št. AA 656161, izdala UE
Ljubljana. gnn-10858

Ambrožič Zoran, Morsko 33, Kanal, maloobmejno prepustnico, št. AI 111786, izdala UE Nova Gorica. gnw-11149

Erjavec Simona, Tesovnikova 7, Ljubljana, potni list, št. AA 582418, izdala UE
Ljubljana. gnm-10859

Avduli Selver, Trdinova 16, Maribor, potni list, št. BA 570973, izdala UE Maribor.
gnr-10979

Faganelj Anisa, Ul. 9. septembra 206,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico, št. AI 128456, izdala UE Nova Gorica. gnf-11141

Avsec Janez, Beričeva 25, Ljubljana, potni list, št. BA 376494, izdala UE Ljubljana.
gnn-10883
Babnik Andrej, Pot v dolino 39, Ljubljana, potni list, št. BA 415083, izdala UE
Ljubljana. gnl-11235
Bajrektarević Ibrahim, Prvomajska 15,
Ljubljana, potni list, št. AA 678913, izdala
UE Ljubljana. gnp-11106
Banjac Milan, Gosposka ulica 19, Celje,
potni list, št. BA 491516, izdala UE Celje.
gnn-10983
Buzonkić Dušan, Polje c. V/7, Ljubljana, potni list, št. BA 888891, izdala UE
Ljubljana. gnf-10991
Cink Danjela, Izletniška pot 14/A, Koper
- Capodistria, potni list, št. AA 483908, izdala UE Koper. gno-10782
Čahuk - Mandić Cvetka, Ledavsko naselje 26, Murska Sobota, potni list, št. AA
995364, izdala UE Murska Sobota.
gnq-11180

Fekonja Aleksandra, Ptujska c. 24, Gornja Radgona, potni list, št. BA 824517, izdala UE Gornja Radgona. gnn-11133
Fužir Miha, Njiva 21, Mozirje, potni list,
št. AA 839354, izdala UE Mozirje.
gnd-11218
Gerbec Toni, Ulica borca Petra 30, Ljubljana, potni list, št. AA 762377, izdala UE
Ljubljana. gns-10753
Gerenčer Gizela, Planina pri Sevnici 73,
Šentjur, potni list, št. AA 137462, izdala UE
Maribor. gng-11140
Gorenc Franc, Betajnova 36, Vrhnika,
potni list, št. AA 324939, izdala UE Vrhnika.
gnp-10856
Gorenc Marta, Betajnova 36, Vrhnika,
potni list, št. AA 432639, izdala UE Vrhnika.
gnq-10855
Gregorič Rajko, Šempas 8, Šempas, potni list, št. AA 888793, izdala UE Nova Gorica. gnn-10758

Čalasan Niko, Teharska cesta 43, Celje,
potni list, št. BA 684172, izdala UE Celje.
gnv-10700

Gregorič Rajko, Šempas 8, Šempas,
maloobmejno prepustnico, št. AI 112979,
izdala UE Nova Gorica. gno-10757

Čavić Ljubica, Ul. Slavka Gruma 26,
Novo mesto, potni list, št. BA 458035, izdala UE Novo mesto. gng-10790

Hafner Barbara, Zbašnikova 11, Ljubljana, potni list, št. BA 663804, izdala UE
Ljubljana. gnq-10805
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Lackovič Jože, Podbrezje 62, Naklo, potni list, št. AA 648553, izdala UE Kranj.
gnk-10836
Ličina Muhamedin, Ličenca 26/A, Loče
pri Poljčanah, potni list, št. BA 953174,
izdala UE Slovenske Konjice. gni-11138
Logar Marjan, Preglov trg 10, Ljubljana,
potni list, št. AA 62883, izdala UE Ljubljana.
gnv-10875
Logar Miha, Vrtača 4, Ljubljana, potni
list, št. BA 654658, izdala UE Ljubljana.
gnu-10876
Logar Špela, Vrtača 4, Ljubljana, potni
list, št. BA 654659, izdala UE Ljubljana.
gnt-10877
Logar Vesna, Preglov trg 10, Ljubljana,
potni list, št. AA 62876, izdala UE Ljubljana.
gnr-10879
Maček Anton, Carja Dušana 14, Ljubljana, potni list, št. AA 172526, izdala UE
Ljubljana. gnc-11119
Marko Boris, Vransko 158, Vransko, potni list, št. AA 964993, izdala UE Žalec.
gno-10732
Mavrič Bojan, Vransko 160, Vransko,
potni list, št. AA 545237, izdala UE Žalec.
gns-11261
Mavrič Saša, Vransko 160, Vransko, potni list, št. AA 545238, izdala UE Žalec.
gnl-11260
Mcdowell-Zor David Andrew, Neubergerjeva 17, Ljubljana, potni list, št. AA
146070, izdala UE Ljubljana. gnb-10774
Nemanič Jože, Božakovo 22/b, Metlika, potni list, št. AA 339449, izdala UE
Metlika. gnh-11139
Novak Silvester, Vodovodna cesta 11,
Logatec, potni list, št. BA 483981, izdala
UE Logatec. gnb-10895
Novak Slavko, Kolesarska 88, Tropovci,
Tišina, potni list, št. AA 542738, izdala UE
Murska Sobota. gny-11122
Novinc Janez Jani, Godešič 136, Škofja
Loka, potni list, št. BA 632393, izdala UE
Škofja Loka. gns-10778
Oblak Gorazd, Streliška pot 38, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
6329, izdala UE Nova gorica. gnk-10961
Orgolič Janko, Žihlava 5 a, Sveti Jurij ob
Ščavnici, potni list, št. BA 417859, izdala
UE Gornja Radgona. gnd-10843
Ošabnik Maša, Pristava, Pot na polje 62,
Tržič, potni list, št. BA 832915, izdala UE
Tržič. gng-11215
Ozmec Janko, Cvetkovci 70, Podgorci,
potni list, št. BA 821910, izdala UE Ormož.
gnu-10951
Papež Jože, Žvirče 10/a, Hinje, potni
list, št. AA 430792, izdala UE Novo mesto.
gne-10867
Pašič Ljubica, Beethovnova 2, Ljubljana, potni list, št. AA 825124, izdala UE
Ljubljana. gnf-11291
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Paulišić Andi, Vrsar, Hrvaška, potni list,
št. BA 740063, izdala UE Ljubljana.
gng-10840
Pavlovič Janez, Zasavska 26, Ljubljana,
potni list, št. AA 246804, izdala UE Ljubljana. gne-11167
Peklar Janko, Sv. trije kralji 13, Benedikt, potni list, št. BA 448669, izdala UE Lenart. gnb-10870
Pongrac Alen, Ob žici 7, Ljubljana, potni
list, št. BA 443728, izdala UE Ljubljana.
gnk-11286
Pongrac Marija, Ob žici 7, Ljubljana, potni list, št. AA 226694, izdala UE Ljubljana.
gnj-11287
Pongrac Stjepan, Ob žici 7, Ljubljana,
potni list, št. AA 226693, izdala UE Ljubljana. gni-11288
Pontar Roman, Pri Malnih št. 1, Kobarid,
maloobmejno prepustnico, št. AI 26589,
izdala UE Tolmin. gnh-10889
Predovnik Barbara, Braslovče 39, Braslovče, potni list, št. BA 706026, izdala UE
Žalec. gnr-11179
Radišić Darko, Skopo 24, Dutovlje, potni list, št. BA 351813, izdala UE Sežana.
gnw-10874
Radulović Verica, Andreja Kumarja 24,
Ljubljana, potni list, št. BA 769478, izdala
UE Ljubljana. gnh-10864
Rečnik Ervin, Hotunje 19, Ponikva, potni list, št. BA 53857, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnr-10829
Resnik Matej, Kersnikova 17, Velenje,
potni list, št. BA 923031, izdala UE Velenje. gnv-10725
Rijavec Edvard Josip, Beethovnova 2,
Ljubljana, potni list, št. AA 596216, izdala
UE Ljubljana. gng-11290
Rozman Vinko, Levstikova ulica 1, Novo
mesto, potni list, št. BA 462466, izdala UE
Novo mesto. gnn-10783
Rožič Janko, Ulica na grad 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 205850, izdala UE Ljubljana. gnc-10894
Seljak Uroš, Titova 94, Jesenice na Dolenjskem, potni list, št. BA 818123, izdala
UE Jesenice. gny-10722
Sirk Virgilij, Cankarjeva 58, Nova Gorica, potni list, št. AA 78088, izdala UE Nova
Gorica. gng-10965
Sirk Virgilij, Cankarjeva 58, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
20166, izdala UE Nova Gorica. gnh-10964
Sivac Gina, Opekarska ulica 6, Koper Capodistria, potni list, št. BA 229500, izdala UE Koper. gnl-10760
Skrt Bojana, Svetosavska 24, Ljubljana,
potni list, št. AA 309431, izdala UE Ljubljana. gnd-11293
Slapnik Jani, Jedinščica 50, Novo mesto, potni list, št. AA 834652, izdala UE Novo
mesto. gnd-10868

Spreizer Igor, Volaričeva ulica 14, Ljubljana, potni list, št. AA 305717, izdala UE
Ljubljana. gnu-10776
Stopar Matjaž, Pod gonjami 54, Prevalje, potni list, št. BA 672480, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnb-11170
Svenšek Miran, Mejna cesta 13, Ptuj,
potni list, št. BA 745768, izdala UE Ptuj.
gnd-11193
Šabanović Jelena, Klavže 24, Most na
Soči, potni list, št. BA 778462, izdala UE
Tolmin. gnj-10762
Šakanović Semka, Potrčeva ulica 14,
Ljubljana, potni list, št. BA 447735, izdala
UE Ljubljana. gng-11115
Šubic Gregor, Iga Grudna 21, Ljubljana,
potni list, št. AA 526970, izdala UE Ljubljana. gny-10772
Šurlan Danijela, Za gasilskim domom 4,
Ljubljana, potni list, št. AA 877820, izdala
UE Ljubljana. gnr-11004
Švigelj Katja, Tlake 34, Grosuplje, potni
list, št. BA 871025, izdala UE Grosuplje.
gnx-10698
Tišler Klemen, Planina 74, Kranj, potni
list, št. BA 200243, izdala UE Kranj.
gnv-10975
Turman Lemajič Marija, Ulica bratov Učakar 62, Ljubljana, potni list, št. AA 586881,
izdala UE Ljubljana. gnh-11014
Urbančič Božidar, Sp. Stari grad 42, Krško, potni list, št. BA 267775, izdala UE
Krško. gnm-11059
Vasle Barbara, Kraigherjeva ulica 6, Celje, potni list, št. AA 51501, izdala UE Celje.
gnq-11155
Vek Vital, Rot v Rudnik 8, Kamnik, potni
list, št. AA 124909, izdala UE Kamnik.
gnj-10862
Vidic Janez, Cesta v Pečale 17, Ljubljana, potni list, št. AA 761296, izdala UE
Ljubljana. gnr-11104
Vozelj Barbara, Jamova 45, Ljubljana,
potni list, št. AA 974766, izdala UE Ljubljana. gnn-11158
Vukelj Aleš, Kajuhova 11, Bled, potni
list, št. BA 421155, izdala UE Radovljica.
gnq-11105
Zalokar Barbara, Zasip, Polje 2, Bled,
potni list, št. AA 330188, izdala UE Radovljica. gnc-11144
Zorko Boštjan, Jenkova c. 9, Velenje,
potni list, št. BA 442401, izdala UE Velenje. gnt-10727
Zupančič Aleš, Herbesteinova 16, Ljubljana, potni list, št. BA 885256, izdala UE
Ljubljana. gnj-10887
Žagar Barbara, Goriča vas 20, Ribnica
na Pohorju, potni list, št. BA 189937, izdala
UE Ribnica. gnx-11198
Žagar Lili, Ratež 19, Brusnice, potni list,
št. BA 849821, izdala UE Novo mesto.
gnx-11223
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Žnidaršič Miha, Mad mlini 12/A, Novo
mesto, potni list, št. BA 612275, izdala UE
Novo mesto. gnm-10784

Hažić Mirjana, Ljubljanska cesta 91, Celje, osebno izkaznico, št. 21432.
gnx-10873

Presekar Boris, Triglavska 18, Domžale,
osebno izkaznico, št. 135299. gng-10940

Žužek Radivoj, Jurišče 62, Pivka, potni
list, št. BA 244419, izdala UE Postojna.
gnh-11214

Hribernik Nataša, Laze pri Dolskem 25/
b, Dol pri Ljubljani, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS, št.86/1999.
gnb-11120
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Osebne izkaznice
Bahun Tomaž, Pečinska 67, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 207462. gno-10882
Bajramović Medžid, Ilirska ulica 26, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 277711.
gnu-11226
Bogovič Miran, Arnovo selo 47, Artiče,
osebno izkaznico, št. 2708. gnu-11130
Bošnjak Nikola, Gažon 80, Šmarje, osebno izkaznico, št. 172035. gnt-11152
Bračič Alenka, Antonova ul. 6, Vitanje,
osebno izkaznico, št. 154246. gnp-11231
Brakić Armen, Brilejeva 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 270998. gnp-10756
Breznik Karmen, Kotlje 4, Kotlje, osebno izkaznico, št. 200264. gnd-11243
Burnik Milena, Koroška 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 191923. gnz-10696
Celec Suzana, Jakobovo naselje 51, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 58811.
gnw-10949
Cvek Helena, Mala Račna 21, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 204772.
gnb-10845
Čalasan Niko, Teharska cesta 43, Celje,
osebno izkaznico, št. 131566. gnu-10701
Debeljak Zlatko, Brankova ulica 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 33970.
gnl-10960
Djaković Tomislav, Hrastje 13 a, Limbuš, osebno izkaznico, št. 277345.
gnp-10831
Fekonja Aleksandra, Ptujska c. 24, Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
132355. gnm-11134
Goljar Janko, Bratov Škofov 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 266450.
gns-11157
Gradišnik Robert, Blatni vrh 28, Jurklošter, osebno izkaznico, št. 246576.
gnx-11298
Gros Matjaž, Lukovica, Dolina 9, Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
201137. gny-11297
Grošelj Mojca, Vojkova 11, Cerkno, osebno izkaznico, št. 237509. gng-11165
Gumzej Anton, Mariborska c. 62, Maribor, osebno izkaznico, št. 146113.
gne-10842
Haramina Anica, Gosposvetska 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 115128.
gnb-10695

Rozman Janez, Prožinska vas 47, Štore, osebno izkaznico, št. 73341.
gno-10957
Seljak Berto, Labinje 6, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 272832. gnl-11210

Karlovšek Marko, Pod brezami 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 165006.
gnd-10968

Stopar Marko, Florjanska ulica 46/B,
Sevnica, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS, št.84/99. gnu-10826

Katič Ivana, Cessta 4. julija 76, Krško,
osebno izkaznico, št. 48774. gne-10992

Strelec Damjan, Gradiška 217, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 219038.
m-3012

Klinar Boris, Kovinarska ulica 22, Štore,
osebno izkaznico, št. 168912. gnk-10711
Kmetič Irena, Čeče 44/b, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 188679. gnj-11162
Koritnik Pavla, Polje 13, Vodice, osebno
izkaznico, št. 219284. gnn-11108
Kovač Boštjan, Kolodvorska 51, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 128647.
gnt-11177
Krajnc Dean, Brodarjev trg 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 217618.
gnu-10851
Kukovec Maja, Lasigovci 17/b, Polenšak, osebno izkaznico, št. 59894.
gnc-11169
Lalić Slavka, Potok 12, Straža, osebno
izkaznico, št. 7809. gnk-10761
Lovrečič Janja, Hrvatini 222/a, Ankaran
- Ankarano, osebno izkaznico, št. 80648.
gne-11242
Meden Mihela, Begunje 51/a, Begunje
pri Cerknici, osebno izkaznico, št. 273335.
gnx-11148

Šlavs Boris, Dobrna 33 c, Dobrna, osebno izkaznico, št. 100878. gnk-11161
Šmelcer Marjeta, Predoslje 84, Kranj,
osebno izkaznico, št. 143636. gns-10703
Šuen Karin, Gregorčičeva ul. 12, Ormož, osebno izkaznico, št. 259647.
gnf-10791
Tomičić David, Kvedrova 14, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 144574.
gne-11142
Turha Jernej, Gerlinci 96, Cankova, osebno izkaznico, št. 36145. gnf-11216
Ulčar Vera, Tesovnikova ulica 100, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 129101.
gnb-10970
Uratnik Miha, Na Rojah 15, LjubljanaŠentvid, osebno izkaznico, št. 142963.
gng-10765
Verdnik Iztok, Ljubeljska ulica 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 106431.
gnr-10854

Menič Pavel, Pristavica 3, Šentjernej,
osebno izkaznico, št. 19078. gnj-10962

Želodec Jožef, Podjunska ulica 7, Mežica, osebno izkaznico, št. 19394.
gnm-10759

Narberger Rok, Ložnica pri Žalcu 26/B,
Žalec, osebno izkaznico, št. 64288.
gne-11217

Živković Mirjana, Trubarjeva cesta 79,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 159967.
gnt-10927

Nemec Bernarda, Ob Savi 38, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 188365.
gnh-11114

Županc Jože, Stranje 16, Krško, osebno izkaznico, št. 230611. gns-11153

Okorn Stanislav, Hosta 11, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 136075. gnu-10801
Ovčjak Mojca, Podgorska 13, Velenje,
osebno izkaznico, št. 229061. gnq-11230
Pečarič Tone, Struževo 20, Kranj, osebno izkaznico, št. 253459. gnk-11136
Petru Dušica Sonja, Koprska ulica 2/A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 281785.
gnc-10719
Pišorn Veronika Marija, Jazbina 1, Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
265137. gns-10828
Planko Vid, Čečovje 63/b, Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št. 16005.
gnv-10950
Pokrivač Andrej, Gomila pri Kogu 55,
Kog, osebno izkaznico, št. 219786.
gnf-10966

Vozniška dovoljenja
Albreht Aleš, Prešernova c. 4, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25340, izdala UE Velenje. gnl-11135
Anžiček Stane, Cesta v Rožno dolino
18/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 19495, izdala UE Ljubljana.
gnk-10740
Arh Metod, Triglavska 20, Ribno, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9612.
gns-10728
Avsec Alojzij, Cesta II. grupe odredov
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 687671, reg. št. 45923, izdala UE Ljubljana. gnm-10934
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Bajramović Medžid, Ilirska ulica 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930550, reg. št. 82967, izdala UE Ljubljana. gnv-11225
Baloh Pavel, Cirkuše 1, Laze v Tuhinju,
vozniško dovoljenje, št. 15525. gnj-11187
Banjanin Uroš, Teharska 126, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39367, izdala UE Celje. gnx-10848
Barba Damjan, Sergeja M. 7, Koper Capodistria,
vozniško
dovoljenje.
gnc-10769
Baša Gracijela, Marija Kogoja 21, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gnn-11083
Berisha Rahmon, Taborska 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
79935, izdala UE Maribor. m-2963
Bijuklič Andrej, Langobardska 13, Solkan, vozniško dovoljenje. gns-10928
Boben Boris, Celovška cesta 122, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
63282, reg. št. 164939, izdala UE Ljubljana. gnh-10839
Bogovič Maks, Mali kamen 1/a, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10751, izdala UE Krško. gnx-10898
Bogovič Miran, Arnovo selo 47, Artiče,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
8235, izdala UE Brežice. gnp-11131
Borovič Štefan, Mlinska ul. 8, Odranci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
649, izdala UE Lendava. gnh-11164
Božič Jože, Sejmiška 2/A, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9963. gnw-10749
Božič Stanislav, Čirče 32, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1091368,
reg. št. 8318, izdala UE Kranj. gnh-11189
Bračun Ivan, Kvedrova ul. 18, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
20344, izdala UE Žalec. gnv-10825
Brglez Helena, Bezina 66, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
10430. gnw-10924
Brodnik Mira, Ul. bratov Vošnjakov 18,
Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12181, izdala UE Celje. gnq-11205
Brvar Marija, Cesta Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 134495, reg. št. 106499, izdala UE
Ljubljana. gnq-10955
Bučar Maja, Opekarska cesta 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930722, reg. št. 98445, izdala UE Ljubljana. gnd-10693
Caharija Lea, Hrvatini 155/a, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, št. 18737.
gnz-10921
Cerkvenik Joško, Brestova ulica 13, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
7399, izdala UE Cerknica. gnm-11113
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Cipek Milan, Batuje 74, Črniče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 690948, izdala UE Ajdovščina. gnf-11091
Čalasan Niko, Teharska cesta 43, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
23509, izdala UE Celje. gnt-10702
Čampa Janez, Spodnje Gameljne 103,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1137637, reg. št. 49000, izdala UE Ljubljana. gno-11007
Černic Gabrijel, Lavričeva 16, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, št. 1118730, izdala UE Ajdovščina. gnb-11095
Čučko Zdenka, Malna 11/a, Jurovski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
2805, izdala UE Lenart. m-2990
Debeljak Zlatko, Brankova ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1265055, reg. št. 217896, izdala UE Ljubljana. gnn-10958
Delič Edin, Selo 15, Žirovnica, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 1128780.
gno-11132
Delić Fehima, Koželjskega ul. 3, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
19495, izdala UE Velenje. gnr-11229
Denša Boštjan, Brezovica 39, Velika Polana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13363, izdala UE Lendava. gnq-10830
Dolenc Jasna, Nanoška ulica 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
652264, reg. št. 158523, izdala UE Ljubljana. gnz-11171
Dovžak Peter, Vitovlje 25, Šempas, vozniško dovoljenje. gnv-10750
Dražetič Goran, Pod vrtačo 17, Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 10567. gnm-10709
Džordžević Tadeja, Robindvor 42, Dravograd, vozniško dovoljenje, št. 4579.
gnr-10954
Erceg Rade, Sokolska 97, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 46127,
izdala UE Maribor. m-2978
Faganeli Diego, Miren 142, Miren, vozniško dovoljenje, kat. ABCF, reg. št. 24499,
izdala UE Nova Gorica. gnh-10939
Farčnik Barbara, Mandeljčeva 6, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
806086, reg. št. 11096, izdala UE Kranj.
gng-10915
Fazlič Rahman, Ulica talcev 15, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 501336, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnl-11010
Felicijan Matjaž, Šentjur na polju 20,
Loka pri Zidanem Mostu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10006. gnn-10733
Fideršek Slavko, Šarhova 48/A, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg.
št. 2997, izdala UE Maribor. m-3023
Franc Jožef, Krajna 53, Tišina, vozniško
dovoljenje, št. 14949. gng-11065

Gašpirc Romana, Voklo 42/b, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1146673, reg. št. 47843. gne-10817
Glavak Željko, Majcingerjeva 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
97879, izdala UE Maribor. m-2969
Glažar Silvo, Žagarjeva ulica 4, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 220466, izdala
UE Tolmin. gnh-11089
Golež Slavko, Rakovec 25, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18136, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnl-11060
Golob Sebastijan, Dravinjska cesta 64,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 15701. gnc-10744
Gomboc Leona, Ul. Jakoba Aljaža 3, Mojstrana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 78/99 in 80/99.
gng-11094
Gorup Ivan, Zalog 44, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 1520,
izdala UE Postojna. gnu-11076
Govekar Mojca, Breg ob Savi 3/a, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1087212, reg. št. 46501, izdala UE Kranj.
gnp-10731
Grahek Stojan, Jagnjenica 20/B, Radeče, vozniško dovoljenje, kat. BCEDFGH,
reg. št. 5277, izdala UE Laško. gns-11178
Grbas Rok, Veluščkova 8, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 9424, izdala UE Izola. gnd-11068
Grdina Roman, Rožni vrh 7/a, Šmartno
v Rožni dolini, vozniško dovoljenje, št.
45750. gnm-10984
Gregorec Stanislav, Benedičičeva pot 1,
Mlaka, Kranj, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1115668, reg. št. 32823, izdala UE Kranj. gnf-11191
Grofelnik Petra, Študljanska 6, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1123512, reg. št. 31369, izdala UE Domžale. gnl-10885
Guzelj Simon, Račeva 44, Žiri, vozniško
dovoljenje, št. 15210. gne-10717
Gyergyek Simon, Vidonci 43, Grad, vozniško dovoljenje, št. 35875. gnm-10734
Herodež Ljudmila, Roška 6 a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
44583, izdala UE Maribor. m-2976
Hoti Smajl, Pod Klancem 2, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1054977, izdala UE
Tolmin. gnz-10721
Hrast Andrej, Čiginj 60/b, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1338164, izdala UE
Tolmin. gnr-10929
Iskra Manja, Frankolovska 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
112167, izdala UE Maribor. m-3001
Ivančič Dušan, Samova 78, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 85175. m-3026
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Kerndl Alenka, Ulica Skvire Tomassini
14, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 8323, izdala UE Gornja Radgona. gnn-10808

Krašovec Janja, Na Lazih 16, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 596270, reg. št. 127751, izdala UE
Ljubljana. gnk-10786

Klemenc Božidar, Greenwiška 10/A,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 49832, izdala UE Maribor. m-3021

Krašovec Tomo, Tratnikova ulica 40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077480, reg. št. 191070, izdala UE Ljubljana. gnq-10780
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Ivančič Mirko, Ozka 3, Rače, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št. 101529.
m-3031
Jandrašič Štefan, Šalovci 153, Šalovci,
vozniško dovoljenje, št. 8647. gnf-10741
Janeš Peter, Vojkova 71, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S 447051,
reg. št. 191404, izdala UE Ljubljana.
gnl-11285
Jankovič Boštjan, Pot na Dobeno 10,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1194939, reg. št. 8393, izdala UE Domžale. gne-11092
Janša Saša, Zalog 27, Golnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 808690, reg.
št. 34298, izdala UE Kranj. gnz-11196
Jazbec Alojz, Titova 86, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
17656. gnx-11123
Jerenko Jožica, Slovenja vas 29/d, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33142,
izdala UE Ptuj. gnd-10743
Jerše Igor, Dražgoška ulica 3, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1347808, reg. št. 51135, izdala UE Kranj.
gnc-10819
Jevtović Dejan, Bratovševa ploščad 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 914633, reg. št. 103762, izdala UE
Maribor. gnm-11159
Jović Simeun, Frankovo naselje 67, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 18230, izdala UE Škofja Loka.
gnv-11275
Juršič Viktorija, Kocljeva 6, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 29153.
gnk-10911
Kacjan Karl, Vurberk 50, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 61217, izdala UE Maribor. m-2994
Karlovšek Marko, Pod brezami 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 97750. gne-10967
Kastelic Jernej, Šentjernejska c. 11,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 32830, izdala UE Novo mesto.
gnb-10920
Kastelic Nataša, Srednje Gameljne 61,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 483515, reg. št. 194730, izdala UE Ljubljana. gnq-11305
Keber Zemina, Meškova ulica 7, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15279, izdala UE Ravne na Koroškem.
gni-11188
Kepic Ljudmila Mihaela, Spodnji Rudnik
V 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 448583, reg. št. 35307, izdala
UE Ljubljana. gny-10972
Kerman Francka, Nazorjeva ulica 1r, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8193, izdala UE Gornja Radgona.
gnc-11069

Klinar Boris, Kovinarska 22, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 41956.
gnp-10781
Knaus Sonja, Ribjek 2/a, Osilnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11331, izdala UE Kočevje. gnk-10861

Krničar Jasmina, Gorje 93, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat. FGH,
št. S 1259235, reg. št. 49984, izdala UE
Kranj. gnf-11116

Kocjan Branko, Padna 58, Sečovlje Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11105, izdala UE Piran. gne-11067

Krulej Vesna, Ulica Metoda Mikuža 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 973682, reg. št. 175124, izdala UE
Ljubljana. gnp-10806

Kocjančič Pavel, Velike Loče 17, Materija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12690, izdala UE Sežana. gnh-10739

Kuzma Ludvik, Ul. J. Lamprehta 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
71157, izdala UE Maribor. m-2954

Kocjančič Simon, Vanganelska 49/e,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje.
gnq-11080

Lakota Roman, Cesta na Markovec 4/A,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
izdala UE Koper. gnr-11079

Kodelja Klemen, Cankarjeva 46, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. gnc-10919

Lalič Slavka, Potok 12, Straža, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15630, izdala UE Novo mesto. gns-11078

Kokot Franc, Dvorjane 107, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
79784, izdala UE Maribor. m-2953

Lapi Sonja, Ob plantaži 20, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 43607,
izdala UE Maribor. m-3033

Koprivec Mateja, Zgornje Pirniče 10/E,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1010015, reg. št. 169238, izdala UE
Ljubljana. gnq-11280

Lenassi Mojca, Šmihel pod Nanosom 5,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14754, izdala UE postojna. gnb-10745

Korelič Dejvid, Sečovlje 39, Sečovlje Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
1658, izdala UE Piran. gnx-10723

Lesjak Tomaž, C. na Ljub. 14, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 46455.
gnx-10973

Košmrlj Boris, Adamičeva 43, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17406, izdala UE Novo mesto. gnk-10936

Letonja Ivan, Paradiž 31, Cirkulane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 27561,
izdala UE Ptuj. gnz-11071

Kovačič Anica, Jurčičeva 1, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2056,
izdala UE Grosuplje. gns-11182

Lipotnik Otmar, Trčova 161, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
56345, izdala UE Maribor. m-3030

Kovačič Martin, Gosposvetska 57, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 1377, izdala UE Maribor. m-3017

Lipovnik Pavla, Dobrije 4, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
722577, reg. št. 10308. gnb-11195

Kozjek Rajko, Podlubnik 156, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15579, izdala UE Škofja Loka. gnc-10994

Lovrečič Janja, Hrvatini 222/a, Ankaran
- Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
28436. gny-11072

Krajnc Marko, Trčova 59, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 98976,
izdala UE Maribor. m-2999

Makovec Venceslav, Dolga Poljana 41,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 300034, izdala UE Ajdovščina.
gnb-10724

Krajnc Roman, Ul. 5. prekomorske 11,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12416, izdala UE Ptuj. gns-10803
Kralj Savo, Krožna cesta 2, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
42048. gnz-10746
Kramar Andrej, Martinčeva ulica 44, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
52830, reg. št. 135171, izdala UE Ljubljana. gns-10953
Kranjc Polona, Kresniške Poljane 75,
Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
F 1121529, izdala UE Litija. gnu-10901

Marhold Alojz, Zg. Kungota 33, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 51, izdala UE Pesnica. m-3032
Marič Štefan, Tišinska ulica 25, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 27216.
gnl-10735
Marko Boris, Vransko 158, Vransko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 792368,
izdala UE Žalec. gnq-10730
Matjašič Istok, Gorišnica 141/E, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 2425, izdala UE Ptuj. gnw-11074
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Mazi Olga, Črna vas 69, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 241469,
reg. št. 124539, izdala UE Ljubljana.
gnw-10849
Mažij Anton, Kamnikarjeva ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
245565, reg. št. 165417, izdala UE Ljubljana. gnv-10800
Mežek Gregor, Snakovška cesta 22, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8404, izdala UE Tržič. gnn-11183
Mirović Relja, Ulica bratov Učakar 66,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 63358, reg. št. 142615, izdala UE
Ljubljana. gnb-11020
Mozetič Vilma, Izletniška pot 72, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, št. 15492.
gnk-11086
Može Matjaž, Ljubljanska 17, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
11271, izdala UE Postojna. gnj-10912
Mrak Andrej, Prešernova 44, Zagorje ob
Savi, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1272115, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnh-10989
Mrak Ines, Kališka 15, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1375480, reg.
št. 52050, izdala UE Kranj. gno-11082
Mule Mateja, Cesta graške gore 8, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
111791. m-3020
Naglič Primož, Podgorska 101, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15038, izdala UE Slovenj Gradec.
gnm-10909
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Perlič Boštjan, Zagrad 61, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 18814.
gnk-10736

Rapac Jožica, Prušnikova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3084, izdala UE Maribor. m-3029

Perše Milena, Volče 42, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 301257, izdala UE
Tolmin. gnk-11090

Rehar Radoška, Gornje Cerovo 3/f, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje.
gnz-10821

Pipan Igor, Ul. 8. februarja 18/A, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. AGH, reg. št. 113039, izdala UE Maribor. m-3013

Rekar Mojca, Triglavska 2, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 28918,
izdala UE Jesenice. gnp-10931

Plahhutta Sergeja, C. Miloša Zidanška
23, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12319, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnz-10871
Planinšek Edvin, Parižlje 48/A, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
0580668, izdala UE Žalec. gnl-11160
Platovšek Tomaž, Homec 16, Nova Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
43475, izdala UE Celje. gns-10978
Ploj Peter, Brengova 43, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 5532, izdala UE Lenart. m-2958
Podlesnik Anja, Primož 41, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9257. gnd-11143
Pogačnik Barbara, Brodarjev trg 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138517, reg. št. 215359, izdala UE Ljubljana. gnz-11146
Popovič Nina, Seljakovo naselje 19, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1224026, reg. št. 49291, izdala UE Kranj.
gnh-10914

Resman Vincenc, Ribčev laz 35, Bohinjsko Jezero, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 10641. gnu-10726
Robič Tea, Ul. XXX divizije 15/C, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnt-11077
Robnik Marjeta, Krnice 72, Luče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8671, izdala
UE Mozirje. gnu-10976
Rokavc Emil, Dolomitska ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
264803, reg. št. 9936, izdala UE Ljubljana. gnt-11277
Rot Vladimir, Verovškova ulica 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
352813, reg. št. 32528, izdala UE Ljubljana. gnz-10846
Rozman Klemen, Majhnova ulica 18, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 26632. gnr-10729
Rus Donald, Hlaponci 54/a, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 35614,
izdala UE Ptuj. gnq-10930
Rušid Ramadan, Leninov trg 3i, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7325, izdala UE Trbovlje. gnd-10993

Nemec Stanko, Mota 51, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3550,
izdala UE Ljutomer. gnc-10823

Porić Ibrahim, Kamniška 2, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 759023,
reg. št. 28425, izdala UE Domžale.
gnz-11221

Oblak Anton, Hafnerjevo naselje 1, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 3099, izdala UE Škofja Loka.
gnj-10837

Potisek Alojzij, Maroltova ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1297645, reg. št. 198110, izdala UE
Ljubljana. gni-10888

Segulin Nevenka, Markovščina 32, Materija, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
10772, izdala UE Sežana. gnc-11098

Okorn Stanislav, Hosta 11, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
10526, izdala UE Škofja Loka. gnt-10802

Požun Žiga, Petrovče 57, Petrovče, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 24061, izdala UE Žalec. gnp-10956

Serec Branko, Prežihova 13, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12566, izdala UE Brežice. gne-10692

Oražem Franc, Kodričeva 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
24792 in inštruktorko dovolenje, št. 399,
kat B, izdala UE Maribor. m-2987

Pratnekar Ema, Rožančeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1189006, reg. št. 206663, izdala UE Ljubljana. gnv-11075

Sirk Vergilij, Cankarjeva 58, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gnr-10904

Pakiž Polonca, Pod srnjakom 19, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8754. gnp-11081

Preskar Boris, Triglavska 18, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
780985, reg. št. 19270, izdala UE Domžale. gnf-10941

Pardo Bojan, Kolod 16, Postojna, vozniško dovoljenje, št. 10387, izdala UE Postojna. gni-10913
Peharda Klara, Rusjanov trg 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1341909, reg. št. 230291, izdala UE Ljubljana. gnn-11283
Perko Sonja, Kozinova 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 75079,
izdala UE Maribor. m-2970

Puklavec Branko, Skolibrova 8, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 34844,
izdala UE Ptuj. gnl-10810
Pust Janez, Pivola 43, Hoče, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 20140, izdala UE Maribor. m-3006
Radovan Bojan, Prapreče 7, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
30070, izdala UE Novo mesto. gnf-11066

San Sonja, Kantetova ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
611732, reg. št. 66914, izdala UE Ljubljana. gnc-11244

Skok Boris, Delpinova 14, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. gnd-10918
Skrt Bojana, Svetosavska ulica 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
515991, reg. št. 192750, izdala UE Ljubljana. gnc-11294
Slaček Jožef, Tomanoše 10, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9653, izdala UE Gornja Radgona.
gne-10742
Slapšak Maja, Rimska cesta 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1215658, reg. št. 222462, izdala UE Ljubljana. gne-10892
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Snežič Andreja, Sp. Vižinga 22/a, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10433, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnv-11175

Tasić Milan, Celovška cesta 143, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
514610, reg. št. 32970, izdala UE Ljubljana. gnd-10893

Vrbič Grabinger Olga, Igriška ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 514167, reg. št. 41289, izdala UE
Ljubljana. gnc-10844

Soltar Mirko, Cesta v Rošpoh 96, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 56622, izdala UE Maribor. m-2962

Tavčar Franc, Sopotnica 3, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13932, izdala UE Škofja Loka. gnj-11137

Vuhar Ivan, Dolič 30, Destrnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 19895, izdala UE
Ptuj. gno-10932

Steinbach Marjan, Majeričeva 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 4762, izdala UE Maribor. m-3028

Tič Lidija, Veliko Tinje 12, Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21072. gng-10815

Stojakovič Slavica, C. Staneta Žagarja
38, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1033097, reg. št. 43946, izdala UE
Kranj. gng-11190

Todorović Stanislav, Bilečanska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 414724, reg. št. 190936, izdala UE
Ljubljana. gnh-11289

Vuković Valerija, Rjava cesta 2/A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252271, reg. št. 224509, izdala UE Ljubljana. gno-11107

Stojnšek Martin, Pečke 45, Makole, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 20204.
gnw-10824

Tomičič David, Kvedrova 14, Koper Capodistria,
vozniško
dovoljenje.
gnx-11073

Stopar Marko, Florjanska ulica 46/B,
Sevnica, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 84/99.
gnx-10827

Trebše Andraž, Obrežna 119 a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
111280, izdala UE Maribor. m-3003
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Stožinič Dean, Bučka 27, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. BCEDFGH, št. S
1207222, izdala UE Sevnica. gnz-10946

Tršan Alenka Helena, Tometova ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 135429, reg. št. 9486, izdala UE
Ljubljana. gnr-11204

Sušelj Kristina, Pod sedovnikom 13, Sežana, vozniško dovoljenje, reg. št. 15586,
izdala UE Sežana. gnn-10908

Turčik Josip, Ruska 17, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 623743,
izdala UE Maribor. m-3016

Šajnovič Feliks, Šafarsko 23, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3262,
izdala UE Ljutomer. gns-10982

Ulčar Vera, Tesovnikova ulica 100, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1135315, reg. št. 78934, izdala UE Ljubljana. gnc-10969

Šef Matjaž, Obrež 109, Središče ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH. gnj-11087
Škrabar Ana, Dergomaška ulica 70, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1214683, reg. št. 221926, izdala UE Ljubljana. gnb-10995
Škrbinc Janez, Na gmajni 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134609, reg. št. 214627, izdala UE Ljubljana. gnt-10777
Škrjanec Frančiška, Zgornje Gameljne
57, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 445324, reg. št. 30208,
izdala UE Ljubljana. gnj-10787
Šprah Ivan, Ulica V. Vlahoviča 85, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
41831, izdala UE Maribor. m-2984
Šterk Bogdan, Moškričeva ulica 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
90576, reg. št. 104837, izdala UE Ljubljana. gnz-10971
Štirn Boris, Zg. Jezersko 137, Zgornje
Jezersko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 475306, reg. št. 22287. gnd-10718
Štrucl Marko, Cesta ob lipi 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCDGH, reg. št.
91529, izdala UE Maribor. m-3007
Tanev Boris, Gradiška 570, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. BACFGH, reg. št. 1338, izdala UE Pesnica.
m-2996

Vajda Tomislav, Čentiba 178, Lendava Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 3410, izdala UE Lendava.
gnr-10704
Vajdl Janez, Nicina 32, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16444, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnx-10923
Vaner Ignac, Spodnji trg 33, Lovrenc na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 4326, izdala UE Ruše. m-2972
Varga Ksenija, Strehovci 3/D, Dobrovnik - Dobronak, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 13645, izdala UE Lendava.
gni-11213
Verdnik Iztok, Ljubeljska ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096318, reg. št. 203981, izdala UE Ljubljana. gns-10853

Weissbacher Romana, Maroltova ulica
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 134343, reg. št. 183601, izdala UE Ljubljana. gny-10922
Zakelšek Slavica, Betnavska 79, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 46314, izdala UE Maribor. m-2983
Zemljak Marko, Pot na Vlako 7, Stari trg
pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7946. gnz-11096
Zhang Zhongmei, Žibertova ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1285090, reg. št. 228171. gni-10838
Zierer Damjan, Razbor 36, Loka pri Zidanem Mostu, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 6861. gnk-10986
Zorman Mateja, Prelogova 16, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
117449, izdala UE Maribor. m-2968
Zorž Sonja, Zatrta ulica 1, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, št. 3628. gny-10747
Žalik Tina, Brigadirska 9, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11034, izdala
UE Vrhnika. gny-10822
Želodec Jožef, Podjunska 7, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 1792, izdala UE Ravne na Koroškem. gnj-10737
Žižek Miroslav, Kardeljeva 57, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
114697, izdala UE Maribor. m-2986
Žnidar Silvester, Stanetinci 19, Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10521. m-3014

Zavarovalne police

Verlič Egon, Ronkova ulica 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
92955, izdala UE Maribor. m-2979

Banfić Vinko, Cesta v Šmartno 33/b,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 654259,
izdala zavarovalnica Tilia. gnw-11199

Videčnik Majda, Pernica 44, Pernica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 81828,
izdala UE Maribor. m-2974

Berdajs Andrej, Tbilisijska 98, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 648066, izdala zavarovalnica Tilia. gnj-10937

Vinčič Matjaž, Železnikova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE
Maribor. m-2982

Breznik Aleš, Jakčeva 21, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0673620. gnu-11201

Voljč Edvard, Hardek 40/c, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 1879, izdala
UE Ormož. gni-11063

CORIS, Ulica bratov Babnik 10, Ljubljana, preklicuje polico zdravstvenega zavarovanja CORIS, številka police je: 0061662.
Ob-14583
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Devetak Andrej, Kajuhova 113, Izola Isola, zavarovalno polico, št. AO 0666180.
gnp-10906
Idič Drago, Mladinska 26, Bakovci, Murska Sobota, zavarovalno polico, št.
654207, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnl-10910
Ivetić Irena, Pot k Savi 26/a, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0710029, izdala zavarovalnica Tilia. gne-10767
Pazlar Tomaž, Štihova ulica 9, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0177942, izdala zavarovalnica Slovenica. gns-11278
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Bubić Vesna, Ul- Staneta Severja 22,
Maribor, spričevalo o zakjučnem izpitu II
gimnazije v Mariboru, izdano leta 1994.
m-3009
Budja Kristina, Krivi vrah 20, Sv.Ana v
Slov.goricah, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole kmetijske mehanizacije v Mariboru, Podružnica Svečina, smer kmetovalka
gospodinja, izdano leta 1997 in 1998.
m-2955
Cerar Saša, Lužiškosrbska 7, Ljubljana,
indeks, izdala Srednja trgovska šola v Ljubljani. gnz-11296

Hafnar Damjan, Župančičeva 21, Kranj,
spričevalo SESŠ Kranj. gny-11222
Hameršak Bojan, Nova vas 10, Markovci, spričevalo Srednje kovinarske šole Ptuj.
gnn-11208
Hasanovič Hamdija, Pobrežje 5, Videm
pri Ptuju, zaključno spričevalo Srednje tehnično strojne šole Maribor, šolsko leto
1984/85. m-2985
Hawlina Nace, Lipica 7, Škofja Loka,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 1999. gnu-11176
Hrnčič Barbara, Kodričeva ul. 15, Maribor, zaključno spričevalo Gostinske šole v
Mariboru, izdano leta 1971. m-3015

Podlesnik Anja, Primož 41, Ljubno ob
Savinji, zavarovalno polico, št. 9923496,
izdala zavarovalnica Triglav. gnb-11145

Cokan Valerija, Maroltova ulica 8, Ljubljana, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Srednje tehniške kemijske šole v
Rušah, izdano leta 1982. gny-10697

RANCAS D.O.O., Drenikova ulica 32,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 240926,
izdala zavarovalnica Slovenica. gno-11232

Colarič Simona, Mestne njive 11, Novo
mesto, indeks, izdala Srednja šola Črnomelj leto izdaje 1990. gnm-10938

Slovenica, Zavarovalniška hiša, d.d., Filiala Nova Gorica, Gregorčičeva 11, 5000
Nova Gorica, preklicuje police: obvezno zavarovanje (ZAO 2/97) AO št. 198378, AO
št. 122769, zelene karte: od št. 135880,
ZK od št. 167876 do 167878, ZK od št.
167880 do 167900, stanovanjske police
(ZAC 5/95): polica št. 35403. Ob-14582

Čelikovič Lidija, ZPKZ, Ig 136, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne,
obutvene šole v Kranju, izdano leta 1993.
gnt-11227
Drinovec Peter, Podbrezje 17, Naklo,
spričevalo o zakjučnem izpitu Poklicne avtomehaniške šole Škofja Loka, izdano leta
1983. gnw-11099

Jazbec Majda, Drožanje 13, Sevnica,
spričevalo 1., 2., in 3. letnika šole za prodajalce živilske stroke v Brežicah, izdano
leta 1979, 1980 in 1981, izdano na ime
Sinkovič Majda. gns-11103

Šomen Jože, Ul. Pohorskega bataljona
33, Slovenska Bistrica, zavarovalno polico,
št. AO 283529, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor. gnh-11064

Fekonja Aleksandra, Ptujska cesta 24,
Gornja Radgona, indeks, št. 42232297, izdala Akademija za likovno umetnost leto izdaje 1997. gnd-10793

Jazbec Marjan, Dobrova 27, Zreče, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo
Pedagoške šole v Celju, izdano leta 1981.
m-3027

Toplak Tadeja, Jakopičeva 16, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 120762, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gnh-10814

Fijan Uroš, Goriška 16, Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje kovinarske in strojne šole v Mariboru, šolsko leto 1996/97.
m-2995

Jurejevčič Jože, Krasinec 46, Gradac,
spričevalo o zakjučnem izpitu Centra srednjih šol Črnomelj, izdano leta 1982.
gnl-10935

Fluher Ivan, Mahovci 2/A, Apače, spričevalo o končani OŠ Delavske univerze v
Mariboru, izdano leta 1988. m-3024

Kacjan Martin, Loka 52, Starše, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje prometne
šole v Mariboru, izdano leta 1998. m-2973

Gabrič Primož, Bohoričeva ul. 40/B,
Brestanica, indeks, št. 71107405, izdala
Pravna fakulteta. m-3008

Kajba Franjo Roberto, Stanujoč v domu,
Maribor, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje lesarske šole Maribor, izdano leta
1989. m-2959

Spričevala
Babič Todor, Štantetova 28, Maribor, zaključno spričevalo Poklicne kovinarske šole
v Mariboru. m-3034

Godnjavec Nevenka, Klunova 12, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Kette Murn v
Ljubljani. gni-10788

Banko Karmen, Miklošičeva ulica 89,
Murska Sobota, indeks, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gnw-11174

Golob Gorazd, Štatenberg 5/A, Makole,
indeks, št. 81506204, izdala EPF. m-2989

Baša Simon, Stara ul. 22, Murska Sobota, indeks, št. 93458705, izdala fakulteta
za gradbeništvo Maribor. m-3018
Bešlič Vida, Brilejeva ulica 6, Ljubljana,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
gnz-11121

Goltnik Damjana, Hosta 6/a, Škofja
Loka, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje šole tiska in papirja, izdano leta 1992.
gnw-10974
Gorenc Tatjana, Slovenska cesta 47,
Ljubljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1971.
gnb-10770

Bittner Mihaela, Gorička ulica 22, Černelavci, Murska Sobota, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje zdravstvene šole Murska Sobota, izdano leta 1995. gnf-10716

Grzić Halim, Ostružnica 109, Bosanska
Krupa, spričevalo o zakjučnem izpitu o končanem programu vožnje morornega vozila,
izdal Izobraževalni center tehniške stroke
Novo mesto, št. 4332. gns-11203

Bizjak David, Cesta Jaka Platiše 5, Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole, izdano leta 1998. gnq-10880

Habjanič Daniela, Ruške čete 2, Ruše,
diplomo Srednje ekonomske šole v Mariboru, št. I-128, izdana leta 1985. m-2956

Huber Sabina, Roberta Kukovca 5, Maribor, zaključno spričevalo Srednje gostinske šole v Mariboru. m-2967
Jaklič Boštjan, Šahovec 5, Dobrnič, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje tehnične in zdravstvene šole, izdano leta 1995.
gne-10942

Kaloh Kristijan, Pernica 9, Pernica, spričevalo 4. letnika SKSMŠ, izdano leta 1993.
m-3004
Keše Vesna, Trubarjeva 12, Bled, potrdilo o opravljeni pedagoško andragoški izobrazbi, izdala Filozofska fakulteta leta 1996
na ime Knaflič Vesna. gnq-10755
Kobe Jože, Dolenja Straža 57, Straža,
spričevalo za voznika motornih vozil, št.
2483, izdano 7. 2. 1976. gnd-10818
Kocbek Borut, Trg Dušana Kvedra 9,
Maribor, spričevalo 3. letnika I gimnazije
Maribor, izdano leta 1999. m-2980
Kolar Branko, Spodnji Slemen 49 b, Selnica ob Dravi, zaključno spričevalo SERŠ
Maribor, šolsko leto 76/77 - smer avtomehanik. m-3002
Koradej Danilo, Podgorje 30/A, Velenje, spričevalo 3. letnika Elektro poklicne
šole Maribor, izdano leta 1978. m-2991
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Mesarič Tadej, Cven 2/b, Ljutomer, indeks, št. 61138634. m-2957
Novak Jani, Gradnikove brigade 23,
Nova Gorica, spričevalo 1. letnika Gimnazije Nova Gorica, izdano leta 1993.
gni-10738
Novak Nina, Orehova c. 28, Orehova
vas, spričevalo 3. letnika I gimnazije v Mariboru, izdano leta 1999. m-2997
Obersnel Sandra, Marčinkova 5, Maribor, indeks, št. 81456356, izdala EPF Maribor. m-2977
Podržaj Petra, Pipanova 80, Šenčur, spričevalo Srednje turistične šole. gnb-11070
Primc Marija, Koroška vas 20 /A, Novo
mesto, spričevalo 8. razreda OŠ Stopiče,
izdano leta 1968. gnd-11197
Prošt Andrej, Čečovje 53, Ravne na Koroškem, spričevalo 8. razreda , št. 18/10498, izdano leta 1998. gnv-11200
Ravnjak Andreja, C. na Roglo 11/d, Zreče, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole v Celju. gnd-11172
Rogelj Jožica, Ulica Franca Rozmana 7,
Kranj, spričevalo o zakjučnem izpitu Šolskega zdravstvenega centra - poklicna šola
za zobarske asistente v Ljubljani, izdano na
ime Bernot Jožica. gnf-10691
Rukavec Jože, Zg. Porčič 99, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo o končani šoli za
voznike motornih vozil poklicne strojne,
kmetijske šole v Mariboru. m-2961
Sovinc Tatjana, Brdo 14 a, Slovenske
Konjice, zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole v Mariboru, izdano leta 1978.
m-3036
Šinkovec Nataša, Bratov Babnik 46, Ljubljana, indeks, št. 62990550, izdala Visoka
šola za turizem Portorož. gno-11111
Štefe Zvonko, Štefetova 37, Šenčur, zaključno spričevalo z diplomo Srednje strojne šole Iskra v Kranju, izdano leta 1973.
gni-11088
Šuster Robert, Kržišnikova ulica 6, Medvode, spričevalo 3. letnika Cene Štupar,
smer kuharski pomočnik, izdano leta 1994.
gnm-10959
Šuštar Anže, Smlčednik 35, Smlednik,
spričevalo 4. letnika Ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 1998. gnp-11156
Tajhman Miran, Štuki 29 a, Ptuj, indeks,
št. Srednje kmetijske šole. m-3005
Tasić Zoran, Tbilisijska ulica 28, Ljubljana, potrdilo o opravljenem tečaju za opravljanje del in nalog pomožnega natakarja,
izdano 28. 6. 1985 na Gostinski šoli v Ljubljani. gny-10847
Tepić Dragana, Topniška ulica 70, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Bežigrad,
izdano leta 1997. gnb-11220
Vangoš Robert, Tivolska cesta 38, Ljubljana, spričevalo od 1. do 7. razreda OŠ
Ledina. gno-11307

Vicković Samardžija Bernarda, Mala Rakovica, Moša Pijade 6, Samobor, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje gostinske šole
v Ljubljani - duplikat, izdano leta 1980, izdano na ime Vicković Bernarda. gnf-10799
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Korošec Rudi, Gregorčičeva 2, Piran Pirano, diplomo VTŠ Maribor, izdana leta
1978. gno-10907
Kostanjevec Rado, Selska cesta 26,
Ptuj, spričevalo 1. letnika Gradbeno tehnične šole v Mariboru, izdano leta 1977.
m-2993
Kotnik Anica, Dobje pri Lesičnem 16,
Prevorje, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Tehniške kmetijske šole v Mariboru, izdano leta 1979. m-2965
Krašovec Matjaž, Zagrda 78, Celje, indeks, št. 81457405, izdala EPF Maribor.
m-2964
Krenker Matjaž, Uriskova 28, Velenje,
indeks, št. 82140119, Izdala Ekonomska
poslovna fakulteta Maribor. gnw-11124
Križanec Andrija, Zlogonje 60, Ivanec,
diplomo Srednješolskega centra PTT v Ljubljani, izdana leta 1991. gnp-11181
Kvar Matej, Sadjarska 25/B, Maribor,
diplomo Srednje agroživilske šole v Mariboru, izdana leta 1988. m-2971
Lamut Tanja, Milčinskega 12, Celje, indeks, št. 61162947, izdala Pedagoška fakulteta. m-3010
Lebedinec Nataša, Berčonova pot 7, Ljubljana, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta
1983. gnk-11061
Lubej Aleš, Rasbergergerjeva 30, Maribor, spričevalo 2. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 1991. m-3022
Lukman Stanko, Ljuba Šercerja 3, Radenci, zaključno spričevalo Elektro gospodarskega šolskega centra Maribor, šolsko
leto 1979/80. m-2988
Malič Mojca, Rožičeva ulica 4, Ljubljana, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije Moste, izdano leta 1972,
izdano na ime Malič Mojca. gnr-11304
Malnar Marko, Kržišnikova ulica 2, Medvode, spričevalo o končani OŠ Svetje, izdano leta 1993. gnw-11299
Marolt Nika, Gregorčičeva 24, Maribor,
zaključno spričevalo 3. letnika I gimnazije
Maribor, šolsko leto 1998/99. m-2992
Matos Miha, Petrovičeva ulica 15, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
lesarske šole, izdano leta 1992 in 1993.
gnx-10752
Meglič Maja, Mlinska pot 8, Ljubljana,
indeks, št. 18981246, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gny-11147
Merkač Marija, Dobja vas 12, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zakjučnem izpitu
Pedagoške šole - vzgojiteljska šola v Mariboru, izdano 25. 6. 1979. gni-10813
Merkač Marija, Dobja vas 12, Ravne na
Koroškem, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu v Mariboru, izdano 18. 2. 1981.
gnj-10812

Vidmar Milica, Vel. Pirešica 36/B, Žalec, spričevalo o končani OŠ Petrovče, izdano leta 1977. gnn-11233
Višnar Marija, Rutarjeva ulica 11, Ljubljana, spričevalo 4. letnika in maturitetno
spričevalo Prve državne gimnazije Maribor,
izdano leta 1964, izdano na ime Pavličev
Marija. gnv-10775
Vovk Franci, Zbure 27, Novo mesto, zaključno spričevalo Srednje šole tehniške in
zdravstvene usmeritve Boris Kidrič Novo
mesto izdano leta 1985. gnz-10771
Vrhovec Špela, Verd 52, Vrhnika, indeks, Srednje trgovske šole v Ljubljani.
gnp-11306
Zadnikar Robert, Stara c. 44, Naklo, diplomo št. 281-146/87 - lesarstvo.
gnt-11202
Zajc Bogomir, Zg. Duplek 9 /A, Spodnji
Duplek, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano leta
1997. m-3025
Zorec Uroš, Proletarskih brigad 63, Maribor, indeks, št. 81459665. m-2960
Žagar Zvonko, Dobliče 47, Črnomelj, spričevalo o zakjučnem izpitu Poklicne šole
kovinske stroke v Ljubljani, št. 1061/25,
izdano leta 1979. gnf-10916
Žlebnik Uroš, Črtkova 10, Ptuj, zaključno spričevalo Elektrotehnične šole Ptuj, šolsko leto 1991/92. m-2981
Žmuc Suzana, Kajuhova ulica 42, Ljubljana, indeks, izdala Upravno administrativna šola v lJubljani leto izdaje 1983, na ime
Gostiljac Suzana. gns-11303
Županek Daniela, Černelavci, Dalmatinova 22, Murska Sobota, spričevalo 4. letnika SSTŠ Murska Sobota, izdano leta
1994. gno-11207

Ostali preklici
Bajt Davorin, T. Tomšiča 70/D, Jesenice, delovno knjižico. gnf-11166
Bečiri Fatmir, Raičeva 4, Maribor, delovno knjižico. m-2998
Bensa Rudolf, Maistrova ulica 10, Domžale, izkaznico pooblaščenega inženirja, št.
IZS S-0811, izdala inženirska zbornica Slovenije. gnb-11270
Bernhart Jože, Zg. Kapla 62, Kapla, delovno knjižico. gnn-10833
Blejec Luka, Polje cesta XXX/10c, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
29066, izdal LPP Ljubljana. gnt-11302
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Borovnik Ignac, Jakčeva ulica 43, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1048759. gnx-10773
Brakič Armen, Brilejeva 8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7169.
gnv-10850
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Fekonja Aleksandra, Ptujska cesta 24,
Gornja Radgona, študentsko izkaznico, št.
42232297, izdala Akademija za likovno
umetnost. gnc-10794
Gazvoda Jana, Celovška 127, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35434, izdal LPP Ljubljana. gnd-11093

Briški Nika, Ul. Marije Hvaličeve 26, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 0499, izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gnz-10796

Goltnik Damjana, Hosta 6/a, Škofja
Loka, indeks Srednje šole tiska in papirja,
izdan leta 1987. gnh-10764

Bubić Medalija, Robičeva ul. 78, Limbuš, delovno knjižico. m-2952

Goršek Katja, Gotovlje 71/D, Žalec, študentsko izkaznico, št. 18980155, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnm-11234

Bulajič Maruša, Chengdujska 16, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
14548, izdal LPP Ljubljana. gnm-10884
Cigler Leon, Skolibrova 6, Ormož, vojaško knjižico, št. BC010471. gnm-10809
Cimerman Kristina, Veliki vrh 63, Šmarje-SAP, dijaško mesečno vozovnico, št.
3485, izdal LPP Ljubljana. gnv-10900
Cimerman Miha, Polje, C. XXXVIII/16e,
Ljubljana-Polje, dijaško mesečno vozovnico, št. 5020. gnw-10899
Colja Katja, volčji Grad 36, Sežana, dijaško mesečno vozovnico, št. 19736.
gne-11117
Časar Kristjan, Otovci 80, Mačkovci, delovno knjižico reg. št. 63094, ser. št.
A0360555, izdana 18. 12. 1996 v Murski
Soboti. gnj-10712
Čeh Dušan, Zabovci 6/a, Markovci, delovno knjižico. gnv-10925
Černej Tomaž, Kajuhova 11, Celje, delovno knjižico. gny-10897
Čerpič Slavko, Einspielerjeva ulica 5/b,
Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 01-03-982/
75. gnx-10948
Dedić Fehim, Kolodvorska 9, Trbovlje,
osebno
delovno
dovoljenje,
št.
0424409852
z
dne
28.12.1992.
gnl-10835
Dekleva Maša, Chengdujska cesta 18,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
16485, izdal LPP Ljubljana. gne-10792

Gostimirović Dragan, Preglov trg 11, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
13362. gnl-11110
Grgurevič Tina, Zofke Kvedrove 14, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2144, izdal LPP Ljubljana. gnu-11301
Hajsinger Božidar, Avguštine 8, Kostanjevica na Krki, licenco št. 6711/7571LM29/1998 za vozilo Renault, reg. št. KK
32-62K, izdana 24. 2. 1998. gnm-11184
Horvat Petra, Strehovce 47, Dobrovnik Dobronak, študentsko izkaznico, št.
93419012, izdala fakulteta za strojništvo.
m-2966
Horvat Sofija, Trg komandanta Staneta
4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 18716. gnu-11276
Hribar Matic, Dolenjska cesta 159, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
14067, izdal LPP Ljubljana. gny-10947
Jablanovec Dominik, Satahovci 3, Murska Sobota, delovno knjižico reg. št.
64918, ser. št. A0430210, izdana 28. 6.
1999 v Murski Soboti. gnp-10710
Jakšič Dejan, Puterlejeva 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 23906.
gnx-10748
Ješovnik Branko, Benedikt 112, Benedikt, delovno knjižico. m-3035
Justin Sandi, Jelovška 10, Radovljica,
delovno knjižico. gnv-11100

Dokl Majila, Lipknehtlova 38, Maribor,
delovno knjižico. m-2975

Keranovič Frida, Ul. Mihaele Škapin 6,
Izola - Isola, vpisni list za čoln, št. 02/031228/90-95, izdan 27. 6. 1990, reg. št.
čolna KP 26-70. gnq-10705

Dolenc Primož, Kavčičeva 38, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 17439,
izdal LPP Ljubljana. gno-11282

Keržan Kristina, Belokranjska 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 21017,
izdal LPP Ljubljana. gne-11292

Drinić Miloš, Brilejeva ulica 9, Ljubljana,
potrdilo o opravljenem tečaju za viličarja,
izdal Šolski center Litostroj. gnu-10751

Knapič Maja, Grič 4, Ljubljana, delovno
knjižico. gnf-10766

Dvornik Peter, Trg svobode 25, Tržič,
dijaško mesečno vozovnico, št. 025441,
izdal LPP Ljubljana. gng-10890
Eferl Jure, Glinškova ploščad 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 23992,
izdal LPP Ljubljana. gnd-10943
Erbežnik Beno, Krakovo 31, Naklo, delovno knjižico. gnt-11127

Koleša Alojz, Šentvid pri Stični 9/a, Šentvid pri Stični, delovno knjižico.
gne-10917
Kopač Ljubo, Jezerska cesta 120/a,
Kranj, delovno knjižico. gno-10707
Koprivec Mateja, Zgornje Pirniče 10/E,
Medvode, izkaznico odvetniške zbornice,
št. 31/97 - za odvetniškega pripravnika.
gnp-11281

Koren Tina, Gažon 1/C, Šmarje, dijaško
mesečno
vozovnico,
št.
31181.
gng-10690
Korošec Tanja, Adamičeva 11, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 17646,
izdal LPP Ljubljana. gnb-10795
Krajnc Roman, Ul. 5. prekomorske 11,
Ptuj, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-8063/94. gno-10807
Kuhar Marko, Zg. Duplje 34, Duplje, delovno knjižico. gnb-10820
Kušar Jure, Srednje Gameljne 32/g, Ljubljana Šmartno, dijaško mesečno vozovnico, št. 5382. gns-11228
Lazić Sanja, Ul. bratov Učakar 130, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33103. gnz-10896
Lebar Grega, Tomažičeva 5/b, Kranj, dijaško izkaznico. gnn-10933
Levačič Dean, Preglov trg 12, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10951.
gnc-10869
Ljutič Ferid, Rimska 26, Šmarješke Toplice, delovno knjižico. gnw-10699
Makivić Dragan, Pot k Savi 29, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
005115, izdal LPP Ljubljana. gnk-10886
Marinko Vesna, Vrhniška 12, Brezovica
pri Ljubljani, dijaško mesečno vozovnico,
št. 3232, izdal LPP Ljubljana. gnp-10881
Martinić Petra, Slavka Gruma 42, Novo
mesto,
študentsko
izkaznico,
št.
19795276, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnm-11084
Mesić Ibrahim, Kolonija 1. maja 30, Trbovlje, osebno delovno dovoljenje, št.
0424407724
z
dne
5.11.1992.
gnm-11209
Miloš Černigoj, Pot pomorščakov 22,
Portorož - Portorose, delovno knjižico.
gnn-10708
Munda Viktor, Wattova 6, Maribor, veterinarsko izkaznico, št. 015592. m-3019
Nedič Željka, Bazoviška 15, Koper - Capodistria, delovno knjižico. gnv-11150
Novak Marjan, Jakčeva 17, Ljubljana,
delovno knjižico. gnc-11219
Peroša Kristjan, Tartinijeva 5, Izola - Isola, delovno knjižico. gnq-10905
Polanec Štefanija, Drankovec 29, Jakobski Dol, delovno knjižico. m-3011
Poročnik Rajko, Otiški vrh 23/A, Šentjanž pri Dravogradu, vojaško izkaznico, št.
BC 001371, izdana leta 1993 pr upravi za
obrambo Slovenj Gradec, izpostava Dravograd. gnp-11206
Radoš David, Pomjan 4, Šmarje, študentsko izkaznico, št. 24950111, izdala FER.
gnm-11109
Rizmanovski Jasmina, Planina 68, Planina, delovno knjižico št. 12311/97.
gnw-10878
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Rus Jamnik Darija, Ulica Nade Čamernikove 11, Ljubljana, izkaznico inženirske
zbornice Slovenije, št. E-0034. gnr-10779

Stanković Želiko, Ukanc 65, Bohinjsko
Jezero, vozno karto za relacijo Ukanc - Bohinjska Bistrica. gnl-11085

Valenčič Franc, Jakčeva ulica 40, Ljubljana, vozno karto, št. 1259 , izdal LPP Ljubljana. gnf-10816

Rus Tina, Mala čolnarska 15/a, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9646.
gnz-11125

Šinigoj Špela, Bratovševa ploščad 31,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
18980940, izdala Filozofska fakulteta.
gni-11013

Veaposki Nedžat, Medvoška cesta 18,
Medvode, osebno delovno dovoljenje, št.
0424490942. gnf-10841
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Simončič Vojko, Podvin 139, Žalec, delovno knjižico. gnp-10706
Slapšak Maja, Rimska cesta 14, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 31014040,
izdala FNT- oddelek za farmacijo.
gnf-10891
Smole Blaž, Bratovševa ploščad 14, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
11380, izdal LPP Ljubljana. gnb-11295
Sonc Marko, Tominškova 46, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11737, izdal LPP Ljubljana. gni-10963
Sorta Marko, Frenkova 6, Ankaran - Ankarano, delovno knjižico. gnk-10715
Stankovič Jadranko, Delavska 59, Maribor, delovno knjižico št. 9761, izdala UE
Maribor leta 1996. m-2951

Španič Irena, Senožeče 82/c, Senožeče, dijaško mesečno vozovnico, št. 30809.
gnn-11008
Šrubar Sonja, Čebine 3, Trbovlje, dijaško mesečno vozovnico, št. 23350, izdal
LPP Ljubljana. gnd-11118
Tinta Andraž, Beblerjev trg 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 19109.
gnd-10768
Tominšek Jožef, Jurčičeva ulica 15, Ljubljana, delovno knjižico reg. št. 19958, izdana leta 1972. gnb-10720
TRANSPORT KOVAČIČ, Grm 12, Trebnje, licenco št. 4774/4443-ZR67/1997 za
vozilo Mercedes-benz, tip LP 1113B, reg.
št. NM 90-16J.. gng-10990

Vesenjak Ivanka, Slivniško Pohorje 8,
Pohorje, delovno knjižico. m-3000
Vilfan Branko, Bertoncljeva 24, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 19767026, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnr-11154
Virant Lidija, Dobravica 4, Ig, dijaško mesečno vozovnico, št. 1602 - kombinirana.
gnh-10714
Vukadin Patricija, Kovačičeva 40/a, Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gnt-10952
Weissbacher Urška, Topniška ulica 3,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2656. gno-10832
Zupančič Zorina, Rusjanov trg 4, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 17287.
gnx-10798
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PREDPISI O DEDOVANJU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča
(šesta dopolnjena izdaja)
Predpisi o dedovanju z obširnim uvodom profesorja ljubljanske pravne fakultete dr.
Karla Zupančiča sodijo v železni repertoar založniške hiše Uradni list. Tokratno
dopolnitev uvoda in zakonskih besedil so zahtevale spremembe zakona o denacionalizaciji, sprejete v drugi polovici leta 1998. Na drugačno vsebino knjige je vplivala
tudi odločba slovenskega ustavnega sodišča, objavljena julija1999, s katero je bil
razveljavljen člen zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev. Na koncu knjige pa
so objavljeni tudi valorizirani zneski davka na dediščine in darila.
Poleg zakona o dedovanju in zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev so v tej
knjigi iz Zbirke predpisov povzete tudi določbe:
– zakona o denacionalizaciji,
– zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerijih,
– zakona o nepravdnem postopku,
– zakona o notariatu.
3618 SIT

10509

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

q PREDPISI O DEDOVANJU

Štev. izvodov

Naročeno knjigo 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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