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Sodni register

CELJE

Rg-212324
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 94/04451 z dne 25. 9. 1998 pri
subjektu vpisa AVTOMOTOR, trgovina in
servis, d.d., Celje, sedež: Miklošičeva 5,
3000 Celje, pod vložno št. 1/03050/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be, spremembo dejavnosti, uskladitev z za-
konom o gospodarskih družbah, uskladitev
dejavnosti in vpis članov nazdornega sveta
s temile podatki:

Matična št.: 5509661
Osnovni kapital: 7,028.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Habič Marjan,

Škornik Alenka, Brumec Milan, Ramšak Ru-
di in Kranjčevič Mirjana, vstopili 31. 3.
1995.

Dejavnost, vpisana 25. 9. 1998: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motorni-
mi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgo-
vini 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, de-
li in opremo; 50403 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravilo motornih
koles; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje.

Pri šifri K/74.12 opravlja družba vse,
razen revizijske dejavnosti.

Rg-300084
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 97/00459 z dne 4. 9. 1998 pri
subjektu vpisa MOTOŠOP, podjetje za tr-
govino z avtomobili in avtodeli, d.o.o.,
Rogaška Slatina, Kidričeva 42, sedež:
Kidričeva 42, 3250 Rogaška Slatina,
pod vložno št. 1/00828/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo osnovne-
ga kapitala, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah, spremembo dejavnosti n
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5299322
Osnovni kapital: 58,083.323 SIT
Ustanovitelji: Verzel Rudolf, izstopil

28. 12. 1994, Šoštar Pavla, Podplat, Kri-
stan vrh 55a, vstopila 20. 11. 1989, vložek
52,697.373 SIT in Verzel Rudolf, Wupper-
tal, Saarschleife 271, vstopil 29. 12. 1994,
vložek 5,385.950 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Šoštar Pavla, imenovana 20. 11.
1989, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 9. 1998: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alko-
holnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 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, ra-
dijskimi in TV aparati; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na

drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5511
Dejavnost hotelov z restavracijo, penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastni-
mi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem.

Rg-401279
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01286 z dne 15. 2. 1999 pod
vložno št. 1/06906/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča družbo z omejeno od-
govornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1358065
Firma: KORS POSEBNE STORITVE,

d.o.o., proizvodnja, trgovina in storitve
Skrajšana firma: KORS, posebne stori-

tve, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Prvo-

majska 29
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
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Ustanoviteljica: KORS Konfekcija obla-
čil, d.d., Rogaška Slatina, Rogaška Slatina,
Prvomajska 29, vstop 5. 6. 1998, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Pirš Marjana, Podplat, Mestinje
24A, imenovana 5. 6. 1998, zastopa druž-
bo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in ze-
lenih športnih površin; 1821 Proizvodnja de-
lovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrh-
njih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih obla-
čil in dodatkov, d.n.; 2040 Proizvodnja le-
sene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz papirja in kartona; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 50101 Trgovi-
na na debelo z motornimi vozili; 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo 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 gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5166 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina

na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52481 Trgovi-
na na drobno s športno opremo; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižu-
terijo; 52486 Trgovina na drobno z umet-
niškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5263 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 5523 Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7230 Obdelava podatkov;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 7484 Druge raznovrstne po-
slovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 85325 Dejav-
nost invalidskih podjetij.

Pri šifri K/74.12 opravlja družba vse,
razen revizijske dejavnosti; pri šifri K/74.60
opravlja družba vse, razen poizvedovalne
dejavnosti in dejavnosti zasebnih detektivov.

Rg-404759
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01127 z dne 12. 5. 1999 pri
subjektu vpisa METALTRAK, Predelava ži-
ce, trgovina in zastopstvo, d.o.o., sedež:
Ipavčeva 20, 3000 Celje, pod vložno št.
1/02372/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter spremembo akta o ustanovitvi z
dne 9. 11. 1998 s temile podatki:

Matična št.: 5470838
Dejavnost, vpisana 12. 5. 1999: 1752

Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
2734 Vlečenje žice; 2811 Proizvodnja ko-
vinskih konstrukcij in njihovih delov; 2852
Splošna mehanična dela; 2873 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijač-
nega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 2922 Pro-
izvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5246 Trgovina na

drobno s kovinskimi izdelki, barvami in grad-
benim materialom; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7310 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju naravoslov-
ja in tehnologije; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomsko propa-
giranje.

Rg-404805
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00399 z dne 20. 5. 1999 pod
vložno št. 1/06962/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča družbo z omejeno od-
govornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1403699
Firma: AVIM, d.o.o., Trgovina in sto-

ritve
Skrajšana firma: AVIM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3214 Zreče, Ogljarska 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Potočnik Franc, Zreče, Og-

ljarska 8, vstop 22. 3. 1999, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Po-
točnik Franc, imenovan 22. 3. 1999, za-
stopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 5. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih 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 stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina 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 toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
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na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina 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 kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-

možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6521 Finančni zakup (leasing); 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9261 Obra-
tovanje športnih objektov; 92621 Dejav-
nost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti.

Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti
pod šifro K/74.12 vse, razen revizijske de-
javnosti; pri dejavnosti K/74.14 vse, razen
arbitraže in posredovanja v pogajanjih med
managerji in delavci.

Rg-404824
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/00915 z dne 27. 5. 1999 pri
subjektu vpisa TECHNOLES, podjetje za
predelavo lesa in trgovino, d.o.o., Šmart-
no ob Paki, sedež: Šmartno ob Paki 29,
3327 Šmartno ob Paki, pod vložno št.
1/03834/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5723710
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Trop

Valter in Trop Tomaž, razrešena 31. 8.
1998, direktor Trop Tomaž, Šmartno ob
Paki, Šmartno ob Paki 29, imenovan 31. 8.
1998, zastopa družbo brez omejitev in pro-
kurist Trop Valter, Šmartno ob Paki, Šmart-
no ob Paki 29, imenovan 31. 8. 1998.

Rg-405634
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00064 z dne 10. 6. 1999 pri
subjektu vpisa DEMA, trgovsko in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., Šentjur pri Ce-
lju, Cesta Kozjanskega odreda 10, se-
dež: Cesta Kozjanskega odreda 10,
3230 Šentjur pri Celju, pod vložno št.
1/03948/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki, spremembo družbenika zaradi
odsvojitve poslovnega deleža, spremembo
dejavnosti in uskladitev s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe z dne 3. 2. 1999 s temile po-
datki:

Matična št.: 5599059
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Šešerko Matej, vstop

18. 3. 1992 in Šešerko Sergej, vstop 14. 1.
1999, oba Šentjur, Cesta Kozjanskega
odreda 10, vložek vsak po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 10. 6. 1999: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2940 Pro-

izvodnja obdelovalnih strojev; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računal-
niške dejavnosti; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in jav-
nega mnenja; 7414 Podjetniško in poslov-
no svetovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.

Rg-405644
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 99/00145 z dne 30. 6. 1999 pri
subjektu vpisa PREKORŠEK, proizvodnja
živilskih proizvodov in gostinstvo, d.o.o.,
sedež: Prušnikova 4, 3212 Vojnik, pod
vložno št. 1/01067/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti,
spremembo zastopnika in spremembo akta
o ustanovitvi z dne 10. 2. 1999 s temile
podatki:

Matična št.: 5318246
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kuristka Prekoršek Tatjana, Vojnik, Prušni-
kova 4, imenovana 10. 2. 1999.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Rg-405683
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom

Srg št. 98/01343 z dne 21. 5. 1999 pri
subjektu vpisa INSTOR STORITVE, d.o.o.,
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Efenkova 61, 3320 Velenje, pod vložno
št. 1/04837/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, družbeni-
kov zaradi odsvojitve poslovnega deleža za-
stopnikov, družbene pogodbe, dejavnosti
in uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti ter povečanje osnovnega kapitala s
temile podatki:

Matična št.: 5701716
Firma: FISTORA, Računovodske in fi-

nančne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FISTORA, d.o.o.
Osnovni kapital: 8,342.168,69 SIT
Ustanovitelja: INSTOR, Podjetje za

opravljanje intelektualnih storitev, d.o.o., Ve-
lenje, Efenkova 61, izstop 22. 1. 1996 in
Ocepek Jelka, Velenje, Podkraj 6B, vstop
4. 4. 1992, vložek 8,342.168,69 SIT, od-
govornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-
kuristka Kovač Jožica, Velenje, Podkraj pri
Velenju 6, imenovana 29. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5139 Nespecializirana trgovina na de-
belo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževa-
nje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe z dne
29. 12. 1998.

Pri dejavnosti 74.12 opravlja družba vse,
razen revizijske dejavnosti.

Rg-405699
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom Srg

št. 99/00046 z dne 17. 5. 1999 pri subjektu
vpisa PALADA, storitveno-trgovsko podjet-
je, d.o.o., sedež: Bezina 6/c, 3210 Sloven-
ske Konjice, pod vložno št. 1/05753/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5851548
Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 5146

Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdel-
ki; 5232 Trgovina na drobno z medicinski-
mi in ortopedskimi izdelki.

KOPER

Rg-105537
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 96/01100 z
dne 26. 2. 1997 pri subjektu vpisa RIBA,
ribištvo na morju, d.o.o., Izola, sedež:
Dantejeva 2, 6310 Izola, pod vložno št.
1/02607/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastninsko preoblikovanje, vpis
skrajšane firme, spremembo osnovnega ka-
pitala in ustanoviteljev, tipa zastopnika ter
uskladitev dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5540542
Firma: RIBA, ribištvo na morju, d.o.o.,

Izola
Skrajšana firma: RIBA, d.o.o., Izola
Osnovni kapital: 62,520.000 SIT
Ustanovitelji: Delamaris, ribištvo in kon-

zervna industrija, p.o., Izola, izstop 23. 9.

1996, Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvor-
ska 15, vložek 6,252.000 SIT; Slovenski
odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5,
vložek 6,252.000 SIT; Sklad Republike Slo-
venije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28,
vložek 24,175.000 SIT; Glavič Loredano,
Izola, Ivana Regenta 19, vložek 7,637.000
SIT; Tomažič Franc, Izola, Gramscijeva 1,
vložek 418.000 SIT; Kekič Sonja, Izola,
Korte 10a, vložek 239.000 SIT; Pohlen
Marjan, Izola, Oktobrske revolucije 23, vlo-
žek 418.000 SIT; Šalkovič Robert, Piran,
Trubarjeva 11, vložek 359.000 SIT; Blaže-
vič Stojan, Izola, Istrskega odreda 8, vložek
358.000 SIT; Čebulj Leon, Izola, Smrekar-
jeva 47, vložek 359.000 SIT; Jakomin Raj-
ko, Izola, Istrskega odreda 8, vložek
418.000 SIT; Žnidarčič Drago, Izola, Tarti-
nijeva 23, vložek 418.000 SIT; Počkaj Mi-
loš, Izola, Malijeva 24, vložek 239.000 SIT;
Tatič Živana, Ankaran, Regentova 10, vlo-
žek 359.000 SIT; Gašperut Alojzij, Izola,
Kosovelova 7, vložek 418.000 SIT; Trbovič
Marica, Izola, Ljubljanska 19, vložek
418.000 SIT; Grgič Dragan, Izola, Gregor-
čičeva 18, vložek 358.000 SIT; Ilnikar De-
nis, Izola, Marušiča Franeta 3, vložek
359.000 SIT; Kobau Aleš, Koper, Cesta na
Markovec 16, vložek 299.000 SIT; Ivkovič
Stevan, Izola, Smaregljieva 1, vložek
359.000 SIT; Juriševič Loredano, Izola,
Gregorčičeva 2, vložek 359.000 SIT; Čerin
Celestin, Izola, Malijeva 66a, vložek
418.000 SIT; Šaule Petar, Piran, Vilharjeva
ulica 4, vložek 359.000 SIT; Pucer Srečko,
Izola, Gramscijeva 11, vložek 418.000 SIT;
Čendak Nevijo, Izola, Proletarskih brigad
20, vložek 478.000 SIT; Božič Armando,
Izola, Proletarskih brigad 16, vložek
418.000 SIT; Barut Loridano, Izola, Gram-
scijeva 6, vložek 358.000 SIT; Varušak Ed-
vard, Portorož, Obala 97, vložek 418.000
SIT; Grmek Boris, Portorož, Podvozna ce-
sta 3, Lucija, vložek 577.000 SIT; Pahor
Danijel, Koper, Vrtine 3, Sveti Anton, vložek
418.000 SIT; Čehič Jasmin, Koper, Bonini
60, vložek 299.000 SIT; Matovina Milan,
Piran, Pristaniška 2, vložek 359.000 SIT;
Kocijančič Miro, Koper, Župančičeva 38,
vložek 358.000 SIT; Ferluga Sandi, Izola,
Ljubljanska 6, vložek 359.000 SIT; Šviligoj
Jože, Izola, IX. korpusa 3, vložek 418.000
SIT; Vovk Boris, Piran, Grajska 16, vložek
418.000 SIT; Vatovec Boris, Izola, Gregor-
čičeva 70, vložek 358.000 SIT; Peroša Ro-
bert, Koper, Agrarne reforme 12, vložek
359.000 SIT; Skočaj Romi, Koper, Kozlo-
vičeva 21, vložek 299.000 SIT; Bremec
Friderik, Izola, Gregorčičeva 2, vložek
478.000 SIT; Scapin Sasha, Izola, Smre-
karjeva 36, vložek 239.000 SIT; Stankov
Duško, Izola, IX. korpusa 12, vložek
418.000 SIT; Čehovin Bogdan, Izola, Ku-
marjeva 13, vložek 359.000 SIT; Marsič
Bruno, Izola, Goriška 5, vložek 478.000
SIT; Marinšek Maja, Koper, Bernetičeva 14,
vložek 359.000 SIT; Bergamasco Marija,
Izola, Ulica OF 9, vložek 478.000 SIT; Pir-
ker Marko, Izola, Istrskega odreda 2, vlo-
žek 359.000 SIT; Bizjak Marino, Koper,
Vatovčeva 1, vložek 418.000 SIT; Jugovac
Lino, Izola, Šared 27a, vložek 418.000 SIT;
Poles Anton, Izola, Ferda Bidovca 5, vložek
478.000 SIT in Kocbek Leopold, Izola, Pro-

letarskih brigad 4, vložek 478.000 SIT, vsi
vstopili 23. 9. 1996, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Glavič Loredano, razrešen in ponov-
no imenovan za direktorja 23. 9. 1996, ki
kot začasni poslovodja zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 2. 1997: 0501
Ribištvo; 1520 Predelava in konzerviranje
rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 2051 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga po-
vršinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 3511 Gradnja in
popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popra-
vilo čolnov za razvedrilo in šport; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 50301 Trgovi-
na na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski pro-
met; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem.

Vpis lastninskega preoblikovanja na pod-
lagi soglasja Agencije Republike Slovenije
za prestrukturiranje in privatizacijo Ljublja-
na, št. LP 00901/01250-1996/MB z dne
11. 12. 1996, vpisan pod št. Srg 1100/96,
dne 26. 2. 1997.

Rg-301124
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00940 z
dne 29. 12. 1998 pri subjektu vpisa LA-
GRAD, podjetje za gradbeni in finančni
inženiring, Lazić Mirko & Nada, d.n.o.,
Portorož, sedež: Vojkova 26, 6320 Por-
torož, pod vložno št. 1/04840/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča preoblikova-
nje v d.o.o., spremembo firme, skrajšane
firme, družbenikov, osnovnega kapitala,
vložkov in zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5851173
Firma: LAGRAD, podjetje za gradbeni

in finančni inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: LAGRAD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Lazić Nada in Lazić Mirko,

izstopila 11. 5. 1998: Lazić Nada, vložek
735.000 SIT, Lazić Mirko, vložek 735.000
SIT in Lazić Aleksandar, vložek 630.000
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SIT, vsi iz Portoroža, Vojkova ulica 26, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: La-
zić Nada in Lazič Mirko razrešena 11. 5.
1998, zastopnica Lazić Nada, pomočnica
direktorja, zastopa brez omejitev, razen po-
godb o odsvajanju nepremičnin, ki jih lahko
skene le na podlagi sklepa skupščine; za-
stopnik Lazić Mirko, pomočnik direktorja,
zastopa brez omejitev, razen pogodb o ods-
vajanju nepremičnin, ki jih lahko sklene le
na podlagi sklepa skupščine in direktor La-
zić Aleksandar, zastopa družbo brez omeji-
tev, razen pogodb o odsvajanju nepremič-
nin, ki jih lahko sklene le na podlagi sklepa
skupščine, vsi imenovani 11. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 29. 12. 1998: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih 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 stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drob-
no z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrže-
vanje in popravila motornih vozil; 50301 Tr-
govina na debelo z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posred-
ništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodat-
no opremo za motorna vozila; 50401 Trgo-
vina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravilo motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi iz-

delki, 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, sladkor-
nimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina 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, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi 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 kovin-
skimi 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 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, 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 drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popra-
vilo električnih gospodinjskih aparatov;
5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejav-
nost hotelov z restavracijo; 55112 Dejav-
nost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5522 Storitve kampov;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pi-
jač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje
pijač in napitkov v diskotekah in nočnih ba-
rih; 55403 Točenje pijač in napitkov v dru-
gih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve poto-
valnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepre-
mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremič-
nin v najem; 7031 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomo-
bilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne 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;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pod št. Srg 940/98 z dne 29. 12. 1998
se vpiše preoblikovanje družbe iz d.n.o. v
d.o.o. na podlagi sklepov skupščine z dne
11. 5. 1998.

Pri dejavnosti 67.13 pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom,
opravlja družba dejavnost: samo menjalni-
ce, zastavljalnice; pri dejavnosti 74.12 je
izvzeta revizijska dejavnost.

KRANJ

Rg-205771
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01128 z dne 15. 6. 1998 pri
subjektu vpisa ABC EUROPEAN AIR & SEA
CARGO DISTRIBUTION, transportno
podjetje, d.o.o., sedež: Letališče Brnik,
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Zg. Brnik 130A, 4210 Brnik, pod vložno
št. 1/06068/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo oseb, pooblašče-
nih za zastopanje in njihovih pooblastil s
temile podatki:

Matična št. 1201867
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Kam-

pič Matjaž, razrešen 19. 9. 1997, skupna
prokurista Krč Nada, Kranj, Jezerska c. 124
in Kampič Matjaž, Jesenice, Cesta maršala
Tita št. 4A, oba imenovana 19. 9. 1997,
skupna prokura z drugim prokuristom.

Rg-205772
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01131 z dne 17. 6. 1998 pri
subjektu vpisa ABC EUROPEAN AIR & SEA
CARGO DISTRIBUTION, transportno
podjetje, d.o.o., sedež: Letališče Brnik,
Zg. Brnik 130A, 4210 Brnik, pod vložno
št. 1/06068/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osebe, poob-
laščene za zastopanje in njihovih pooblastil
s temile podatki:

Matična št. 1201867
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

skupni prokurist Meze Marko, Lesce, Finž-
garjeva 7, imenovan 18. 11. 1997, skupna
prokura z drugim prokuristom in Kampič
Matjaž, razrešen 17. 11. 1997.

Rg-208106
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom

Srg št. 98/01185 z dne 8. 7. 1998 pod št.
vložka 1/06247/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 1316699
Firma: OČALAR, družba za opravlja-

nje storitev in trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: OČALAR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  4220  Škofja  Loka,  Mestni

trg 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Sever Gregor, Ljubljana,

Prušnikova ulica 31, vložek 1,470.000 SIT
in Terčič Ana, Ljubljana, Maroltova ulica 7,
vložek 630.000 SIT, oba vstop 23. 6.
1998, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Sever Gregor in zastopnica Terčič
Anja, oba imenovana 23. 6. 1998, zastopa-
ta družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 7. 1998: 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 4531 Električne inštalacije; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5145 Trgovina na debelo s parfumi in koz-

metiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5273 Popravilo
ur, nakita; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7470 Čišče-
nje stavb; 7481 Fotografska dejavnost;
85122 Specialistična ambulantna dejav-
nost; 85141 Samostojne zdravstvene de-
javnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142
Alternativne oblike zdravljenja; 85143 Dru-
ge zdravstvene dejavnosti, d.n.

KRŠKO

Rg-211446
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00373 z dne 9. 11. 1998 pri
subjektu vpisa NIKA, družba za upravlja-
nje s skladi, d.d., Brežice, sedež: Trg izg-
nancev 1a, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/03056/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta, statut in predložitev zapisnika 1. izred-
ne skupščine z dne 21. 10. 1998 s temile
podatki:

Matična št. 5739292
Člani nadzornega sveta: Čakar Darja in

Šušterič Polonca, izstopili 21. 10. 1998,
Kavšek Meta in Pungertnik Danilo, vstopila
21. 10. 1998.

Sprememba statuta in predložitev zapi-
snika 1. izredne skupščine z dne 21. 10.
1998, vpisano v sodni register s sklepom
Srg 373/98 z dne 9. 11. 1998.

Rg-300768
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00018 z dne 12. 1. 1999 pri
subjektu vpisa NIKA, družba za upravlja-
nje s skladi, d.d., Brežice, sedež: Trg izg-
nancev 1a, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/03056/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:

Matična št.: 5739292
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Šu-

šterič Branko, razrešen 28. 10. 1998, di-

rektor Žibret Branko, Ljubljana, Štihova uli-
ca 12, imenovan 28. 10. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.

Rg-300784
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 98/00424 z dne 21. 12. 1998 pri
subjektu vpisa NIKA, investiranje in raz-
voj, d.d., Brežice, sedež: Trg izgnancev
1a, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/01391/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 5431611
Sprememba statuta vpisana v sodni regi-

ster s sklepom Srg 424/98 z dne 21. 12.
1998.

Rg-302562
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom

Srg št. 99/00019 z dne 10. 2. 1999 pri
subjektu vpisa NIKA, družba za upravlja-
nje s skladi, d.d., Brežice, sedež: Trg izg-
nancev 1a, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/03056/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5739292
Člana nadzornega sveta: Mihatovič Ve-

ra, izstopila 30. 9. 1998 in De Costa Petan
Ada, vstopila 30. 9. 1998.

LJUBLJANA

Rg-203015
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/01684 z dne 26. 3. 1998 pri subjektu
vpisa GABRA, finančno računovodstvo,
d.o.o., Ljubljana, sedež: Linhartova 62a,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/25235/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št. 5840031
Dejavnost, vpisana 26. 3. 1998: 2211

Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 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, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5121 Trgovina na debelo z
žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na de-
belo 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 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
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koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čo-
kolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začim-
bami; 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, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi 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 le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na 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 gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina 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 kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim

blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5540 Toče-
nje pijač in napitkov; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposoja-
nje izdelkov široke porabe; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7420 Projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
7483 Tajniška dela in prevajanje; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih par-
kov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev,
d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetič-
nih in pedikerskih salonov; 9303 Druge sto-
ritve za nego telesa; 9305 Druge storitvene
dejavnosti; 9500 Zasebna gospodinjstva z
zaposlenim osebjem.

Rg-302150
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07501 z dne 15. 2. 1999 pod št. vlož-
ka 1/31551/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.o.o. s temile podatki:

Matična št. 1358880
Firma: ARO.VANA, d.o.o., podjetje za

trgovino in poslovno svetovanje
Skrajšana firma: ARO.VANA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1218 Komenda, Moste 67/c
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Košir Branko, Komenda,

Moste 67/a, vstopil 28. 12. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Košir Branko, imenovan 28. 12.
1998.

Dejavnost, vpisana 15. 2. 1999: 2215
Drugo založništvo; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Pri-
prava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane stori-
tve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastič-
nih mas; 2852 Splošna mehanična dela;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 50101 Trgovina na

debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 motorni-
mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževa-
nje in popravilo motornih koles; 5050 Trgo-
vina 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 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, 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, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
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govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Tr-
govina na drobno z medicinskimi in orto-
pedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6420 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil 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 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440 Og-
laševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fo-
tografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

MARIBOR

Rg-406266
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00420 z dne 6. 9.
1999 pri subjektu vpisa FERO-
TERM-LENTERM, toplotna tehnika,
d.o.o., sedež: Mariborska cesta 12,
2352 Selnica ob Dravi, pod vložno št.
1/05505/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, dejavno-
sti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5630592
Ustanovitelja: Mandl Danijel, Kamnica,

Kamniška graba 37/a, vstop 5. 3. 1999,

vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: odgo-
varja in Mithans Božidar, izstop 5. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1999: 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2751 Litje železa; 2753
Litje lahkih kovin; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in pre-
krivanje kovin; 28621 Proizvodnja ročnega
orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje;
3110 Proizvodnja elektromotorjev, genera-
torjev in transformatorjev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 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 rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina 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 kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
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drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 De-
javnost knjigarn; 52472 Trgovina na drob-
no s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost
papirnic; 52481 Trgovina na drobno s šport-
no opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 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 drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 5551 Dejavnost menz; 7011 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7440 Oglaševanje.

Dejavnost, izbrisana 6. 9. 1999: 28511
Galvaniazcija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin; 28620 Pro-
izvodnja drugega orodja; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55510 Storitve menz;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Pod G 52.488 se dopiše razen z orož-
jem in strelivom.

Rg-406267
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00211 z dne 6. 9.
1999 pri subjektu vpisa AJA CENTER, pod-
jetje za trgovino in organizacijo priredi-
tev, d.o.o., sedež: Židovska ulica 12,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/07069/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, zastopni-
kov in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5690412
Ustanovitelja: AJA, družba za prodajo in

distribucijo, d.n.sol.o., izstop 2. 2. 1999 in
Kumperščak Tatjana, Maribor, Pasterkova
3, vstop 2. 2. 1999, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Kumperščak Maja, razrešena 2. 2. 1999
in direktorica Kumperščak Tatjana, imeno-
vana 2. 2. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Rg-406272
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00345 z dne 6. 9.
1999 pri subjektu vpisa ALUMAT, pro-
izvodnja, storitve, marketing, inžinering,
ter trgovina, d.o.o., sedež: Partizanska
38, 2310 Slovenska Bistrica, pod vložno
št. 1/02499/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, poslovnih deležev, naslova ustanovite-
lja in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5402034
Osnovni kapital: 10,000.100 SIT
Ustanovitelji: Stegne Mirko, Zgornja Lož-

nica, Kostanjevec 55, vstop 8. 8. 1994,
vložek 1,875.018,75 SIT; Čokl Jernej, Ho-
če, Stara cesta 60, vstop 29. 5. 1995, vlo-
žek 2,500.025 SIT; Žunec Adolf, Bistrica
ob Dravi, Novo naselje 28, vstop 29. 5.

1995, vložek 1,875.018,75 SIT; Žerjav
Janko, Maribor, Kersnikova 9, vstop 29. 5.
1995, vložek 1,875.018,75 SIT in Lesko-
var Vladimir, Laporje, Laporje 55, vstop
29. 5. 1995, vložek 1,875.018,75 SIT, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Rg-406278
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/01084 z dne 19. 8.
1999 pri subjektu vpisa VI MI & EXELENT,
trgovina in posredništvo, d.o.o., sedež:
Bohova 50/a, 2311 Hoče, pod vložno št.
1/09115/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova družbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5844665
Sedež: 2311 Hoče, Bohova 49/a.

Rg-406283
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00966 z dne 2. 8.
1999 pri subjektu vpisa PROTIS, podjetje
za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., sedež: Gorkega 11, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/05073/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5578094
Oseba, pooblaščena za zastopanje: To-

mazin Alojz, razrešen 1. 7. 1999 in direkto-
rica Horvat Angela, Murska Sobota, Len-
davska ulica 45/a, imenovana 1. 7. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-406300
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00923 z dne 3. 9.
1999 pri subjektu vpisa EURO FINANZ-
MERKETING, družba za druge zavaro-
valne posle, d.o.o., sedež: Partizanska
cesta 3-5, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/10377/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnikov in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5938821
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

Ploj Nataliji, Prostran Kristijanu in Čer Mate-
ju, ki so bili razrešeni 10. 6. 1999.

Rg-406304
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00914 z dne 4. 8.
1999 pri subjektu vpisa DEJVID NISTOR &
COMPANY, družba za trgovino in stori-
tve, d.n.o., sedež: Knifičeva 7, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/10042/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
d.n.o., v d.o.o., spremembo firme, družbe-
nikov, osnovnega kapitala, dejavnosti, za-
stopnikov in družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5956951
Firma: FENI NISTOR, trgovina, go-

stinstvo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FENI NISTOR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Nistor Dojna in Nistor Sane-

la, izstopili 15. 6. 1999; Nistor Kristian, Ma-
ribor, Knifičeva 7, vstopil 14. 6. 1996; Feta-
hi Šefćet, Maribor, Šarhova ulica 58, vstopil
15. 6. 1999, vložek vsak po 1,050.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Ni-
stor Dojna, razrešena 15. 6. 1999, direk-
torja Nistor Kristian in Fetahi Šefćet, imeno-
vana 16. 6. 1999, zastopata družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 8. 1999: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov; proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 6022 Dejavnost
taksistov; 6330 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 92711 Prireja-
nje klasičnih iger na srečo; 9303 Pogrebna
dejavnost.

Dejavnost, izbrisana 4. 8. 1999: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slašči-
čarn; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 6022 Storitve taksistov; 6030
Cevovodni transport; 92711 Prirejanje kla-
sičnih iger na srečo; 9303 Druge storitve
za nego telesa.

Pod G 92.711 se nadomesti tekst vpi-
san pod Srg 812/96, dne 9. 12. 1996 ta-
ko, da se spremeni znesek iz 400.000 SIT
na 500.000 SIT.

Rg-406305
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00740 z dne 2. 8.
1999 pri subjektu vpisa SUPER STORE -
UREK & CO., posredovanje, trgovina, sto-
ritve in proizvodnja, d.n.o., sedež: Dal-
matinska ulica 39, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/10102/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5987172
Dejavnost, vpisana 2. 8. 1999: 7460

Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.
Pod K 74.60 sme družba opravljati sa-

mo dejavnost varovanja.

Rg-408099
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/01008 z dne 4. 11.
1999 pri subjektu vpisa ZLATOROG, pod-
jetje za ustanavljanje, financiranje in
upravljanje ter opravljanje trgovinske
dejavnosti, d.d., sedež: Ulica 10. okto-
bra 9, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00372 vpisalo v sodni register tega so-
dišča zmanjšanje osnovnega kapitala, spre-
membo članov nadzornega sveta in spre-
membo statuta s temile podatki:

Matična št. 5042623
Osnovni kapital: 1.257,660.000 SIT
Člani nadzornega sveta: Velcl Jelka, Za-

vernik Anica, Papež Marijan, Šenica Janez
in Lorber Vida, izstopili 28. 6. 1999, Stopar
Mihaela in Drevenšek Boštjan, vstopila
28. 6. 1999 ter Draškovič Vesna, vstopila
14. 7. 1999.

MURSKA SOBOTA

Rg-405743
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00576 z dne 23. 6.
1999 pri subjektu vpisa MIR, Mesna indu-
strija Radgona, d.d., sedež: Lackova 22,
9250 Gornja Radgona, pod vložno št.
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1/00699/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine
d.d. z dne 16. 12. 1998, spremembo sta-
tuta, članov nadzornega sveta, dejavnosti in
pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5458897
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Križan Branko, Gornja Radgona, Zbi-
govci 30, razrešen in ponovno imenovan
16. 12. 1998. Uprava samostojno vodi druž-
bo v dobro družbe in na lastno odgovornost
ter jo zastopa nasproti tretjemu z omejitvijo,
da sklepa pogodbe: o pridobitvi ali odsvojitvi
kapitalskih deležev (delnic, poslovni deleži,
vložki); o najemu posojil, dajanju garancij in
poroštev ter menic nad 50% osnovnega ka-
pitala družbe posamezno ali skupno v po-
slovnem letu; nakupu in prodaji osnovnih
sredstev nad 50% osnovnega kapitala druž-
be posamezno ali skupno v poslovnem letu,
po predhodnem soglasju nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Kajdič Jožef,
izstopil 16. 12. 1998; Šerbec Ivan, Gumi-
lar Majda, Kramberger Janez in Frank Mar-
tin, vstopili 16. 12. 1998.

Dejavnost, vpisana 23. 6. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobač-
nih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na de-
belo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5144 Trgovina na debelo
s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5157 Trgvoina na debelo z
ostanki in odpadki; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5244 Tr-
govina na drobno s pohištvom, svetili in dru-
gimi predmeti za gospodinjstvo; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
6263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov in točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6312 Skladišče-
nje; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba statuta z dne 16. 12. 1998.
Vpiše se predložitev notarskega zapisni-

ka skupščine delniške družbe z dne 16. 12.
1998.

Od dejavnosti, vpisane pod šifro 74.12
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje, družba ne
opravlja revizijske dejavnosti in pod šifro
74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje
ne arbitraže in posredovanja v pogajanjih
med manegerji in delavci.

Rg-405750
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00130 z dne 17. 6.

1999 pod št. vložka 1/02408/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča družbo z omeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1387812
Firma: TOKO ŽIŽKI, izdelovanje kovč-

kov in usnjenih izdelkov, d.o.o.
Skrajšana firma: TOKO ŽIŽKI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 9232 Črenšovci, Žižki
Osnovni kapital: 2,670.000 SIT
Ustanovitelj: Toko-Line, d.d., Domžale,

Slamnikarska c. 1, vstop 8. 3. 1999, vlo-
žek 2,670.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kolenko Daniel, Črenšovci, Ulica os-
vobodilne fronte 28, imenovan 8. 3. 1999,
zastopa družbo brez oemjitev.

Dejavnost, vpisana 17. 6. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlar-
skih in jermenarskih izdelkov; 2852 Splošna
mehanična dela; 5116 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdel-
kov; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno
s tekstilom; 5243 Trgovina na drobno z obu-
tvijo in usnjenimi izdelki; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52485 Trgvoina
na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5271 Popravilo
obutve in drugih usnjenih izdelkov; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje.

Od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje, druž-
ba ne opravlja revizijskih dejavnosti.

Rg-406234
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00392 z dne 15. 7.
1999 pri subjektu vpisa LOGO, podjetje
logistične opreme Lendava, d.o.o., se-
dež: Kolodvorska 43, 9220 Lendava,
pod vložno št. 1/00708/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča sklep o začetku ste-
čajnega postopka, spremembo firme in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5426928
Firma: LOGO, podjetje logistične

opreme Lendava, d.o.o., – v stečaju
Skrajšana firma: LOGO Lendava, d.o.o.,

– v stečaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pe-

čanič Miroslav, razrešen 12. 7. 1999, ste-
čajni upravitelj Ščap Štefan, Murska Sobo-
ta, Ulica ob progi 53, imenovan 12. 7.
1999, zastopa družbo brez omejtiev.

Sklep tega sodišča o začetku stečajne-
ga postopka št. St 5/99-5 z dne 12. 7.
1999.

Rg-406315
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00224 z dne 27. 8.
1999 pri subjektu vpisa B-POINT, Podjetje
za marketing, zunanjo in notranjo trgo-
vino ter proizvodno dejavnost, Radenci,
d.o.o., sedež: Mladinska 12, 9252 Ra-
denci, pod vložno št. 1/00901/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
poslovodkinje (direktorice) s temile podatki:

Matična št.:5489954
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Jer-

man Jelka, razrešena 3. 5. 1999; direktori-
ca Hanžekovič Romana, Radenci, Mladin-
ska ulica 12, imenovana 3. 5. 1999, zasto-
pa družbo brez omejitev.

Rg-406324
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 98/00332 z dne 18. 8.
1999 pri subjektu vpisa ROTO, podjetje
za predelavo in trženje, d.o.o., sedež:
Černelavci, Gorička 150, 9000 Murska
Sobota, pod vložno št. 1/00421/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
družbene pogodbe in dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.:5343852
Sedež: 9000 Murska Sobota, Černe-

lavci, Gorička 150
Dejavnost, vpisana 18. 8. 1999: 2225

Druge s tiskarstvom povezane storitve;
2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih
mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastič-
nih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoar-
jev, cistern, kontejnerjev; 2852 Splošna me-
hanična dela; 2875 Proizvodnja drugih ko-
vinskih izdelkov, d.n.; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in elek-
tričnih svetilk; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3720
Reciklaža nekovinskih ostankov in odpad-
kov; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agen-
cij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju tehnologije; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 7482
Pakiranje.

Sprememba družbene pogodbe spreje-
ta na skupščini dne 14. 7. 1998.
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Od dejavnosti vpisane pod šifro 51.18
Posredništvo, specializirano za prodajo do-
ločenih izdelkov, d.n., družba ne opravlja
posredništva pri prodaji farmacevtskih iz-
delkov.

Rg-406327
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00199 z dne 17. 8.
1999 pri subjektu vpisa LEDAVSKI DOL,
Splošna kmetijska zadruga Cankova,
z.o.o., sedež: Cankova 35, 9261 Canko-
va, pod vložno št. 1/02271/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
družnih pravil in dejavnosti s temile podatki:

Matična št.:5986648
Dejavnost, vpisana 17. 8. 1999: 50103

Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
snimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 62484 Trgovina na drob-
no s kurivom; 6024 Cestni tovorni promet;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila.

Rg-406334
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00331 z dne 26. 8.
1999 pod št. vložka 1/02414/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča družbo z omeje-
no odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.:1429523
Firma: INTERSAD, družba za trgovino

in proizvodnjo, d.o.o.
Skrajšana firma: INTERSAD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 9231 Beltinci, Ižakovci 73
Osnovni kapital: 2,107.525 SIT
Ustanovitelj: Zakoč Robert, Fokovci, Iva-

novci 15, vstopil 11. 6. 1999, vložek
2,107.525 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zakoč Robert, Fokovci, Ivanovci 15,
imenovan 11. 6. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 26. 8. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0130
Mešano kmetijstvo; 1531 Predelava in kon-
zerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sad-
nih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga pre-
delava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1561
Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in
škrobnih izdelkov; 1581 Proizvodnja kruha,
svežega peciva in slaščic; 1593 Proizvod-
nja vina iz grozdja; 1598 Proizvodnja mine-
ralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2010 Ža-
ganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 4521 Splošna

gradbena dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdel-
kov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5133 Trgovina na debelo z mle-
kom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 5166 Trgovi-
na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 7482 Pakiranje.

PTUJ

Rg-404173
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00137 z dne 16. 6. 1999 pod
št. vložka 1/09642/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev zadruge z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 1415174
Firma: TRSNIČARSKA ZADRUGA ŽI-

HER BRESNICA, z.o.o.
Skrajšana firma: TRSNIČARSKA ZA-

DRUGA ŽIHER, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga z omejeno

odgovornostjo
Sedež: 2273 Podgorci, Bresnica 22
Osnovni kapital: 150.000 SIT
Ustanovitelji: Žiher Stanislav, Žiher Mar-

ta in Žiher Terezija, vsi Podgorci, Bresnica
22, vstopili 12. 5. 1999, vložek vsak po
50.000 SIT, odgovornost: odgovarjajo do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Žiher Stanislav, imenovan 12. 5.
1999, zastopa družbo kot predsednik za-
druge brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 16. 6. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo;
05020 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5170
Druga trgovina na debelo; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 55232 Dejavnost turi-

stičnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivost-
mi; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve-
nih zmogljivosti.

Rg-405545
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00185 z dne 8. 7. 1999 pri
subjektu vpisa PLESKAR, podjetje za za-
ščito in izolacijo površin, d.d., sedež:
Ul. heroja Lacka 5, 2250 Ptuj, pod vlož-
no št. 1/00331/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti s
temile podatki:

Matična št. 5015782
Dejavnost, vpisana 8. 7. 1999: 28511

Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga
površinska in toplotna obdelava kovin.

Dejavnost, izbrisana 8. 7. 1999: 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska ob-
delava in prekrivanje kovin.

Rg-407219
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00107 z dne 19. 8. 1999 pod
št. vložka 1/09652/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča prenos iz Okrožnega so-
dišča Ljubljana, spremembo osnovnega ka-
pitala, firme, skrajšane firme, sedeža druž-
benikov, zastopnikov, dejavnosti in družbe-
ne pogodbe s temile podatki:

Matična št. 5942594
Firma: SINCHRO, podjetniško in po-

slovno svetovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: SINCHRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Slovenskogoriška

cesta 12
Osnovni kapital: 3,400.000 SIT
Ustanovitelji: Cibic Jurij in Pintar Marija,

izstopila 6. 4. 1999, Kolarič Andrej, Kam-
nik, Streliška ulica 2a, vložek 2,958.000
SIT in Pintar Helena, Škofja Loka, Sv. Duh
134, vložek 442.000 SIT, oba vstopila 6. 4.
1999, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Cibic
Jurij in Kolarič Andrej, razrešena 6. 4.
1999, prokuristka Pintar Helena in direktor
Kolarič Andrej, zastopa družbo brez omeji-
tev, oba imenovana 6. 4. 1999.

Dejavnost, vpisana 19. 8. 1999: 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; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-



Stran 6300 / Št. 94 / 19. 11. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

no svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 7420 Projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7440 Oglaševanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod reg. št. 1/11509-00, in sicer kot SIN-
CHRO, podjetje za finančne in poslovne sto-
ritve, d.o.o., Šutna 19, Kamnik.

Rg-407220
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00315 z dne 18. 8. 1999 pri
subjektu vpisa ČEVLJARSTVO KID-
RIČEVO, proizvodnja, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Kopališka 3, 2325 Ki-
dričevo, pod vložno št. 1/00055/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov, poslovnih deležev in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št. 5071704000
Ustanovitelji: Sklad pokojninskega in in-

validskega zavarovanja, d.d., izstop 17. 9.
1998, Slovenski odškodninski sklad, izstop
17. 9. 1998, Slovenska razvojna družba,
izstop 24. 8. 1998, NFD 2, investicijski
sklad, d.d., izstop 24. 8. 1998, Horvat Maj-
da, Ptuj, Spuhlja 66b, vložek 234.000 SIT,
Jurančič Nada, Rače, Ješenca 2b, vložek
9,438.000 SIT, Kirbiš Angela, Kidričevo,
Kungota pri Ptuju 150, vložek 287.000 SIT,
Lačen Milica, Kidričevo, Kungota pri Ptuju
48, vložek 264.000 SIT, Majcen Marija,
Ptuj, Volkmerjeva cesta 11, vložek 515.000
SIT, Rašl Valerija, Ptuj, Žabjak 26, vložek
81.000 SIT in Šalamun Lidija, Majšperk,
Breg 59, vložek 234.000 SIT, vsi vstopili
12. 3. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Vpiše se čistopis družbene pogodbe z
dne 11. 11. 1998.

Rg-407221
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00060 z dne 18. 8. 1999 pri
subjektu vpisa ASKOT, trgovina in stori-
tve, d.o.o., sedež: Arbajterjeva 7, 2250
Ptuj, pod vložno št. 1/05216/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo opi-
snega dela firme družbe, naslova, dejavno-
sti, uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti in čistopis družbene po-
godbe z dne 6. 5. 1999 s temile podatki:

Matična št. 5596815
Firma: ASKOT, proizvodnja, trgovina

in storitve, d.o.o.
Sedež:  2250  Ptuj,  Špindlerjeva  uli-

ca 25
Dejavnost, vpisana 18. 8. 1999: 0111

Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 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, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Goz-

darske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribo-
gojstvo, ribiške storitve; 1010 Pridobivanje
črnega premoga; 1020 Pridobivanje rjave-
ga premoga in lignita; 1030 Pridobivanje
šote; 1110 Pridobivanje nafte in zemeljske-
ga plina; 1120 Storitve v zvezi s pridobiva-
njem nafte in zemeljskega plina, brez iska-
nja nahajališč; 1200 Pridobivanje uranovih
in torijevih rud; 1310 Pridobivanje železove
rude; 1320 Pridobivanje rud neželeznih ko-
vin, razen uranove in torijeve rude; 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1412 Pridobivanje apnenca, sadre in kre-
de; 1413 Pridobivanje skrilavcev; 1421 Pri-
dobivanje gramoza in peska; 1422 Pridobi-
vanje gline in kaolina; 1430 Pridobivanje
mineralov za kmetijsko proizvodnjo in pro-
izvodnjo mineralnih gnojil; 1440 Pridobiva-
nje soli; 1450 Pridobivanje drugih rudnin in
kamnin, d.n.; 1511 Proizvodnja in konzervi-
ranje mesa, razen perutninskega; 1512 Pro-
izvodnja in konzerviranje perutninskega me-
sa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi
iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
1531 Predelava in konzerviranje krompirja;
1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih so-
kov; 1533 Druga predelava in konzervira-
nje sadja in vrtnin; 1541 Proizvodnja suro-
vega olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafi-
niranega olja in maščob; 1543 Proizvodnja
margarine in podobnih jedilnih maščob;
1551 Melkarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja slado-
leda; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja
škroba in škrobnih izdelkov; 1571 Proizvod-
nja pripravljenih krmil za domače živali;
1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1594 Proizvod-
nja vina iz drugega sadja; 1595 Proizvodnja
drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596
Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada;
1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezal-
koholnih pijač; 1600 Proizvodnja tobačnih
izdelkov; 1710 Priprava in predenje tekstil-
nih vlaken; 1720 Tkanje tekstilij; 1730 Ple-
menitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstil-
nih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvod-
nja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvod-
nja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja no-
gavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna, proizvod-
nja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in do-
delava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene ga-

lanterije, sedlarskih in jermenarskih izdel-
kov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaga-
nje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa;
2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slo-
jastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvod-
nja izdelkov iz plute, slame in protja; 2111
Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja pa-
pirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovite-
ga papirja in kartona ter papirne in karton-
ske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinj-
skih, higienskih in toaletnih potrebščin iz
papirja; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izda-
janje časopisov; 2213 Izdajanje revij in pe-
riodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo;
2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo ti-
skarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava;
2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih se-
stavkov; 2225 Druge s tiskarstvom poveza-
ne storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapi-
sov; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 2310 Proizvodnja koksa; 2320 Pro-
izvodnja naftnih derivatov; 2330 Proizvod-
nja jedrskega goriva; 2411 Proizvodnja teh-
ničnih plinov; 2412 Proizvodnja barvil in
pigmentov; 2413 Proizvodnja drugih anor-
ganskih osnovnih kemikalij; 2414 Proizvod-
nja drugih organskih osnovnih kemikalij;
2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin;
2416 Proizvodnja plastičnih mas v primarni
obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kav-
čuka v primarni obliki; 2420 Proizvodnja
razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih
izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, la-
kov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2461 Proizvodnja razstreliv; 2462 Proizvod-
nja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih no-
silcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih ke-
mičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvod-
nja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastič-
nih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz pla-
stičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikova-
nje in obdelava ravnega stekla; 2613 Pro-
izvodnja votlega stekla; 2614 Proizvodnja
steklenih vlaken; 2615 Proizvodnja in obli-
kovanje drugih vrst stekla ter tehničnih ste-
klenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospo-
dinjske in okrasne keramike; 2622 Pro-
izvodnja sanitarne keramike; 2623 Pro-
izvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge teh-
nične keramike; 2625 Proizvodnja drugih
keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja og-
njevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zid-
nih in talnih keramičnih ploščic; 2640 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
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mičnih materialov za gradbeništvo; 2651
Proizvodnja cementa; 2652 Proizvodnja ap-
na; 2653 Proizvodnja mavca; 2661 Pro-
izvodnja betonskih izdelkov za gradbeniš-
tvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže be-
tonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega ce-
menta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusil-
nih sredstev; 2682 Proizvodnja drugih ne-
kovinskih mineralnih izdelkov; 2710 Pro-
izvodnja železa, jekla, ferozlitin po standar-
dih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih
cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731
Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje oz-
kega traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734
Vlečenje žice; 2735 Druga primarna prede-
lava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin (zu-
naj ECSC); 2741 Proizvodnja plemenitih ko-
vin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Pro-
izvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Pro-
izvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih
neželeznih kovin; 2751 Litje železa; 2752
Litje jekla; 2753 Litje lahkih kovin; 2754
Litje drugih neželeznih kovin; 2811 Pro-
izvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih de-
lov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbne-
ga pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Pro-
izvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov,
razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-
vin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizaci-
ja; 28512 Druga površinska obdelava in
prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanič-
na dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orod-
ja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja;
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 2863
Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Pro-
izvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-
nih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz
lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz
žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala,
vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja dru-
gih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvod-
nja motorjev in turbin, razen za letala in mo-
torna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ven-
tilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračeval-
nih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih stro-
jev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja stro-
jev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko indu-
strijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2960 Proizvod-
nja orožja in streliva; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 2972 Pro-
izvodnja neelektričnih gospodinjskih apara-
tov in naprav; 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, pri-
marnih členov in baterij; 3150 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja
radijskih in televizijskih oddajnikov, telefon-
skih in telegrafskih aparatov; 3230 Pro-
izvodnja radijskih in televizijskih sprejemni-
kov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3320 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 3330 Proizvodnja opreme za indu-
strijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvod-
nja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3410 Pro-
izvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3511 Gradnja in popravilo ladij;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za raz-
vedrilo in šport; 3520 Proizvodnja želez-
niških in drugih tirnih vozil; 3530 Proizvod-
nja zračnih in vesoljskih plovil; 3541 Pro-
izvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja
koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 40101 Proizvodnja
elektrike v HE; 40102 Proizvodnja elektrike
v TE in JE; 40103 Druga proizvodnja elek-
trike; 40104 Prenos elektrike; 40105 Di-
stribucija elektrike; 4020 Oskrba s plinasti-
mi gorivi po plinovodni mreži; 4030 Oskrba
s paro in toplo vodo; 4100 Zbiranje, čišče-
nje in distribucija vode; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 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 vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina 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 toba-
kom; 5130 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem 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 tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
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s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina 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 kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov; 5521 Dejav-
nost planinskih in drugih domov; 5522 De-
javnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55323 Dejavnost turističnih kmetij z nasta-
nitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih do-
mov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Sto-
ritve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6010 Železniški promet; 60211

Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 60213 Dejav-
nost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6110 Pomorski promet; 6120
Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izred-
ni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6412 Ku-
rirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6420 Telekomunikacije; 7011 Organizaci-
ja 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 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju medicine; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družbo-
slovja; 73202 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74203 Ar-
hitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Dru-
go projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7460 Poizvedovalne
dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Foto-
kopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;

92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost
smučarskih centrov in smučišč; 92623 Dru-
ge športne dejavnosti; 9272 Druge dejav-
nosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejav-
nost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikarskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Pogrebne storitve; 9305
Druge storitvene dejavnosti, d.n.

Dejavnost G 51.18 – posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n., razen posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov; dejavnost K 74.12 – ra-
čunovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje, razen opravlja-
nja revizijske dejavnosti; dejavnost K 74.60
– poizvedovalne dejavnosti in varovanje (od
tega samo varovanje).

Rg-407222
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00068 z dne 23. 8. 1999 pri
subjektu vpisa LJUDSKA UNIVERZA
ORMOŽ, p.o., sedež: Vrazova ulica 12,
2270 Ormož, pod vložno št. 1/00141/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme, družbenikov, tipa zastopanja
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5052793
Firma: LJUDSKA UNIVERZA ORMOŽ
Ustanoviteljici: Skupščina občine Ormož,

izstop 26. 6. 1996, Občina Ormož, Občin-
ski svet Ormož, Ormož, Ptujska cesta 6,
vstop 24. 6. 1996, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Vo-
dopivec Ernest, razrešen 28. 4. 1996, di-
rektor Vodopivec Ernest, Maribor, Cesta
proletarskih brigad 61, imenovan 18. 6.
1996, zastopa brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 8. 1999: 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74831 Pre-
vajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
množevanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Dejavnost K 74.12 – računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje, razen revizijske dejavnosti.

Rg-407227
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00186 z dne 25. 8. 1999 pri
subjektu vpisa ELEKTRO SENČAR, pod-
jetje za elektroinštalacije, trgovino, iz-
voz in uvoz, d.o.o., sedež: Obrtniška 9,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/01200/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, poslovnih deležev, za-
stopnikov, uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacjo dejavnosti in vpis spremem-
be akta s temile podatki:

Matična št. 5304024
Ustanovitelja: Senčar Metod, Ptuj, Obrt-

niška ulica 9, vstop 15. 1. 1990, vložek
5,420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja
in Senčar Julijana, izstop 25. 5. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sen-
čar Metod, razrešen 25. 5. 1999 kot pro-
kurist in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev; Senčar Julijana, raz-
rešena 25. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1999: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
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nje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Pro-
izvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električ-
ne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3320 Proizvodnja me-
rilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacij-
skih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 4531 Električne inšta-
lacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
4545 Druga zaključna gradbena dela; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi z
dne 25. 5. 1999.

Rg-407228
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00309 z dne 2. 9. 1999 pri
subjektu vpisa VITAMIN, trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., sedež: Rogozniška
cesta 32, 2250 Ptuj, pod vložno št.
1/04891/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova družbe, imena
in naslova družbenikov in zastopnikov in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št. 5567980
Sedež:  2250  Ptuj,  Rogozniška  ce-

sta 12
Ustanoviteljici: Štefanec Daša, Ptuj, Ul.

5. prekomorske brigade 6 in Štefanec Ta-
nja, Ptuj, Rimska ploščad 9, vstopili 29. 1.
1992, vložili vsaka po 2,202.500 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorici Štefanec Daša in Štefanec Tanja,
imenovani 29. 1. 1992, zastopata družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-

vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina 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 toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som 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 tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina 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 kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvi-
jo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drob-
no s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-

benim materialom; 52471 Dejavnost knji-
garn; 52472 Trgovina na drobno s časopi-
si, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opre-
mo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Tr-
govina 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 Tr-
govina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, naki-
ta; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 De-
javnost hotelov z restavracijo; 55112 De-
javnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov
brez restavracije; 5521 Dejavnost planin-
skih in drugih domov; 5522 Storitve kam-
pov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni pot-
niški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet.

Dejavnost G 51.18 – posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n., razen posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov.

Rg-407229
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00318 z dne 3. 9. 1999 pri
subjektu vpisa AP – PRO, podjetje za pro-
izvodnjo in montažo kovinskih in galva-
nizacijskih izdelkov, d.o.o., sedež: Lo-
vrenc na Dravskem polju 3-4, 2324 Lo-
vrenc na Dravskem polju, pod vložno št.
1/09564/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in poslov-
nih deležev s temile podatki:

Matična št. 1199170
Ustanovitelja: ALBIN PROMOTION – AL-

BIN PROMOVIRANJE, proizvodnja, trgovi-
na, storitve, d.o.o., Lovrenc na Dravskem
polju, Lovrenc na Dravskem polju 10, vstop
10. 3. 1997, vložek 735.000 SIT in Brencl
Darja, Ptujska gora, Podlože 26c, vstop
12. 12. 1997, vložek 765.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-407231
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00110 z dne 3. 9. 1999 pri
subjektu vpisa HESSOL & ESSOL, podjet-
je za trgovino in storitve, d.o.o., sedež:
Miklošičeva ulica 5, 2250 Ptuj, pod vlož-
no št. 1/09607/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova družbe s
temile podatki:

Matična št. 1357522
Sedež: 2250 Ptuj, Orešje 162.
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Rg-407232
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 98/00279 z dne 3. 9. 1999 pri
subjektu vpisa MESTNI KINO PTUJ, d.o.o.,
sedež: Cvetkov trg 1, 2250 Ptuj, pod vlož-
no št. 1/00481/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prepoved odtujitve in obreme-
nitve poslovnih deležev s temile podatki:

Matična št. 5053382
Po dogovoru o vpisu prepovedi odtujitve

in obremenitve deleža z dne 1. 10. 1998
se vpiše prepoved odtujitve in obremenitve
naslednjih poslovnih deležev:

– pri poslovnem deležu Anice Hameršak
v nominalni vrednosti 74.000 SIT prepoved
odtujitve in obremenitve v korist Srečka Šne-
bergerja, Langusova 14b, Ptuj,

– pri poslovnem deležu Marjana Hamer-
šaka v nominalni vrednosti 149.000 SIT pre-
poved odtujitve in obremenitve v korist Sreč-
ka Šnebergerja, Langusova 14b, Ptuj,

– pri poslovnem deležu Ane Hameršak v
nominalni vrednosti 223.000 SIT prepoved
odtujitve in obremenitve v korist Srečka Šne-
bergerja, Langusova 14b, Ptuj,

– pri poslovnem deležu Anite Merc v no-
minalni vrednosti 149.000 SIT prepoved od-
tujitve in obremenitve v korist Hedvike Merc,
Ilčeva 14, Ptuj,

– pri poslovnem deležu Štefanije Luk-
man v nominalni vrednosti 298.000 SIT pre-
poved odtujitve in obremenitve v korist Hed-
vike Merc, Ilčeva 14, Ptuj,

– pri poslovnem deležu Julijane Vrbnjak
v nominalni vrednosti 298.000 SIT prepo-
ved odtujitve in obremenitve v korist Marja-
na Čeha, Kungota 93, Kidričevo,

– pri poslovnem deležu Rozalije Čeh v
nominalni vrednosti 298.000 SIT prepoved
odtujitve in obremenitve v korist Marjana
Čeha, Kungota 93, Kidričevo.

Rg-407234
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00206 z dne 9. 9. 1999 pod št.
vložka 1/09657/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št. 1451545
Firma: VALIDO STIL, konfekcija, d.o.o.
Skrajšana firma: VALIDO STIL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Dornavska cesta 6
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: VALIDO, invalidsko podjet-

je, d.o.o., Ptuj, Dornavska cesta 6, vstop
16. 7. 1999, vložek 2,100.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Bezjak Zdenka, Ptuj, Mariborska
4, imenovana 16. 7. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 9. 1999: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvod-
nja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja
spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih
oblačil in dodatkov, d.n.; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, le-
tal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,

gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovi-
na na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina
na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovi-
na na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščo-
bami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z riba-
mi, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom, ste-
klenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na
debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovi-
na 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 de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Tr-
govina 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 gradbeni-
mi 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 drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretežno
z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovi-
na na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesni-
mi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z riba-
mi, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-
no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkor-
nimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226
Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina 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 Tr-
govina na drobno z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina

na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgo-
vina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na drob-
no z igračami, otroško opremo; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi baza-
mi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnolo-
gije; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Dejavnost G 51.18 – posredništvo, specia-
lizirano za prodajo določenih izdelkov, razen
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov;
dejavnost K 74.12 – računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje, razen opravljanja revizijske dejavnosti.

Rg-407235
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00209 z dne 14. 9. 1999 pod
št. vložka 1/09659/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št. 1451103
Firma: SITUS, agencija za prostorski

inženiring, d.o.o.
Skrajšana firma: SITUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2254 Trnovska vas, Trnovska

vas 40
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kirn Rasto, Makole, Strug

24, vstop 29. 7. 1999, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kirn Rasto, imenovan 29. 7. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
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Dejavnost, vpisana 14. 9. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih 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 stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklar-
ska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z uprav-
ljalci strojev; 6024 Cestni tovorni promet;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 7133 Da-
janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje.

Rg-407236
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00161 z dne 14. 9. 1999 pod
št. vložka 1/09658/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča družbo z omejeno odgo-
vornostjo s temile podatki:

Matična št. 1415263
Firma: ALBATROS AIRLINES, zračni

promet, gradbene in druge storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ALBRATROS AIR-

LINES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Trstenjakova 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Sok Ludvik in Sok Silvo,

oba Velika Nedelja, Trgovišče 4, vstop
14. 6. 1999, vložek vsak po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Sok Silvo, zastopa družbo brez ome-
jitev in prokurist Sok Ludvik, oba imenovana
14. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 14. 9. 1999: 01131
Vinogradništvo; 2212 Izdajanje časopisov;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 4511 Ru-
šenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splo-
šna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostre-
šij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, že-
lezniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-

terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 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 vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5510 Dejavnost hotelov; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost 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 Toče-
nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 60211
Mestni in primestni potniški promet na red-
nih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cest-
ni promet na rednih linijah; 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6210
Zračni promet na rednih linijah; 6220 Izred-
ni zračni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 6412 Kurirske storitve, ra-
zen javnih poštnih storitev; 6420 Teleko-
munikacije; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7011 Organizaci-
ja 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 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
7440 Oglaševanje; 8041 Dejavnost voz-
niških šol.

Dejavnost J 67.13 – pomožne dejavno-
sti, povezane s finančnim posredništvom,
samo zastavljalnice in menjalnice.

Rg-407238
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00593 z dne 27. 9. 1999 pod št.
vložka 1/09660/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz Okrožnega sodišča
Maribor, spremembo sedeža družbe, dejav-
nosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št. 5765935
Firma: ANALAR, trgovina, posredniš-

tvo, svetovanje, storitve in turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: ANALAR, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 2250 Ptuj, Vodnikova ulica 2
Osnovni kapital: 1,637.662 SIT
Ustanovitelj: Novak Vlado, Slivnica pri

Mariboru, Cvetlična ulica 7, vstop 19. 7.
1994, vložek 1,637.662 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Novak Vlado, imenovan 19. 7. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 27. 9. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5134 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno
s tobačnimi izdelki; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajal-
nah, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov; 55231
Dejavnost otroških letovišč, počitniških in
sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turi-
stičnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivost-
mi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospo-
dinjstev turistom; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas; 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 De-
javnost drugih prehrambenih obratov; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6022 Storitve tak-
sistov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču Maribor pod
št. Rg 1/7976-00 kot ANALAR, d.o.o.,
Mlinska ulica 22, Maribor.

Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe z dne 2. 9. 1999.
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NOVA GORICA

Rg-209950

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00539 z dne 1. 9.
1998 pri subjektu vpisa MEBLO PO-
HIŠTVO NOVA GORICA, Podjetje za pro-
izvodnjo pohištva in opreme, d.o.o., se-
dež: Industrijska 5, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/00742/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča razširitev in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5337330
Dejavnost, vpisana 1. 9. 1998: 0141

Storitve za rastlinsko pridelavo; 01411 Ure-
janje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 01412 Druge storitve za
rastlinsko pridelavo; 2010 Žaganje in skob-
ljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Pro-
izvodnja furnirja, vezanega in slojastega le-
sa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lese-
ne embalaže; 2051 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz lesa; 2924 Proizvodnja drugih na-
prav za splošno rabo, d.n.; 3150 Proizvod-
nja opreme za razsvetljavo in električnih sve-
tilk; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 3611 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega po-
hištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3720 Reciklaža ne-
kovinskih ostankov in odpadkov; 4030
Oskrba s paro in toplo vodo; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne 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 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posred-
ništvo pri prodaji lesa in gradbenega mate-
riala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovi-
na 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 toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som 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 tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 10347/99 Rg-501
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko so-
dišče na predlog objavlja sklep:

TRAJNA DELOVNA SKUPNOST SA-
MOSTOJNIH KULTURNIH delavcev
BLANCACAZA, p.o., Ljubljana, Parmova
41, Ljubljana, reg. št. vl. 1/02044/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev z dne 14. 10. 1996.

Trajna delovna skupnost nima nobenih
obveznosti in nima zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Jurjaševič Boris, Tomši-
čeva 40, Maribor, Pediček Igor, Celovška
45, Ljubljana in Dolmark Jože, Miren 138,
Nova Gorica, ki prevzemajo obveznost pla-
čila morebitnih preostalih obveznosti trajne
delovne skupnosti.

Po prenehanju trajne delovne skupnosti
po skrajšanem postopku se vse ostalo pre-
moženje prenese v celoti na ustanovitelje
Jurjaševič Borisa, Pediček Igorja in Dolmark
Jožeta.

Zoper sklep ustanoviteljev o prenehanju
trajne delovne skupnosti po skrajšanem po-
stopku je v smislu 396. in 397 člena zako-
na o gospodarskih družbah dopusten ugo-
vor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem
listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega
roka sprejelo sklep o izbrisu trajne delovne
skupnosti iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 1999

Srg 94/11765 Rg-400595
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/11765 z dne 26. 2. 1999 pod vlož-
no št. 1/09159/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: WILD TRADE, podjetje za pro-
izvodnjo, servis in trgovino, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: WILD TRADE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina 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 kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5244 Trgo-
vina na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Go-
stinske storitve prehrane; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5551 Storitve menz; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6411 Javne poštne storitve; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 6420 Telekomunikacije; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7460 Po-
izvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 7525 Zaščita in

reševanje pri požarih in nesrečah; 75251
Vodenje, izvajanje in podpora enot civilne
zaščite; 75252 Poklicno in prostovoljno ga-
silstvo; 75253 Druge oblike zaščite in reše-
vanja; 9000 Storitve javne higiene; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene.

Pri dejavnosti s šifro K/74.60 Poizve-
dovalne dejavnosti in varovanje – samo va-
rovanje.
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Sedež: 1000 Ljubljana, Štihova 14
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Majce Tomaž, Strmšek Aleš

in Milič Aleksander, izstopili 26. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe so
prevzeli Majce Tomaž, Kogojeva 4, Ljub-
ljana, Strmšek Aleš, Pod ježami 10, Ljub-
ljana in Milič Aleksander, Kogojeva 4, Ljub-
ljana.

Srg 94/11231 Rg-400673
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11231 z dne 8. 1. 1999 pod vložno št.
1/20294/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: TERSIS, terminali in sistemi,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: TERSIS, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Litijska c. 51
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Šraj Franci in Kreč Sašo,

izstop 12. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris zaradi prenehanja družbe po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Šraj Franci, Jagoče 14, Laško in Kreč
Sašo, Ul. Nade Ovčakova 14, Ljubljana.

Srg 95/01160 Rg-405216
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01160 z dne 10. 5. 1999 pod vložno
št. 1/08164/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: PROJEKT TRBOVLJE, družba z
omejeno odgovornostjo

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1420 Trbovlje, Gimnazijska c.
16 (21)

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: IBT, Projektiranje in inženi-

ringi Trbovlje, p.o., izstop 10. 10. 1994.
Sklep skupščine z dne 10. 10. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel IBT Projektiranje in inženiringi Tr-
bovlje, p.o.

Srg 94/08925 Rg-405573
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/08925 z dne 2. 8. 1999 pod vlož-
no št. 1/09490/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: EVROMIT, trgovina, izobraže-
vanje, turizem, gostinstvo, informatika,
d.o.o.

Skrajšana firma: EVROMIT, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Prijateljeva 14
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Zalar Metod in Prusnik Ire-

na, izstop 25. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Metod Zalar, Prijateljeva 14, Ljubljana
in Irena Prusnik, Skaručna 44, Vodice pri
Ljubljani.

Srg 94/12532 Rg-405964
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12532 z dne 1. 7. 1999 pod vložno št.
1/07496/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: AMADEUS, avtomatizacija
energetskih sistemov, d.o.o., Ljubljana,
Levarjeva 93

Skrajšana firma: AMADEUS, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Levarjeva 93
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Skok Kostja, izstop 30. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 30. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Skok Kostja, Celovška 269, Ljubljana.

Srg 94/16915 Rg-405967
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/16915 z dne 1. 7. 1999 pod vložno št.
1/06528/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ANIMA, podjetje za svetovanje,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: ANIMA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Bratovševa
ploščad 17

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Mikuš-Kos Anica, izstop

22. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 22. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Mikuš-Kos Anica, Bratovševa
ploščad 17, Ljubljana.

Srg 94/19262 Rg-405977
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19262 z dne 2. 7. 1999 pod vložno št.

1/03819/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: INTERKEM, proizvodnja kemič-
nih izdelkov in trgovina, d.o.o., Kamnik,
Titov trg 6

Skrajšana firma: INTERKEM, Kamnik,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1240 Kamnik, Titov trg 6
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Balantič Andrej in Balantič

Irena, izstop 28. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 28. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Balantič Andrej, Titov trg 6, Kamnik in
Balantič Irena, Polhov Gradec 1a, Polhov
Gradec.

Srg 94/19317 Rg-405979
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19317 z dne 1. 7. 1999 pod vložno št.
1/03033/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: FENIKS, predelava plastičnih
mas, kovinsko predelovalna dejavnost,
trgovina na debelo in drobno ter marke-
ting, d.o.o., Ljubljana, Rašiška 16

Skrajšana firma: FENIKS, d.o.o., Ljub-
ljana, Rašiška 16

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Rašiška 16
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Golčer Roswita, izstop

30. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Golčer Roswita, Rašiška 16, Ljubljana.

Srg 95/01207 Rg-406090
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/01207 z dne 16. 8. 1999 pod vložno
št. 1/10734/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KOSTA TRADE, Podjetje za po-
slovne in tehnične storitve, proizvodno,
prevozniško, trgovsko, kulturno, turistič-
no in gostinsko dejavnost, d.o.o., Ljub-
ljana-Polje, C. XL št. 12

Skrajšana firma: KOSTA TRADE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1260 Ljubljana-Polje, Cesta
XL št. 12

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Nikolič Konstantin, izstop

14. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 14. 4. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.
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Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Nikolič Konstantin, Agrokombinat-
ska 48d, Ljubljana.

Srg 94/12588 Rg-406335
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/12588 z dne 13. 7. 1999 pod vlož-
no št. 1/11243/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: SOLO FURNITURE, izvoz, uvoz,
proizvodnja in prodaja pohištva, d.o.o.,
Na Grivi 39, Dragomer, 1351 Brezovica

Skrajšana firma: SOLO FURNITURE,
d.o.o., Dragomer

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1351 Brezovica-Dragomer,
Na Grivi 39

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Vrbič Zoran, izstop 15. 6.

1994.
Sklep skupščine z dne 15. 6. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Vrbič Zoran, Na Grivi 39, Dragomer,
Brezovica.

Srg 94/12660 Rg-406337
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/12660 z dne 13. 7. 1999 pod vložno
št. 1/15215/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: STUDIO A-Ž, d.o.o., podjetje za
založništvo, marketing in stike z javnost-
jo, Škofljica

Skrajšana firma: STUDIO A-Ž, d.o.o.,
Škofljica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1291  Škofljica,  Pijava  Gori-
ca 172

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Zorko Alenka in Železnik

Neva, izstop 23. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Alenka Zorko, Pijava Gorica 172, Škof-
ljica ter Neva Železnik, Herbersteinova 16,
Ljubljana.

Srg 94/18484 Rg-406340
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18484 z dne 22. 7. 1999 pod vlož-
no št. 1/12460/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: SPALMOTOR, avtomehanične
storitve in trgovina, d.o.o., Grosuplje, Se-
liškarjeva 4

Skrajšana firma: SPALMOTOR, d.o.o.,
Grosuplje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1290  Grosuplje,  Seliškarje-
va 4

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Šparovec Alojzij, izstop

27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Šparovec Alojzij, Seliškarjeva 4, Gro-
suplje.

Srg 95/00280 Rg-406349
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/00280 z dne 26. 7. 1999 pod št.
vložka 1/09824/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: P F M, Psihiatrično svetovanje,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: P F M, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 79
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: dr. Flegar Meta, izstop

16. 1. 1995.
Sklep skupščine z dne 16. 1. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela dr. Flegar Meta, Tubarjeva 79,
Ljubljana.

Srg 94/18689 Rg-406355
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/18689 z dne 27. 7. 1999 pod št. vlož-
ka 1/20864/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: CODAX, d.o.o., trgovina, pro-
izvodne in uslužne dejavnosti, uvoz, iz-
voz

Skrajšana firma: CODAX, d.o.o., Lo-
gatec

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1370 Logatec, Titova 8
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Krstevski Dragan in Hoče-

var Tomaž, izstop 21. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 21. 12. 1994 o

prnehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Krstovski Dragan, Bratovševa pločad
10, Ljubljana in Hočevar Tomaž, Glinškova
ploščad 8, Ljubljana.

Srg 99/02311 Rg-406380
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg

št. 99/02311 z dne 16. 8. 1999 pod št.
vložka 1/26296/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5886104
Firma: GEOLOŠKI ZAVOD LJUBLJA-

NA, Gospodarsko interesno združenje
Skrajšana firma: GIZ Geološki zavod

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: gospodarsko intere-

sno združenje
Sedež: 1000 Ljubljana, Dimičeva

14-16
Osnovni kapital: 1,000.000 SIT
Ustanovitelji: Geoinženiring, Družba za

geološki inženiring, d.o.o., RGS, Ru-
darstvo-gradbeništvo-sanacije, d.d., Ljublja-
na, GZL Geoprojet, Podjetje za geotehnič-
na dela, d.d., Ljubljana, Minervo, Podjetje
za miniranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in
opremo, d.d., Dimičeva 14, Ljubljana in
Geostroj, Podjetje za strojno proizvodnjo in
vzdrževanje, d.d., izstop 20. 4. 1999.

Sklep skupščine z dne 20. 4. 1999 o
prenehanju gospodarskega interesnega
združenja po skrajšanem postopku.

Izbris gospodarskega interesnega zdru-
ženja zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisanega gospodarskega interesnega zdru-
ženja so prevzeli Geoinženiring, Družba za
geološki inženiring, d.o.o., Ljubljana, Dimiče-
va 14, RGS, Rudarstvo-gradbeništvo-sanaci-
je, d.d., Ljubljana, Dimičeva 16, GZL Geopro-
jekt, Podjetje za geotehnična dela, d.d., Ljub-
ljana, Letališka 27, Minervo, podjetje za mini-
ranje, eksploatacijo rudnin, vrtanje in opremo,
d.d., Ljubljana, Dimičeva 14 in Geostroj, Pod-
jetje za strojno proizvodnjo in vzdrževanje,
d.d., Ljubljana, Dimičeva 16.

Srg 98/07279 Rg-406382
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/07279 z dne 16. 8. 1999 pod št. vlož-
ka 1/23383/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5775817
Firma: K. B. TRADING, trgovinska

družba, d.o.o., Parmova 41, Ljubljana
Skrajšana firma: K. B. TRADING, d.o.o.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Parmova 41
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Piffer Erich, izstop 20. 8.

1998.
Sklep družbenika z dne 20. 8. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Piffer Erich, Mangartweg 3, Villach, Av-
strija.

Srg 94/02420 Rg-406384
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/02420 z dne 16. 8. 1999 pod št. vlož-
ka 1/13639/00 izbrisalo iz sodnega regi-
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stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: AVTOMEHANIKA MB, servis in
trgovina, d.o.o., Medvode

Skrajšana firma: AVTOMEHANIKA MB,
d.o.o., Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1215 Medvode, Trnovec 27
Osnovni kapital: 21.000 SIT
Ustanovitelj: Murnik Bogdan, izstop

11. 4. 1994.
Sklep ustanovitelja z dne 11. 4. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Murnik Bogdan, Trnovec 27, Medvode.

Srg 94/17761 Rg-406405
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17761 z dne 16. 8. 1999 pod št. vlož-
ka 1/23370/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: CODELIA, Trgovsko in storitve-
no podjetje, d.o.o., Ljubljana, Jana Husa 1

Skrajšana firma: CODELIA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Jana Husa 1
Osnovni kapital: 105.000 SIT
Ustanoviteljica: Našič Kohne Dragica, iz-

stop 22. 12. 1994.
Sklep ustanoviteljice z dne 22. 12. 1994

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Dragica Našič Kohne, Jana Husa 1,
Ljubljana.

Srg 99/00409 Rg-406409
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/00409 z dne 18. 8. 1999 pod št. vlož-
ka 1/20846/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5699649
Firma: SIMPA, Podjetje za trgovino in

marketing storitve, d.o.o., Ljubljana,
Stegne 11

Skrajšana firma: SIMPA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 11
Osnovni kapital: 3,327.000 SIT
Ustanovitelj: Jošt Andrej, izstop 19. 10.

1998.
Sklep ustanovitelja z dne 19. 10. 1998

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Andrej Jošt, Strahinj, št. 96.

Srg 94/16398 Rg-406858
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

94/16398 z dne 26. 8. 1999 pod št. vlož-
ka 1/04698/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5345413
Firma: LASLAB, d.o.o., podjetje za ra-

ziskave, razvoj, marketing ter inženiring,
Ljubljana

Skrajšana firma: LASLAB, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1211 Ljubljana - Polje, Ceta
XXXII/5

Osnovni kapital: 21.000 SIT
Ustanovitelji: Zadnek Stanko, Vedlin Bo-

ris, Trost Stojan, Lukač Matjaž, Kazič Mar-
ko in Cencič Simona, izstop 20. 12. 1994.

Sklep skupščine z dne 20. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli
Stanko Zadnek, Skopska 2, Ljubljana; Cen-
cič Simona, Ulica bratov Babnik 20, Ljublja-
na; Kazič Marko, Žagarjeva 6, Tolmin; Mat-
jaž Lukač, Slomškova 17, Ljubljana; Stojan
Trost, Juleta Gebrovska 23, Kranj in Boris
Vedlin, Ulica bratov Učakar, Ljubljana.

Srg 94/15136 Rg-406862
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/15136 z dne 25. 8. 1999 pod št. vlož-
ka 1/06136/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5351863
Firma: ADS, Podjetje za tržno komuni-

ciranje in raziskave, d.o.o., Ljubljana,
Tomšičeva 9

Skrajšana firma: ADS, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000, Ljubljana, Tomšičeva 9
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Hočevar Janko, Vardjan Va-

nja, Saprunov Tanja in Vardjan Stine, izstop
28. 4. 1994.

Sklep skupščine z dne 28. 4. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Vanja in Stine Vardjan, oba Sneberško
nabrežje 57, Ljubljana, Janko Hočevar, Po-
savskega 16, Ljubljana in Tanja Saprunov,
Štihova 14a, Ljubljana.

Srg 94/06835 Rg-406966
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/06835 z dne 3. 8. 1999 pod št. vložka
1/14364/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: ULTRA MIX, Trgovsko in stori-
tveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Lunač-
kova 3

Skrajšana firma: ULTRA MIX, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Lunačkova 3
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Kavaš Ivan in Puš Darko,

izstop 11. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 11. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Kavaš Ivan, Lunačkova 3, Ljubljana in
Puš Darko, Štihova 9, Ljubljana.

Srg 94/10788 Rg-406968
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10788 z dne 3. 8. 1999 pod št. vložka
1/14833/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KONRAD, d.o.o., trgovina, pro-
izvodnja in storitve, Humec 43, Dolenja
vas

Skrajšana firma: KONRAD, d.o.o., Do-
lenja vas

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1331 Dolenja vas, Humec 43
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Miše Konrad in Miše Mira,

izstop 27. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Miše Konrad in Miše Mira, oba Humec
43, Dolenja vas.

Srg 99/00222 Rg-406987
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/00222 z dne 29. 7. 1999 pod št.
vložka 1/17798/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5606543
Firma: WEIDMULLER, proizvodno, tr-

govinsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 25

Skrajšana firma: WEIDMULLER, d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 25

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 25
Osnovni kapital: 4,809.506,60 SIT
Ustanovitelj: C.A. Weidmuller KG&CO,

GES.M.B.H, izstop 22. 12. 1998.
Sklep skupščine z dne 22. 12. 1998 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel C.A. Weidmuller KG&CO, GES.M.B.H.,
Hosnedlgasse 23-25, Wien, Austrija.

Srg 94/10136 Rg-407044
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10136 z dne 24. 8. 1999 pod št. vlož-
ka 1/04622/00 izbrisalo iz sodnega regi-
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stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: TEHNIŠKO INFORMACIJSKI
SISTEMI, d.o.o.

Skrajšana firma: TIS, d.o.o., Mengeš
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1234 Mengeš, Partizanska 38
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Hribar Janez, Beovič Dean

in Piletič Branko, izstop 26. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe so
prevzeli Hribar Janez, Partizanska 38,
Mengeš, Piletič Branko, Polanškova 5,
Ljubljana - Črnuče in Beovič Dean, Ce-
lovška 136, Ljubljana.

Srg 94/05497 Rg-407046
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/05497 z dne 24. 8. 1999 pod št.
vložka 1/03576/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: RECAMID, podjetje za storitve
prevoza ljudi z vozili s šoferjem Ljublja-
na, Ul. narodne zaščite 8, d.o.o.

Skrajšana firma: RECAMID, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. narodne

zaščite 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Burgar Lado in Burgar Moj-

ca, izstop 3. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Burgar Lado, Kajuhov dvor 4, Grosup-
lje in Burgar Mojca, Ul. narodne zaščite 8,
Ljubljana.

Srg 95/00192 Rg-407049
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/00192 z dne 23. 8. 1999 pod št.
vložka 1/23935/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5793530
Firma: EMING, podjetje za proizvod-

njo zapiralne embalaže in opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: EMING, d.o.o., Ljub-

ljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1260 Ljubljana - Polje, Sne-

berska c. 106
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Zupan Anton in Pečarič Ja-

nez, izstop 13. 1. 1995.
Sklep skupščine z dne 13. 1. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Zupan Anton, Šentjanž 68, Šentjanž in

Pečarič Janez, Sneberska 106, Ljubljana -
Polje.

Srg 94/05516 Rg-407069
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05516 z dne 16. 8. 1999 pod št. vlož-
ka 1/16506/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MARMI TRADE, Trgovina, pro-
izvodnja, storitve in zastopstva, d.o.o.,
Ljubljana, Križna 44

Skrajšana firma: MARMI TRADE, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Križna 44
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Petkovič Marjan in Petko-

vič Mirjana, izstop 5. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 16. 1. 1995 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Petkovič Marjan in Petkovič Mirjana,
oba Križna 44, Ljubljana.

Srg 95/00118 Rg-407070
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00118 z dne 16. 8. 1999 pod št. vlož-
ka 1/21198/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: MERNIK, trgovsko, gostinsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Liparjeva 38,
Mengeš

Skrajšana firma: MERNIK, d.o.o., Men-
geš

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1234 Mengeš, Liparjeva 38
Osnovni kapital: 126.600 SIT
Ustanoviteljica: Vrhovnik Marjana, izstop

23. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 23. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postop-
ku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta
prevzela Vrhovnik Marjana, Liparjeva 38,
Mengeš.

Srg 99/03267 Rg-407319
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03267 z dne 28. 9. 1999 pod št. vlož-
ka 1/26561/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5908736
Firma: POSVETOVALNICA METULJ,

družba za svetovanje in posredovanje,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: POSVETOVALNICA
Metulj, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška ce-
sta 2

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT

Ustanoviteljica: Mlakar Nadica, izstop
31. 5. 1999.

Sklep skupščine z dne 31. 5. 1999 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe
prevzame Mlakar Nadica, Gerbičeva 12,
Ljubljana.

Srg 99/01095 Rg-407321
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01095 z dne 24. 9. 1999 pod št. vlož-
ka 1/30264/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 1273493
Firma: EGIDIA, trgovsko podjetje,

d.o.o.
Skrajšana firma: EGIDIA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tivolska 50
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Podravka, Trgovsko pod-

jetje, d.o.o., izstop 30. 9. 1998.
Sklep skupščine z dne 30. 9. 1998 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Podravka, trgovsko podjetje, d.o.o.,
Ljubljana.

MARIBOR

Srg 804/99 Rg-499
Družba HENKEL-COSMETIC, podjetje

za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Mari-
bor, Industrijska ulica 23, reg. št. vl.
1/7895-00, katere družbenik je HENKEL
ZLATOROG, d.o.o., Maribor, Industrijska ul.
23, po sklepu družbenika z dne 25. 5.
1999 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel HENKEL
ZLATOROG, d.o.o., Maribor.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 1999

Srg 855/99 Rg-500
Družba STAR-TEK, družba za inženi-

ring, proizvodnjo, storitve in trgovino,
d.o.o., Hoče, Pivola 92, reg. št. vl.
1/9834-00, katere družbenik je Rainer Wie-
demann, Burgweg 10, Ingersheim, ZR
Nemčija, po sklepu družbenika z dne 15. 6.
1999 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Rainer Wie-
demann.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo
sklep o izbiri družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 11. 1999
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Evidenca
reprezentativnosti

sindikatov

Št. 104-04-0002/99-06 Ob-14987
Slovenska zveza sindikatov Alternati-

va, v katero se povezujejo reprezentativni
sindikati v dejavnostih in poklicih:

– železniški promet,
– pomorski promet,
– strojevodje,
– vlakovni odpravniki,
– vozovni pregledniki,
se določi kot reprezentativni sindikat v

dejavnostih kopenskega prometa in vodne-
ga prometa za območje države.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 121-2/96-08 Ob-14984
Upravna enota Kranj preneha hraniti pra-

vila konference sindikatov GG Kranj, vpi-
sana v evidenco statutov sindikatov pod zap.
št. 141.

Iz evidence statutov sindikatov se pravila
izbrišejo z 8. 11. 1999.

Št. 01100-0001/99 Ob-14985
Upravna enota Sevnica prejme v hrambo

pravila sindikata družbe SGP Posavje
Sevnica, d.d., sedež sindikata: Trg svobo-
de 9, 8290 Sevnica.

Pravila so sprejeta v hrambo dne 5. 11.
1999 in so vpisana pod zap. št. 002/99.

Št. 026-20/99 Ob-14986
Ugotovi se, da je sindikat z imenom: Sin-

dikat Integral APDT SAP in KODES,
NKNSS Jesenice in sedežem na Jeseni-
cah, C. m. Tita 67, katerega statut je bil z
odločbo št. 026-005/93 z dne 18. 5. 1993
vzet v hrambo pri Sekretariatu za gospo-
darstvo in negospodarstvo občine Jesenice
in vpisan v statut sindikatov pod zap. št. 30,
prenehal.

Statut Sindikata Integral APDT SAP in
KODES, NKNSS Jesenice, se vzame iz
hrambe in izbriše iz evidence statutov sindi-
katov.

Št. 028-17/99 Ob-15015
Republika Slovenija, Upravna enota

Ljubljana,  Izpostava  Center,  Oddelek  za
občo upravo z dnem izdaje te odločbe
sprejme  v  hrambo  statut,  vpisan  v
evidenco  statotuv  sindiaktov,  dne
11. 11. 1999  pod  zap.  št.  258  z
nazivom  “pravilnik  sindikata”,  ki  ga  je

zahtevala  pooblaščena  oseba  sindikata  z
imenom: Sindikat družbe Stiefelkönig
Neodvisnost KNSS, matično št.
1159844, in sedežem: Cankarjeva ulica
3, Ljubljana.

Razglasi sodišč

Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.

Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasi-
lo za mrtvega.

N 23/99 PO-408050
Klemen Križaj, roj. 11. 3. 1961, zadnje

bivališče Kidričeva 4, Škofja Loka, je po-
grešan od 29. 4. 1977.

Sodišče poziva vse, ki kaj vedo o njego-
vem življenju, da to sporočijo sodišču v 15
dneh po objavi tega razglasa, ker bo so-
dišče sicer po preteku tega roka razglasilo
pogrešanca za mrtvega.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 2. 11. 1999

Oklici dedičem

III D 1025/97-10 OD-407516
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče

zapuščinski postopek po pok. Komac Igor-
ju, sinu Alojzija, roj. 2. 11. 1930, umrlem
1. 10. 1997, nazadnje stanujočem v Ljub-
ljani, Linhartova 64, drž. RS.

Zapustnik je z oporoko zapustil svoje pre-
moženje zunajzakonski partnerici. Pri dedo-
vanju na podlagi zakona pa pride v poštev
tudi zapustnikova sestra Komac Sonja Na-
deža Marija, roj. 1. 12. 1921, ki od leta
1945 živi v Združenih državah Amerike in
njen naslov ni znan.

Pozivamo Komac Sonjo Nadežo Marijo
in njene morebitne pravne naslednike, naj
se prijavijo tukajšnjemu sodišču kot dediči,
v roku enega leta od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi podatkov,
s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 1999

D 497/99 OD-407517
Pri tukajšnjem sodišču je v teku za-

puščinski postopek po pokojnem Janezu
Jamniku, sinu Antona, roj. 23. 5. 1934,
umrlem 14. 5. 1999, nazadnje stanujočem
Kranj, Rupa 32c. Zakonita dedinja po njem
naj bi bila tudi hčerka Jana, ki je neznanega
bivališča.

Pozivamo imenovano, da se v enem letu
od objave tega oklica oglasi na Okrajnem
sodišču v Kranju.

Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
dedne izjave skrbnika za poseben primer
Bojana Križaja, dipl. socialnega delavca, za-
poslenega pri Centru za socialno delo Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 12. 10. 1999

D 207/96 OD-407619
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku za-

puščinski postopek po pokojnem Pojbič Jo-
žefu, upok., roj. 2. 4. 1915, umrlem 19. 6.
1996, stan. Turnše 41.

Kot zakonita dedinja po zapustniku bi
prišla med drugimi v poštev tudi sestra Kol-
man Terezija, ki naj bi živela nekje na Ma-
džarskem. Ker bivališče dedinje sodišču ni
znano, jo le-to s tem oklicem poziva, da se
priglasi naslovnemu sodišču v roku enega
leta od objave tega oklica.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 12. 10. 1999

II D 358/99 OD-406799
Pred tukajšnjim sodiščem je v teku za-

puščinski postopek po pokojni Rehak Zofi-
ji, roj. 13. 5. 1908, upok., drž. RS, samski,
nazadnji stan. v Loki št. 41, ki je umrla 1. 9.
1992.

K dedovanju na podlagi zakona je med
drugimi poklican tudi nečak pokojnice Re-
hak Franc, roj. 24. 3. 1933 v Miklavžu na
Dravskem polju, ki je nazadnje stanoval v
Miklavžu, Ptujska c. 62 in katerega biva-
lišče sedaj ni znano.

Pozivamo dediča Rehak Franca, naj se v
enem letu od objave tega oklica priglasi
Okrajnemu sodišču v Mariboru, saj bo so-
dišče sicer po preteku roka opravilo za-
puščinsko obravnavo na podlagi izjave skrb-
nika in na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 7. 1999

I D 849/97-6 OD-407487
Dne 23. 9. 1997 je umrla Jarc Apoloni-

ja, hči Janeza, roj. Rozman, nazadnje sta-
nujoča Vaše št. 27, drž. RS.

Na podlagi določila 206. člena zakona o
dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo, da
imajo pravico do dediščine na podlagi zako-
na po pokojni Jarc Apoloniji, da se priglasijo
pri naslovnem sodišču v roku enega leta po
objavi tega oklica.

Če se morebitni dediči ne bodo priglasili
v postavljenem roku, bo sodišče opravilo in
zaključilo zapuščinski postopek na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 1999
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Oklici o skrbnikih in razpravah

I Pl 109/98 SR-407518
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici

Martini Erzin, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana, Mi-
klošičeva 19, zoper toženo stranko Jan Gre-
gor, Ziherlova 2, Ljubljana, zaradi plačila
644.253,80 SIT s pp, dne 26. 8. 1999
sklenilo:

Janu Gregorju, neznanega prebivališča,
se v pravdni zadevi opr. št. I Pl 109/98
postavi začasna zastopnica Vesna Hren,
strokovna sodelavka Okrajnega sodišča v
Ljubljani.

Začasna zastopnica bo v navedeni pravd-
ni zadevi zastopala toženo stranko, dokler
ne bo tožena stranka ali njen pooblaščenec
nastopil pred sodiščem oziroma dokler ji
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 8. 1999

V P 352/98 SR-406788
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodni-

ku Draganu Triviču, v pravdni zadevi tožeče
stranke Republiški zavod za zaposlovanje,
Glinška 12, Ljubljana, ki ga zastopajo dr.
Peter Čeferin in ostali, odvetniki iz Grosup-
lja, zoper toženo stranko Varga Ladislav,
Kajuhova 7, Lendava, zaradi vračila štipen-
dije, dne 9. 7. 1999 sklenilo:

toženi stranki Ladislavu Vargi, neznane-
ga preibvališča, se postavlja začasna za-
stopnica Vesna Hren, strokovna sodelavka
Okrajnega sodišča v Ljubljani.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. V P
352/98, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred so-
diščem oziroma dokler ji skrbstveni organ
ne bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 1999

P 170/99 SR-407519
Okrožno sodišče v Mariboru je po okrož-

ni sodnici Alenki Zadravec kot predsednici
senata, v pravdni zadevi tožeče stranke Vje-
koslava Firma, stan. Ul. bratov Greifov 8,
Maribor, ki ga zastopa odvetnica Breda Sen-
čar Leljak iz Maribora, zoper toženo stranko
Emilijo Medvešek Firm, neznanega bivališča,
zaradi razveze zakonske zveze, na podlagi
določil 4. točke drugega odstavka 82. člena
zakona o pravdnem postopku sklenilo:

toženi stranki Emiliji Medvešek Firm se
kot začasna zastopnica postavi Frančiška
Anželj, odvetnica v Mariboru, Partizanska
28-30, Maribor.

Začasna zastopnica bo zastopala tožen-
ko, dokler ne bo tožena stranka ali njen
pooblaščenec nastopil pred sodiščem ozi-
roma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 10. 1999

II Ig 687/96 SR-406780
Okrajno sodišče v Domžalah je v izvršilni

zadevi upnika Zora Domžale, z.o.o., Pre-
šernova 33, Mengeš, ki ga zastopa odv.

Martin Bregant iz Mengša, zoper dolžnika
Mlakar Tomaža, s.p., Prešernova 39, Trzin,
zaradi izterjave 1,408.709,20 SIT s pripad-
ki, z rubežem premičnin sklenilo:

dolžniku Mlakar Tomažu, stanuje Prešer-
nova 39, Trzin, se kot začasna zastopnica
postavi Andreja Gutnik, univ. dipl. pravnica,
z opravljenim pravniškim državnim izpitom,
stanujoča Studenec 7/A, Ljubljana Polje,
strokovna sodelavka pri Okrajnem sodišču
v Domžalah, Ljubljanska 76, Domžale.

Začasna zastopnica bo v postopku za-
stopala dolžnika vse dotlej, dokler ne bo
sam ali njegov pooblaščenec nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 20. 7. 1999

P 709/97 SR-407483
To sodišče je po sodnici Marjani

Krajnc-Prah, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke: Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana,
Območna enota Celje, ki jo zastopa odv.
Vojko Zidanšek iz Slovenskih Konjic, proti
toženima strankama: 1. Brežni Blankica, Pu-
cova 5, Celje, sedaj neznanega prebiva-
lišča, 2. Brežni Mirko, Pucova 5, Celje, za-
radi plačila 427.411 SIT, na podlagi druge-
ga odstavka 84. člena 4. točke ZPP, dne
17. 9. 1999 sklenilo:

Prvotoženi stranki se kot začasni zastop-
nik postavi Boris Kmet, odvetnik v Celju,
Savinova 3.

Začasni zastopnik bo zastopal prvotože-
no stranko, dokler toženec ali njegov poob-
laščenec ne bo nastopil pred sodiščem ozi-
roma dokler ji skrbstveni organ ne bo posta-
vil skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 9. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije

St 28/99-23 S-14950
To sodišče je dne 3. 11. 1999 s

sklepom opr. št. St 28/99 ustavilo nadalj-
nje vnovčenje razdelitvene mase in zaključi-
lo stečajni postopek proti stečajnemu dolž-
niku Warga International, Proizvodnja, tr-
govina in storitve, d.n.o. – v stečaju, Melj-
ski dol 17, ker bi nadaljnja izvedba postopka
povzročila nesorazmerne stroške.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh
izvodih pri tukajšnjem sodišču.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 11. 1999

St 63/99 S-14951
To sodišče je s sklepom opr. št. St

63/99 dne 5. 11. 1999 začelo stečajni po-
stopek nad stečajnim dolžnikom Metalna
ECCE, storitve, proizvodnja in trgovina,
d.d., Zagrebška 20, Maribor.

Šifra dejavnosti: 29.220, matična števil-
ka: 5775027.

Odslej firma glasi: Metalna ECCE, stori-
tve, proizvodnja in trgovina, d.d., Zagrebška
20, Maribor – v stečaju.

Za stečajno upraviteljico se določi Vera
Zavrl, univ. dipl. ek., zaposlena v Rubikon,
d.o.o., Maribor, Kalohova 24.

Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečaj-
nemu senatu v dveh mesecih od dneva ob-
jave tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka, in sicer v dveh izvodih, dokumenti-
rane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.

Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove ta-
koj poravnajo v stečajni masi.

Narok za preizkus terjatev bo dne 22. 3.
2000 ob 9. uri, soba 330 tukajšnjega so-
dišča.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 5. 11.
1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 11. 1999

St 62/99-6 S-14952
To sodišče je dne 5. 11. 1999 s

sklepom opr. št. St 62/99, začelo stečajni
postopek nad podjetjem Splošna stavbe-
na družba, Storitve in trgovina, d.d., Ma-
ribor, Zagrebška 20.

Odslej firma glasi: Splošna stavbena
družba, Storitve in trgovina, d.d. – v steča-
ju, Maribor, Zagrebška 20.

Za stečajnega upravitelja je določen Du-
šan Marin, dipl. ekonomist, stan. Štanteto-
va 4, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in doka-
zi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v dveh mesecih od dneva objave tega okli-
ca o začetku stečajnega postopka.

Narok za preizkus terjatev bo dne 22. 2.
2000 ob 10. uri, v sobi št. 330 naslovnega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika se poziva,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko naslovnega sodišča dne 5. 11.
1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 11. 1999

St 11/98 S-14953
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St

11/98 z dne 3. 11. 1999 zaključilo stečaj-
ni postopek nad dolžnikom Rentier, d.o.o.,
Družba za promet z nepremičninami – v
stečaju, Ljubljana, Draga 15.

Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 1999

St 9/99 S-14954
To sodišče je na seji senata dne 3. 11.

1999 pod opr. št. St 9/99 sprejelo nasled-
nji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom S.R.C.
Point Šport, trgovina, turizem, d.o.o.,
C. padlih borcev 14, Črnomelj, se začne
in zaključi, ker premoženje dolžnika ne za-
došča niti za poplačilo stroškov stečajnega
postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
S.R.C. Point Šport, trgovina turizem, d.o.o.,
C. padlih borcev 14, Črnomelj, izbriše iz
sodnega registra.
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Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 3. 11. 1999

St 66/99 S-14955
To sodišče je s sklepom St 66/99 dne

8. 11. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Iskra elektrozveze – Mehano,
d.o.o., Ljubljana, Stegne 11, matična šte-
vilka: 5648424, šifra dejavnosti: 28.520.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Me-
lita Butara iz Ljubljane.

Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu senatu v dveh mesecih od dneva obja-
ve tega oklica o začetku stečajnega po-
stopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvo-
dih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o
obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 2. 2000 ob 10.30, soba 359/III
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
8. 11. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 11. 1999

St 12/99 S-14956
To sodišče je v zadevi prisilne poravnave

zoper dolžnika Diskont G Ohojak & Co.,
Trgovsko podjetje, d.n.o., Bovec, izven
naroka dne 8. 11. 1999 sklenilo:

Zaradi umika predloga za začetek po-
stopka prisilne poravnave se postopek
ustavi.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 11. 1999

St 25/99 S-14997
To sodišče razpisuje narok za prisilno

poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Nikita Enigneering & trad-
ing, d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana, za
dne 14. 12. 1999 ob 10.30 v sobi 352
tega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponede-
ljek, sredo in petek od 8.30 do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 1999

St 16/99-3 S-14998
To sodišče je v stečajnem senatu pod

predsedstvom sodnika Janeza Goličiča ob
sodelovanju članic senata Brigite Porenta in
Janje Roblek s sklepom St 16/99 z dne
11. 11. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Protax promet in storitve,
d.o.o., Ruparejva 3, Jesenice.

Za stečajnega upravitelja je bil imeno-
van Ladislav Hafner, Kapucinski trg 7, Škof-
ja Loka.

Začetek stečajnega postopka se objavi
na oglasni deski tukajšnjega sodišča in v
Uradnem listu RS ter vpiše v sodni register.

Dolžnike se poziva, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike se pozi-

va, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Pri-
jave je potrebno vložiti v dveh izvodih in
dokumentirane z ustreznimi listinami in kol-
kovano s predpisano takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 18. 1. 2000 ob 14. uri v sobi 014 tega
sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tukajšnjega so-
dišča dne 11. 11. 1999.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 11. 11. 1999

St 26/99 S-15111
To sodišče je s sklepom opr. št. St

26/99 z dne 11. 11. 1999 odločilo, da se
stečajni postopek nad dolžnikom Umbrex,
Trgovina in storitve, d.o.o., Ankaran, Ba-
rižoni 24, matična št. 5352614, šifra de-
javnosti 070250, začne in takoj zaključi ter
po pravnomočnosti sklepa odredilo izbris
družbe iz sodnega registra tukajšnjega so-
dišča.

Upniki se lahko zoper sklep pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 11. 1999

St 15/98 S-15133
V postopku prisilne poravnave nad dolž-

nikom Cimos International, Avtomobilska
industrija, d.d., Koper, Cesta Marežgan-
skega upora 2, se bo narok, ki je bil dne
24. 9. 1999 preložen za nedoločen čas,
opravil dne 9. 12. 1999 ob 9.30 v sobi št.
135/I tukajšnjega sodišča.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 11. 1999

Izvršbe in zavarovanja

Riz 53/99 I-415
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank sklenjenega v obliki
notarskega zapisa št. SV 96/99 z dne
29. 1. 1999 notarja Friderika Bukovič iz
Maribora s sklepom opr. št. Riz 53/99 z
dne 10. 2. 1999 odredilo rubež nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – štiri-
sobno stanovanje v I. nadstropju stanovanj-
skega objekta v Dvorakovi 3, Maribor, parc.
št. 262 k.o. Tabor, ki je v izključni lasti
zastavnika Gselman Vlada do celote, na
podlagi Kupne pogodbe z dne 6. 7. 1992,
v zavarovanje denarne terjatve upnika Pro-
banka, d.d., Gosposka 23, Maribor, v višini
3,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 5. 1999

II R 186/99-11 IZ-406706
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 186/99 z dne 9. 3. 1999 je
bilo enoinpolsobno stanovanje št. 17 v pr-
vem nadstropju stanovanjskega bloka La-
mutova ul. 2 v Ljubljani, ki je last zastavite-
lja Pikunič Branka, Lamutova 2, Ljubljana,
z dnem 8. 6. 1999 zarubljeno v korist up-
nika Banka Celje, d.d., Glavna podružnica

Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 5,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 1999

II R 395/99-9 IZ-406705
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 395/99 z dne 12. 5. 1999 je
bilo dvosobno stanovanje št. 7 v podstrešju
stanovanjske hiše v Ljubljani, Ptujska 20, ki
je last zastavitelja Mavrič Andreja, Ptujska
ul. 20, Ljubljana, z dnem 28. 5. 1999 za-
rubljeno v korist upnika Banka Celje, d.d.,
Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 2,700.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 1999

II R 398/99-9 IZ-406679
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 398/99 z dne 13. 5. 1999
so bili poslovni prostori, nahajajoči se v
poslovni stavbi na Dunajski 21 v Ljubljani,
ki so last dolžnika Viharnik, založništvo in
trgovina, d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana, z
dnem 14. 6. 1999 zarubljeni v korist upni-
ka Banka Celje, d.d., Glavna podružnica
Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 3,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 1999

II R 504/99-10 IZ-407541
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 504/99 z dne 11. 6. 1999 je
bilo enoinpolsobno stanovanje št. 6 v izmeri
40,11 m2 na naslovu v Ljubljani, Primorska
8, v stanovanjski zgradbi, stoječi na parc.
št. 1185, ki je last zastaviteljice Pirnat Da-
rinke, Primorska ul. 8, Ljubljana, z dnem
26. 7. 1999 zarubljeno v korist upnika Villa
Lasis, Podjetje za računovodske storitve,
d.o.o., Velike Lašče 128, Velike Lašče, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999

R 227/99-3 IZ-407479
Odreja se zavarovanje terjatve upnika

Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa
Boris Bavdek, odvetnik v Ljubljani, ki jo
zastopa Marjeta Šimenc, ki predloži poob-
lastilo, proti dolžniku Gumiks, trgovsko
podjetje, d.o.o., Kamnik, Podgorje 120,
Erna Jeretina, ki predloži pooblastilo, za
kredit v višini 7,000.000 SIT glavnice, pri
čemer so rok, višina obresti in zapadlost
terjatve razvidni iz pogodbe o kreditu št.
202900023-4057 z dne 23. 8. 1999 z
vknjižbo zastavne pravice pod pogoji iz ne-
posredno izvršljivega notarskega zapisa
opr. št. SV 459/99 z dne 25. 8. 1999, in
sicer v poslovnem prostoru št. L7 v izmeri
80,85 m2, ki je v trgovsko-poslovnem ob-
jektu, ki stoji na parc. št. 766/1, 766/8 in
764/8, vse k.o. Kamnik, ob Ljubljanski ce-
sti – zgornja bencinska črpalka (še brez
številke, imenovan svetilnik), in ga je dolž-
nik pridobil s kupoprodajno pogodbo št.
L 07/98/B 5 z dne 14. 1. 1999.
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Z rubežem pridobi upnik zastavno in po-
plačilno pravico z dnem oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 11. 10. 1999

R 235/99-3 IZ-407480
Odreja se zavarovanje terjatve upnika

Banka Domžale, d.d., Domžale, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke (Smolnikar
Mojca, ki v spis vloži pooblastilo), proti proti
dolžniku za kredit v višini 4,700.000 SIT
glavnice, pri čemer so rok, višina obresti in
zapadlost terjatve razvidni iz pogodbe št.
5273104-206-45748/18, 45749/40 z
dne 17. 9. 1999 z vknjižbo zastavne pravi-
ce pod pogoji iz neposredno izvršljivega no-
tarskega zapisa opr. št. Sv 891/99 z dne
17. 9. 1999, in sicer na dvosobnem stano-
vanju št. 16/II večstanovanjske hiše na Tu-
njiški 2 (G4) v Kamniku, ki stoji na parc. št.
410/1, 397/33, 397/32, vse k.o. Kamnik
in obsega dnevno sobo in kuhinjo v izmeri
23,9 m2, spalnico v izmeri 14 m2, kopalni-
co in WC v izmeri 3,8 m2, predsobo v izmeri
4,8 m2, balkon v izmeri 11,8 m2 in klet v
izmeri 2,6 m2, kar znaša v skupni izmeri
60,4 m2.

Z rubežem pridobi upnik zastavno in po-
plačilno pravico z dnem oprave rubeža.

Okrajno sodišče v Kamniku
dne 11. 10. 1999

Riz 59/99 I-418
Okrožno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank sklenjenega v obliki
notarskega zapisa št. SV 81/99 z dne
12. 2. 1999 notarja Tomislava Ajdiča iz Ma-
ribora s sklepom opr. št. Riz 59/99 z dne
17. 2. 1999 odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo – dvoinpol-
sobno stanovanje št. 11 v stanovanjski hiši
v Mariboru, Borova vas 24, v skupni izmeri
70,20 m2, ki stoji na parc. št. 2355 k.o.
Sp. Radvanje, ki je v izključni lasti dolžnikov
oziroma zastavnikov Brdnik Elka in Brdnik
Karline, za vsakega do 1/2 celote, na pod-
lagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 5.
1993, v zavarovanje denarne terjatve upni-
ka Raiffeisenbank Voitsberg, C. von Hot-
zendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija,
ki ga zastopa odv. Zoran Razboršek iz Mari-
bora, v višini 200.000 ATS v tolarski proti-
vrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 5. 1999

Riz 58/99 I-416
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lagi sporazuma strank sklenjenega v obliki
notarskega zapisa št. SV 82/99 z dne
12. 2. 1999 notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora s sklepom opr. št. Riz 58/99 z
dne 17. 2. 1999 odredilo rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo –
dvoinpolsobno stanovanje št. 1 v pritličju
stanovanjske hiše v Mariboru, Borštnikova
114, v skupni izmeri 61,96 m2, ki stoji na
parc. št. 1375/7 k.o. Sp. Radvanje, ki je v
izključni lasti dolžnika oziroma zastavnika
Rukelj Stjepana do celote, na podlagi me-
njalne pogodbe z dne 30. 6. 1992, v za-
varovanje denarne terjatve upnika Raiffei-
senbank Voitsberg, C. von Hotzendorf-
strasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, ki ga
zastopa  odv.  Zoran  Razboršek  iz  Mari-

bora,  v  višini  200.000 ATS  v  tolarski
protivrednosti s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 5. 1999

Riz 704/98 IZ-406610
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Riz 704/98 z dne 11. 1.
1999 je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffei-
senbank Voitsberg, C. von Hotzendorfstras-
se 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, ki ga zasto-
pa odvetnik Zoran Razboršek iz Maribora,
proti dolžnikoma in zastavnikoma Nadi Vez-
jak, stan. Gradiška 422, Pesnica in Vezjak
Davidu, stan. Smetanova ul. 80, Maribor,
ter dolžnici Simoni Mikl, stan. Robičeva ul.
82, Limbuš, zaradi zavarovanja denarne ter-
jatve v višini 750.000 ATS v tolarski proti-
vrednosti s pripadki, zarubljeno dne 11. 1.
1999 v korist upnika, s prepovedjo obre-
menitve in odtujitve zastavljene nepremični-
ne: stanovanje št. 9 v II. nadstropju stano-
vanjske hiše v Mariboru, Smetanova 80, ki
stoji na parc. št. 1808, k.o. Koroška vrata,
v izmeri 56,48 m2, ki je do celote v lasti
dolžnika Vezjak Davida na podlagi kupopro-
dajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 18 z
dne 24. 10. 1991, ki je bila overjena pri
Temeljnem sodišču v Mariboru, enota v
Mariboru, dne 31. 5. 1994, pod št.
I Ov 2699/94.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 8. 1999

Riz 27/99 IZ-406613
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Riz 27/99 z dne 7. 1.
1999 je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffei-
senbank Voitsberg, C. von Hotzendorfstras-
se 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, ki ga zasto-
pa odvetnik Zoran Razboršek iz Maribora,
proti dolžnici in zastavnici Darji Neškovič,
stan. Ul. V. Vlahoviča 61, Maribor in dolžni-
ku Hržič Leonu, stan. Koroška c. 65, Mari-
bor, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
višini 240.000 ATS v pripadki, v tolarski
protivrednosti, zarubljeno dne 8. 1. 1999 v
korist upnika, s prepovedjo razpolaganja z
zastavljeno nepremičnino: enosobno stano-
vanje s kabinetom št. 16 v stanovanjski hiši
v Mariboru, Borova vas 4, v I. nadstropju, v
skupni izmeri 49,60 m2, ki stoji na parc. št.
2345 k.o. Spodnje Radvanje, ki je v izključ-
ni lasti dolžnice in zastavnice Darje Neško-
vič, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 15. 10. 1998, ki je bila overjena pri
notarju Tomislavu Ajdiču iz Maribora, dne
20. 10. 1998, pod št. IOV 1046/98.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 8. 1999

Riz 666/98 IZ-406611
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Riz 666/98 z dne 17. 12.
1998 je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffei-
senbank Voitsberg, C. von Hotzendorfstras-
se 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, ki ga zasto-
pa odvetnik Zoran Razboršek iz Maribora,
proti dolžniku in zastavniku Šulek Dušanu,
stanovanje Koroška c. 59, Maribor, zaradi
zavarovanja denarne terjatve v višini
200.000 ATS s pripadki, v tolarski proti-
vrednosti, zarubljeno dne 20. 1. 1999 v ko-
rist upnika, s prepovedjo odtujitve in obre-
menitve zastavljene nepremičnine, in sicer:

dvosobno stanovanje št. 32, v stanovanjski
hiši v Mariboru, Koroška c. 59, VIII. nad-
stropje, v skupni izmeri 58,94 m2, k.o. Ko-
roška vrata, ki je v izključni lasti dolžnika in
zastavitelja Šulek Dušana, na podlagi pro-
dajne pogodbe z dne 17. 9. 1993, dodatka
k tej pogodbi z dne 29. 12. 1997, ki je bila
overjena pri notarki Bredi Horvat iz Maribo-
ra, dne 11. 3. 1998, pod št. OV 1012/98.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 8. 1999

Riz 705/98 IZ-406615
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Riz 705/98 z dne 11. 1.
1999 je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffei-
senbank Voitsberg, C. von Hotzendorfstras-
se 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, ki ga zasto-
pa odvetnik Zoran Razboršek iz Maribora,
proti dolžnici in zastaviteljici Štukovnik Mari-
jani, stan. Borova vas 11, Maribor in dolžni-
ku Tuljak Gino, stan. Obala 105, Lucija,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
158.000 ATS v tolarski protivrednosti s pri-
padki, zarubljeno dne 19. 1. 1999 v korist
upnika, s prepovedjo razpolaganja z zastav-
ljeno nepremičnino: dvosobno stanovanje v
stanovanjski hiši v Mariboru, Borova vas 11,
v II. nadstropju v skupni izmeri 52,54 m2, ki
stoji na parc. št. k.o. Zg. Radovanje, in ka-
tero je do celote v lasti zastaviteljice Marija-
ne Štukovnik, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 30. 1. 1992, ki je bila overje-
na pri Temeljnem sodišču v Mariboru, enota
v Mariboru, dne 21. 1. 1993, pod št. III Ov.
441/93.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 8. 1999

Riz 706/98 IZ-406617
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Riz 706/98 z dne 11. 1.
1999 je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffei-
senbank Voitsberg, C. von Hotzendorfstras-
se 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, ki ga zasto-
pa odvetnik Zoran Razboršek iz Maribora,
proti dolžnikom in zastavnikom Šafarič Josi-
pu, Šafarič Zofiji in Šafarič Denisu, vsi stan.
Frankolovska ul. 8, Maribor, zaradi zavaro-
vanja denarne terjatve v višini 133.000 ATS
v tolarski protivrednosti s pripadki, zarublje-
no dne 18. 1. 1999 v korist upnika, s pre-
povedjo obremenitve in odtujitve zastavlje-
ne nepremičnine: dvosobno stanovanje št.
7 v stanov. hiši v Mariboru, Frankolovska ul.
8, v I. nadstropju v skupni izmeri 47,64 m2,
ki stoji na parc. št. 1610, k.o. Tabor, ki je v
lasti dolžnikov in zastavnikov Šafarič Josipa,
Šafarič Zofije in Šafarič Denisa, vsakega do
1/3 celote, na podlagi kupoprodajne po-
godbe št. 1138-03/93 z dne 8. 3. 1993,
ki je bila overjena pri Temeljnem sodišču v
Mariboru, enota v Mariboru, št.
I Ov. 3568/94, dne 6. 7. 1994 in pri notar-
ju Bukovič Frideriku iz Maribora, št.
Ov. I 420/97, dne 26. 11. 1997 ter dodat-
ka h kupoprodajni pogodbi, št.
1138-03/93-1 z dne 15. 12. 1998.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 8. 1999

RIG 1/99 IZ-406621
Okrajno sodišče v Mariboru je na pod-

lagi sporazuma strank v obliki neposredno
izvršiljvega notarskega zapisa št. SV
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827/98 z dne 29. 12. 1998, notarja Fri-
derika Bukoviča iz Maribora, s sklepom
opr. št. RIG 1/99 z dne 7. 1. 1999 odre-
dilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo – stanovanja št. 3, v izme-
ri 59,99 m2, ki se nahaja v pritličju stano-
vanjske stavbe Ul. Frana Kovačiča 11, Ma-
ribor, last zastaviteljev Motoh Jožeta in Mi-
lice, vsakega do 1/2, po prodajni pogodbi
z  dne  6. 9. 1993,  sklejeni  med  Intes
Mlin  testenine  Maribor  kot  prodajalcem
ter  zastaviteljema  kot  kupcema,  v  zava-
rovanje  denarne  terjatve  upnika  Pro-
banka,  d.d.,  Maribor,  do  dolžnika  Cold
Wind,  d.o.o.,  Maribor,  v  višini
3,500.000 SIT  s  pp.

Rubež nepremičnine je bil opravljen dne
8. 6. 1999 in ima pomen vkjižbe zastavne
pravice.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 8. 1999

Riz 329/99 IZ-406624
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okraj-

nega sodišča v Mariboru, opr. št. Riz
329/99 z dne 13. 7. 1999, ki ga je so-
dišče izdalo v skladu z 254. členom ZIZ, je
nepremičnina, ki je predmet prodajne po-
godbe, št. pogodbe (brez številke) z dne
4. 7. 1996, last dolžnika Bojana Radolli,
stanujočega Gregorčičeva 16, Maribor, in
sicer enosobno stanovanje, št. stanovanja
83, v mansardi več stanovanjske hiše v Ma-
riboru, Gregorčičeva ul. 21, v skupni izmeri
42,36 m2 in pripadajoči kletni shrambi v iz-
meri 3,40 m2, zarubljena na podlagi spora-
zuma strank, ki izvira iz notarskega zapisa,
št. zapisa SV 710/99 z dne 6. 7. 1999,
notarja Friderika Bukoviča, TPC City, Vita
Kraigherja 5, Maribor, za terjatev v višini
3,500.000 SIT s pp, v korist zastavnega
upnika Probanke, d.d., Maribor, Gosposka
23, Maribor.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 7. 1999

Riz 255/99 IZ-406625
Na podlagi pravnomočnega sklepa te-

ga sodišča, opr. št. Riz 255/99 z dne
11. 6. 1999 je bilo v izvršilni zadevi upnika
Raiffeisenbank Voitsberg, C. von Hotzen-
dorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, ki
ga zastopa poobl. Zoran Razboršek odvet-
nik iz Maribora, proti dolžniku in zastavite-
lju Jamšek Vojki, stan. Ferkova ul. 2, Mari-
bor in dolžnici Jamšek Darji, stan. Marjeta
na Dravskem polju 80/E, Marjeta na Drav-
skem polju, zaradi zavarovanja denarne ter-
jatve upnika v višini 160.000 ATS, kar zna-
ša v tolarski protivrednosti 2,240.000 SIT
s pp, zarubljeno dne 19. 7. 1999, dvo-
sobno stanovanje št. 6 v stanovanjski hiši v
Mariboru, Ferkova 2, v I. nadstropju, v
skupni izmeri 51,88 m2 in kletno shrambo
5,52 m2 pripisano v podložku E24, k.o.
Tabor, ki stoji na parc. št. 2799/1, ki še ni
vpisano v etažno lastnino in katero je do
celote v lasti zastavitelja Jamešk Vojka, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
9130-115/91 z dne 30. 11. 1991, ki je
bila overjena pri Temeljnem sodišču v Ma-
riboru, enota v Mariboru, dne 23. 1. 1992,
pod št. I. OV 803/92.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 11. 6. 1999

Riz 380/99 IZ-406564
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Riz 380/99 z dne 9. 9.
1999 je bila nepremičnina stanovanje št.
6, v stanovanjski hiši v Mariboru, Borštni-
kova 9, v II. nadstropju, v skupni izmeri
71,22 m2, pripisano vl. št. , k.o. Sp. Rad-
vanje, ki stoji na parc. št. 1147/11, ki še
ni vpisano v etažno lastnino in katero je v
lasti zastaviteljev Kos Ivana in Ivice za vsa-
kega do 1/2 celote, na podlagi prodajne
pogodbe št. 1113/91 z dne 3. 11. 1991,
z dnem 9. 9. 1999 zarubljena v korist up-
nika Raiffeisenbank Voitsberg, C. von Hot-
zendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija
za zavarovanje denarne terjatve v višini
280.000 ATS s pripadki v tolarski proti-
vrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 9. 1999

Riz 293/99 IZ-406675
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Riz 293/99 z dne 9. 9.
1999 je bila nepremičnina, dvosobno stano-
vanje št. 14, v stanovanjski hiši v Mariboru,
Pajkova ul. 24, v II. nadstropju, v skupni iz-
meri 48,22 m2, pripisano vl. št. 503, k.o.
Sp. Radvanje, ki stoji na parc. št. 126, kate-
ra je do celote v lasti zastaviteljice Pluško
Justine, na podlagi prodajne pogodbe z dne
16. 2. 1996, z dnem 9. 9. 1999 zarubljena
v korist upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C.
von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 140.000 ATS s pripadki v tolarski proti-
vrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 9. 1999

Riz 347/99 IZ-406667
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Riz 347/99 z dne 9. 9.
1999 je bila nepremičnina stanovanje št. 6,
v stanovanjski hiši v Mariboru, Ul. Heroja
Bračiča 18, v II. nadstropju, v skupni izmeri
66,96 m2, pripisano vl. št. k.o. Mari-
bor-Grad, ki stoji na parc. št. 1846, ki še ni
vpisana v etažno lastnino in katero je do
celote v lasti zastaviteljice Bračko Evke, na
podlagi prodajne pogodbe št. 3320/93 z
dne 20. 5. 1993 ter aneksa k tej pogodbi z
dne 8. 7. 1999, z dnem 9. 9. 1999 zarub-
ljena v korist upnika Raiffeisebank Voits-
berg, C. von Hotzendorfstrasse 5, 8570
Voitsberg, Avstrija za zavarovanje denarne
terjatve v višini 180.000 ATS s pripadki v
tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 9. 1999

Riz 384/99 IZ-406666
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Riz 384/99 z dne 9. 9.
1999 je bila nepremičnina trisobno stanova-
nje št. 16, v stanovanjski hiši v Mariboru,
Kardeljeva 69, v IV. nadstropju, v skupni iz-
meri 70,16 m2, pripisano vl. št. 1301, k.o.
Sp. Radvanje, ki stojji na parc. št. 364, ki še
ni vpisana v etažno lastnino in katero je v lasti
zastaviteljev Mauko Martina in Čeh Danice
za vsakega do 1/2 celote, na podlagi darilne
pogodbe z dne 1. 6. 1999 in razdružilne
pogodbe z dne 16. 6. 1999, z dnem 9. 9.
1999 zarubljena v korist upnika Raiffeisen-

bank Voitsberg, C. von Hotzendorfstrasse 5,
8570 Voitsberg, Avstrija za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 210.000 ATS s pripad-
ki v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 9. 1999

RIG 700/98 IZ-407400
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi

sporazuma strank, sklenjenega v obliki ne-
posredno izvršljivega notarskega zapisa no-
tarja Marka Finka iz Celja, št. SV 715/98 z
dne 19. 11. 1998, s sklepom o zavarovanju
opr. št. Rig 700/98 z dne 11. 12. 1998
odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, poslovnega prostora št.
5-2/4, v izmeri 45,55 m2, ki se nahaja v
pritličju poslovno-stanovanjskega objekta v
Židovski 10 v Mariboru, stoječega na parc.
št. 1962 in 1963 v k.o. Maribor-grad v lasti
dolžnice Šter Alenke, Škapinova 1, Celje, na
podlagi originalne kupoprodajne pogodbe z
dne 11. 11. 1998, sklenjene med dolžnico
kot kupcem in Lekić Diano kot prodajalko, v
zavarovanje denarne terjatve upnice Banke
Celje, d.d., v višini 5,300.000 SIT s pp.

Rubež nepremičnine je bil opravljen dne
23. 3. 1999 in ima pomen vknjižbe zastav-
ne pravice v zemljiško knjigo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 1999

Riz 441/99 IZ-406951
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Riz 441/99 z dne 23. 9.
1999 je bila nepremičnina, trisobno stanova-
nje št. 12, v izmeri 77, 21 m2, v drugem
nadstropju večstanovanjskega objekta v Ma-
riboru, Ul. Veljka Vlahoviča 67, s pripadajo-
čim kletnim prostorom v izmeri 5,16 m2, ka-
tero stoji na parceli št. 793, pripisani k vl. št.
2075 k.o. Pobrežje, ki je last Šmigoc Ranka
in Purgaj por. Šmigoc Renate za vsakega do
1/2 celote, na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 11. 8. 1999, dne 23. 9. 1999
zarubljena v korist upnika Raiffeisenbank Un-
terpremstaetten, reg.Gen.m.b.H., Unter-
premstaetten, Avstrija, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 270.000 ATS s pripadki v
tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 9. 1999

Riz 442/99 IZ-406949
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Riz 442/99 z dne 23. 9.
1999 je bila nepremičnina, dvosobno sta-
novanje št. 15, v izmeri 55,42 m2, v III. nad-
stropju večstanovanjskega objekta v Mari-
boru, Cesta proletarskih brigad 60, katero
stoji na parceli št. 3004, k.o. Tabor, ki je do
celote last Brunčič Kristine, na podlagi ku-
poprodajne pogodbe št. 25/93 z dne
15. 10. 1993, dne 23. 9. 1999 zarubljena
v korist upnika Raiffeisenbank Unterprem-
staetten, reg.Gen.m.b.H., Unterpremstaet-
ten, Avstrija, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 210.000 ATS s pripadki v tolar-
ski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 9. 1999

RIG 18/99 IZ-407503
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
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neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Mira Košaka iz Ljubljane, št. SV
1539/98 z dne 21. 12. 1998, s sklepom o
zavarovanju odredilo rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo – poslovne-
ga prostora, ki se sestoji iz prostorov v prib-
ližju v izmeri 197,41 m2 in prostorov v kleti
89,62 m2, s sorazmernim skupnim deležem
na skupnih prostorih, delih in napravah stav-
be ter stavbnem in funkcionalnem zemljišču,
v poslovno stanovanjskem objektu na Mla-
dinski ulici 18 v Mariboru, stoječem na par-
celni št. 805 v k.o. Koroška vrata, last dolž-
nika in zastavitelja DZS založništvo in trgovi-
na, d.d., Mali trg 6, Ljubljana, na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene s prodajalce-
ma Delo-Prodaja, razširjanje in prodaja ča-
sopisov, Ljubljana in Delo, časopisno-založ-
niško podjetje, d.o.o., Ljubljana, v zavaro-
vanje denarnih terjatev upnika Nova Ljub-
ljanska banka, d.d., Ljubljana, v višini
300,000.000 SIT s pp in 49,000.000 ATS
s pp.

Rubež nepremičnine je bil opravljen dne
24. 9. 1999 in ima pomen vknjižbe zastav-
ne pravice v zemljiško knjigo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 10. 1999

IV I 285/97 IZ-407507
Na podlagi pravnomočnega sklepa o iz-

vršbi tega sodišča, opr. št. IV I 285/97 z
dne 5. 8. 1998 je bilo v izvršilni zadevi upni-
ka OCCASIO, d.o.o., Vranji vrh 21, Sladki
vrh, ki ga zastopa odvetnik Erik Kralj iz Mari-
bora, proti dolžnici Glazer Veroniki, stan.
Borova vas 11, Maribor, zaradi izterjave to-
larske protivrednosti denarne terjatve v zne-
sku 28.892,14 DEM in 2.635,04 DEM,
dne 16. 9. 1999, na podlagi 211. člena
ZIZ zarubljeno dne 9. 3. 1999, in sicer:
stanovanje št. 18, ki se nahaja v stanovanj-
skem objektu Borova vas 11, stoječem na
parc. št. 2349, k.o. Sp. Radvanje in obse-
ga kuhinjo v velikosti 11,48 m2, sobo v veli-
kosti 14,80 m2, kopalnico v velikosti
4,01 m2, kabinet v velikosti 7,15 m2, hod-
nik v velikosti 8,39 m2, kletni boks 1,74 m2

in druge prostore v izmeri 4,18 m2, kar zna-
ša v skupni izmeri 51,75 m2, ki je v izključni
lasti dolžnice, na podlagi kupne pogodbe
št. 46/93 z dne 19. 10. 1993.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 16. 9. 1999

RIZ 109/99 IZ-407511
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. RIZ 109/99 z dne 24. 3.
1999 je bila nepremičnina, stanovanje št.
18 v stanovanjski hiši v Mariboru, Panonska
8 v II. nadstropju, v skupni izmeri 63,87 m2,
pripisano pri vl. št. k.o. Tezno, ki stoji na
parc. št. 1889/4, dne 18. 5. 1999 zarub-
ljena v korist upnika Raiffeisenbank Voits-
berg, C. von Hotzendorfstrasse 5, 8570
Voitsberg, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 160.000 ATS s pripadki v
tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 10. 1999

Riz 259/99 IZ-407514
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Riz 259/99 z dne 12. 10.
1999 je bila nepremičnina dvosobno stano-

vanje št. 8, v stanovanjski hiši v Mariboru,
Borova vas 3, v I. nadstropju, v skupni izme-
ri 45,59 m2, pripisano vl. št. , k.o. Sp. Rad-
vanje, ki stoji na parc. št. 2345, ki je last
Klaneček Vlaste do celote po kupoprodajni
pogodbi z dne 28. 10. 1998, sklenjeni med
njo kot kupcem in Fajfar Lidijo kot prodajal-
cem, dne 12. 10. 1999 zarubljena v korist
upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C. von
Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Av-
strija, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 175.000 ATS s pripadki v tolarski proti-
vrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 1999

Riz 424/99 IZ-407515
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Riz 424/99 z dne 12. 10.
1999 je bila nepremičnina stanovanje št. 5,
v stanovanjski hiši v Mariboru, Cesta zmage
105, v II. nadstropju, v skupni izmeri
42,22 m2, pripisano vl. št. , k.o. Tabor, ki
stoji na parc. št. 2460, ki je last Čerčinović
Željka do celote, po prodajni pogodbi št.
4248/93 z dne 20. 10. 1993, sklenjeni
med njimi kot kupcem in Občino Maribor
kot prodajalcem, dne 12. 10. 1999 zarub-
ljena v korist upnika Raiffeisenbank Voits-
berg, C. von Hotzendorfstrasse 5, 8570
Voitsberg, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 160.000 ATS s pripadki v
tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 1999

RIG 426/99 IZ-407403
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, št.
SV 736/99 z dne 14. 7. 1999, s sklepom
o zavarovanju odredilo rubež nepremičnin,
ki nista vpisani v zemljiško knjigo

– stanovanja št. 1, v izmeri 85,32 m2, v
I. nadstropju stanovanjske stavbe na Trgu
revolucije 7 v Mariboru, stoječe na parceli
št. 1652 v k.o. Maribor-grad, v lasti zastavi-
telja Planteu Bojana, na podlagi prodajne
pogodbe št. 2661/93 z dne 15. 1. 1993,
sklenjene s prodajalcem Občino Maribor,

– stanovanja št. 6, v izmeri 124,23 m2, v
I. nadstropju stanovanjske stavbe v Prešer-
novi ulici 18 v Mariboru, stoječe na parceli
št. 1003 v k.o. Maribor Grad, v lasti zastavi-
teljev Gobec Olge in Jožefa na podlagi pro-
dajne pogodbe št. 587/94 z dne 19. 10.
1994, sklenjene s prodajalcem Stanovanj-
ski sklad Občine Maribor, v zavarovanje de-
narne terjatve upnika Probanka, d.d., Mari-
bor, v višini 15,000.000 SIT s pp., do dolž-
nika Gopla, d.o.o., Maribor.

Rubež je bil opravljen dne 23. 9. 1999
in ima pomen vknjižbe zastavne pravice v
zemljiško knjigo.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 1999

Riz 276/99 IZ-407473
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Riz 276/99 z dne 23. 6.
1999 je bila nepremičnina, enosnobno sta-
novanje v II. nadstropju večstanovanjske hi-
še v Mariboru, Ob železnici 8, ki leži na
parc. št. 880, vl. št. 1266, v k.o. Tabor ter

pripadajočim solastniškim deležem na vseh
skupnih prostorih, delih, objekta ter napra-
vah zgradbe, katerega lastnik je dolžnik do
celote na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 20. 4. 1999, vse v korist upnice Zava-
rovalnica Maribor, d.d., Cankarjeva ul. 3,
Maribor, z dnem 23. 6. 1999, zarubljena v
korist upnice Zavarovalnica Maribor, d.d.,
Maribor, Cankarjeva ul. 3, Maribor, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 25.000
DEM s pp. v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 23. 6. 1999

IZ-407474
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Riz 479/99 z dne 7. 10.
1999 je bilo v izvršilni zadevi upnika BANK
Austria Creditanstalt, d.d., Wolfova ul. 1,
Ljubljana, ki ga zastopa poobl. Andrej Ketiš,
odvetnik iz Maribora, proti dolžniku in zasta-
vitelju Zečević Nenadu, stan. Gosposvet-
ska c. 5, Maribor in zastaviteljici Mertuek
Bernardi, stan. Koroška c. 116, Maribor,
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika
v višini 3,000.000 SIT s pripadki, z zastav-
no pravico na nepremičnini, ki ni vpisana v
ZK, zarubljeno dne 7. 10. 1999, trisobno
stanovanje s kabinetom št. 1 v prvem nad-
stropju stanovanjske stavbe Ul. Vita Kraig-
herja 18, Maribor, ki stoji na parc. št. 1765,
prip. k.o. Maribor-Grad ter pripadajočega
garažnega boksa št. 9, ki je v lasti dolžnika
Zečević Nenada in zastaviteljice Mertuek
Bernarde, vsakega do 1/2 celote, na pod-
lagi Prodajne pogodbe z dne 8. 9. 1999, ki
je bila overjena pri notarju Erihu Matelu,
pod št. OV 3154/99 dne 20. 9. 1999.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 7. 10. 1999

I R 102/99 IZ-407481
Okrajno sodišče v Črnomlju je v postop-

ku zavarovanja upnice Dolenjske banke,
d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 3, proti
dolžniku Elvin, Delić in člani, storitve in trgo-
vina, d.n.o., Črnomelj, Kanižarica 37/a, Čr-
nomelj in zastavitelju Delić Zejni, roj. l. 1965
iz Kanižarice pri Črnomlju 37/a, Črnomelj,
zaradi predloga za zavarovanje denarne ter-
jatve po 250. in 251. členu zakona o izvršbi
in zavarovanju, pcto 2,500.000 SIT s pp, v
smislu 251. člena prvi odstavek zakona o
izvršbi in zavarovanju v zvezi s 254. členom
zakona o izvršbi in zavarovanju, dne 6. 10.
1999, sklenilo:

za zavarovanje denarne terjatve upnice
Dolenjske banke, d.d., Novo mesto, Seid-
lova cesta 3, proti dolžniku Elvin, Delić in
člani, storitve in trgovina, d.n.o., Črnomelj,
Kanižarica 37/a, Črnomelj in zastaviteljico
Delić Zejno, roj. 19. 11. 1965, Kanižarica
37/a, Črnomelj, v znesku 2,500.000 SIT s
pp, s pogodbenimi obrestmi od dneva po-
rabe posojila dalje do plačila ter stroški s
pripadki, navedene v sporazumu o zavaro-
vanju denarne terjatve v izvršljivem notar-
skem zapisu opr. št. SV 406/99, z dne
30. 8. 1999, se dovoli in opravi rubež ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
in sicer tako:

– zastavna pravica se zabeleži na eno-
sobnem stanovanju št. 2, ki se nahaja v
pritličju stanovanjske hiše v Kanižarici št.
37/a (stara uprava) v skupni izmeri
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37,05 m2: soba 12,96 m2; kuhinja
13,17 m2; hodnik 5,52 m2; shramba 1,9 m2

in kopalnica 3,50 m2, ki stoji na delu zem-
ljišča parc. št. 2580/1 in 2581/1, vložna
št. 368 in 897 k.o. Dobliče, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanova-
nja št. 36-190/92, z dne 11. 10. 1993,
sklenjene med prodajalcem DP Rudniki rja-
vega premoga Slovenije, p.o. Trbovlje in
zastaviteljico Delić Zejno;

– z rubežem pridobi upnik zastavno pra-
vico na nepremičnini iz prejšnje alinee tega
sklepa in ker je bil rubež opravljen dne 9. 9.
1999 kot izhaja iz rubežnega in cenilnega
zapisnika, ki je sestavni del tega sklepa, je
bila tega dne na zarubljenih stvareh usta-
novljena zastavna pravica na stanovanju.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 6. 10. 1999

I R 91/99 IZ-407482
Okrajno sodišče v Črnomlju je v postop-

ku zavarovanja upnice Dolenjske banke,
d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 3, proti
dolžniku MPOV storitve in trgovina, d.o.o.,
Vinica, Sečje selo 26 in zastavitelju Miru
Puhku, roj. l. 1965, stan. Sečje selo 26,
Vinica, zaradi predloga za zavarovanje de-
narne terjatve po 250. in 251. členu zako-
na o izvršbi in zavarovanju, pcto 6,500.000
SIT s pp, v smislu prvega odstavka 251. čle-
na zakona o izvršbi in zavarovanju v zvezi s
254. členom zakona o izvršbi in zavarova-
nju, dne 6. 10. 1999, sklenilo:

za zavarovanje denarne terjatve upnice
Dolenjske banke, d.d., Novo mesto, Seid-
lova cesta 3, proti dolžniku MPOV storitve
in trgovina, d.o.o., Vinica, Sečje selo 26,
Vinica in zastavitelju Puhku Mirku, roj. l.
1965 iz Sečjega sela 26, Vinica, v znesku
6,500.000 SIT s pp, s pogodbenimi obrest-
mi od porabe posojila dalje do plačila ter
pripadki, navedene v sporazumu o zavaro-
vanju denarne terjatve v izvršljivem notar-
skem zapisu opr. št. SV 357/99, z dne
22. 7. 1999, se dovoli in opravi rubež ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
in sicer tako:

1. zastavna pravica se zabeleži na dvo-
sobnem stanovanju št. 7, ki se nahaja v
prvem nadstropju stanovanjske stavbe v
Drenovcu št. 28, Vinica in v skupni izmeri
76,76 m2, vpisanega pri vl. št. 117 k.o.
Učakovci, parc. št. 2275/1 na podlagi ku-
poprodajne pogodbe opr. št. SV-295/99, z
dne 19. 5. 1999, sklenjene pri notarki Mar-
ti Malič v Novem mestu, in sicer med proda-
jalcema Jaušovec Marijo in Jaušovcem Iva-
nom, oba stan. Preloka 40, Vinica, prej Dre-
novec 28, Vinica ter zastaviteljem Puhkom
Mirom, roj. l. 1965 iz Sečjega sela 26,
Vinica;

2. z rubežem pridobi upnik zastavno pra-
vico na nepremičnini iz prejšnje alinee tega
sklepa in ker je bil rubež opravljen dne
31. 8. 1999 kot izhaja iz rubežnega in ce-
nilnega zapisnika, ki je sestavni del tega
sklepa, je bila tega dne na zarubljenih stva-
reh ustanovljena zastavna pravica na stano-
vanju;

zastavna pravica se vpiše tudi na origi-
nalno kupoprodajno pogodbo z dne 19. 5.
1999, ki se izroči v hrambo upniku; dolžni-
ku je prepovedano razpolagati z zarubljeno
premičnino, ker sicer stori kaznivo dejanje

oškodovanja tujih pravic po 229. členu ka-
zenskega zakonika Republike Slovenije, ki
se preganja na oškodovančev predlog;

3. zastavna pravica se zabeleži tudi na
dolžniku MPOV, d.o.o., Vinica, lastnem
avtobusu  FAP,  tip  SANOS 315.1,  šte-
vilka šasije 16448, številka motorja
522900000483649, leto izdelave 1986,
registerska označba NM 76-70A;

upnik pridobi z rubežem zastavno pravi-
co na zarubljenih stvareh (87. člen ZIZ v
zvezi s 251. členom ZIZ) in ker je bil rubež
opavljen dne 31. 8. 1999 kot izhaja iz ru-
bežnega in cenilnega zapisnika, ki je se-
stavni del tega sklepa, je na zarubljenih stva-
reh tega dne ustanovljena zastavna pravica.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 6. 10. 1999

I R 85/99 IZ-407512
Okrajno sodišče v Črnomlju je v postop-

ku zavarovanja upnice Dolenjske banke,
d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 3, proti
dolžniku in zastavitelju Krajcar trgovina in
proizvodnja Črnomelj, d.o.o., Kolodvorska
18, Črnomelj in zastaviteljema Šavor Gora-
nu in Šavor Nataši, oba stanujoča Ulica 21.
oktobra 2a, Črnomelj, zaradi zavarovanja
denarne terjatve po 250. in 251. členu za-
kona o izvršbi in zavarovanju na podlagi iz-
vršljivega notarskega zapisa za znesek
5,000.000 SIT s pp, v smislu prvega odstav-
ka 251. člena zakona o izvršbi in zavarova-
nju dne 13. 10. 1999, sklenilo:

1. za zavarovanje denarne terjatve upni-
ka Dolenjske banke, d.d., Novo mesto,
Seidlova cesta 3, proti dolžniku in zastavite-
lju Krajcar trgovina in proizvodnja Črnomelj,
d.o.o., Kolodvorska 18, Črnomelj, v višini
5,000.000 SIT s pp, s pogodbenimi obrest-
mi, zamudnimi obrestmi in stroški kot izha-
jajo iz izvršljivega notarskega zapisa opr. št.
SV 454/99 z dne 12. 7. 1999 – notarke
Marte Malič iz Novega mesta, se dovoli in
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi.

2. zastavna pravica se zabeleži na dvo-
sobnem stanovanju št. 11, stoječe na zem-
ljišču parc. št. 225/14, vpisana v vl. št.
229, k.o. Črnomelj, v stanovanjskem bloku
Ulica 21. oktobra 2a, II. nadstropje, v skup-
ni izmeri 62,92 m2 s solastninskimi deleži
skupnih prostorov, delih in napravah stano-
vanjske hiše in na funkcionalnem zemljišču
hiše, na podlagi kupne pogodbe št. 2/28 z
dne 17. 5. 1996, sklenjene s prodajalcem
Begrad, gradbeništvo, trgovina, inženiring,
d.d., Črnomelj, Zadružna cesta 14.

3. z rubežem pridobi upnik Dolenjska
banka, d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 3
(87. člen ZIZ v zvezi s 251. členom ZIZ) na
zarubljenih stvareh zastavno pravico in ker
je bil rubež opravljen dne 11. 10. 1999 kot
izhaja iz rubežnega in cenilnega zapisnika,
ki je sestavni del tega sklepa, je na zarublje-
nih stvareh tega dne ustanovljena zastavna
pravica.

4. zastavna pravica se vpiše tudi na ori-
ginalno kupno pogodbo št. 2/28 z dne
17. 5. 1996, sklenjeno s prodajalcem Be-
grad gradbeništvo, trgovina, inženiring, d.d.,
Črnomelj, Zadružna cesta 14, ki se izroči
upniku.

5. dolžniku je prepovedano razpolagati z
zarubljeno nepremičnino, ker sicer stori kaz-

nivo dejanje oškodovanja tujih pravic po
229. členu kazenskega zakonika Republi-
ke Slovenije, ki se preganja na oškodovan-
čev predlog.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 13. 10. 1999

I R 106/99 IZ-407513
Okrajno sodišče v Črnomlju je v postop-

ku zavarovanja upnice Dolenjske banke,
d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 3, proti
dolžniku TIPLES, Trgovina s tehničnim bla-
gom in kataloška prodaja pohištva Verder-
ber Antons s.p. Kolodvorska cesta 33, Čr-
nomelj in zastavitelju Verderber Antonu, roj.
l. 1960, stan. Semič 48/b, Semič, zaradi
zavarovanja denarne terjatve po 250. in
251. členu zakona o izvršbi in zavarovanju
na podlagi izvršljivega notarskega zapisa za
znesek 7,000.000 SIT s pp, v smislu prve-
ga odstavka 251. člena zakona o izvršbi in
zavarovanju dne 13. 10. 1999, sklenilo:

1. za zavarovanje denarne terjatve upni-
ka Dolenjske banke, d.d., Novo mesto,
Seidlova cesta 3, proti dolžniku TIPLES,
Trgovina s tehničnim blagom in kataloška
prodaja pohištva Verderber Anton, s.p., Ko-
lodvorska 33, Črnomelj, v višini 7,000.000
SIT spp, s pogodbenimi obrestmi, zamudni-
mi obrestmi od dneva porabe posojila dalje
do plačila ter stroški s pripadki kot izhajajo
iz izvršljivega notarskega zapisa opr. št. SV
455/99 z dne 17. 9. 1999 – notarja Jane-
za Ferleža iz Črnomlja, se dovoli in opravi
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiški knjigi.

2. zastavna pravica se zabeleži na dvo-
sobnem stanovanju št. 6, stoječe na zem-
ljišču parc. št. 332/31, vpisana v vl. št.
2727, k.o. Semič, v stanovanjski hiši št.
48/b, Semič, v skupni izmeri 46,72 m2 ter
souporabe skupnih delov stavbe, prosto-
rov, naprav in funkcionalnem zemljišču in
pripadajočih kletnih prostorov, na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. 00903 z dne
12. 2. 1992, sklenjene s prodajalcem Ob-
čino Črnomelj.

3. z rubežem pridobi upnik Dolenjska
banka, d.d., Novo mesto, Seidlova cesta 3
(87. člen ZIZ v zvezi s 251. členom ZIZ) na
zarubljenih stvareh zastavno pravico in ker
je bil rubež opravljen dne 11. 10. 1999 kot
izhaja iz rubežnega in cenilnega zapisnika,
ki je sestavni del tega sklepa, je na zarublje-
nih stvareh tega dne ustanovljena zastavna
pravica.

4. zastavna pravica se vpiše tudi na ori-
ginalno kupoprodajno pogodbo št. 00903
z dne 12. 2. 1992, sklenjeno s prodajal-
cem Občino Črnomelj, ki se izroči upniku.

5. dolžniku je prepovedano razpolagati
z zarubljeno nepremičnino, ker sicer stori
kaznivo dejanje oškodovanja tujih pravic po
229. členu kazenskega zakonika Republi-
ke Slovenije, ki se preganja na oškodovan-
čev predlog.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 13. 10. 1999

I 37/97 IZ-407472
Okrajno sodišče v Kopru je v izvršilni

zadevi upnika Banka Vipa, d.d., Nova Gori-
ca, Kidričeva 7, Nova Gorica, ki jo zastopa
Vojko Krivec, odvetnik iz Solkana, proti dolž-
nici Mataija Bernardi, Cesta na Markovec 3,
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Koper, zaradi izterjave 2,201.571,10 SIT,
na podlagi drugega odstavka 211. člena ZIZ
sklenilo:

zarubi se stanovanje na naslovu Cesta
na Markovec 3 v Kopru, v 5. nadstropju,
stanovanje št. 40, v stanovanjski hiši na par-
celi št. 487/17, vložek št. 1060, k.o. Se-
medela. Stanovanje meri 78,20 m2 in je last
dolžnice na podlagi kupoprodajne pogodbe
med Občino Koper in dolžnico št.
362-220/92 z dne 16. 1. 1992, overjena
pri Temeljnem sodišču v Kopru, pod št.
Ov I 1919/92 dne 27. 2. 1992.

Dolžniku je prepovedano razpolagati z
zarubljeno nepremičnino, jo poškodovati,
uničiti ali kako drugače preprečiti plačilo
upnika, sicer stori kaznivo dejanje po
229. členu kazenskega zakonika RS.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 10. 1999

R 194/99 IZ-407489
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 827/99 z dne 2. 7. 1999 in
sklepu naslovnega sodišča opr. št. R
194/99 z dne 6. 7. 1999, se zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnice Probanke,
d.d., Maribor, do dolžnika Artel, d.o.o., Ru-
tarjeva 6a, Koper, na podlagi posojilne –
zastavne pogodbe o kratkoročnem kreditu
št. 347/99 z dne 2. 7. 1999, v višini
15,000.000 SIT, vključujoč obresti po spre-
menljivi obrestni meri TOM + 6%, na letni
ravni, povečane za morebitne zakonite za-
mudne obresti, sodne stroške in druge
stroške, z zapadlostjo dne 6. 6. 2000, opra-
vi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiški knjigi, in sicer – poslovnega prostora,
ki se nahaja v Servisno poslovnem objektu
ob ankaranski vpadnici, z oznako 3/8, skup-
ne površine 100 m2, vključujoč sorazmerni
del solastninske pravice na skupnih prosto-
rih objekta, stavbnega in funkcionalnega
zemljišča, ki služijo objektu kot celoti, kateri
je last dolžnika, kar je razvidno iz prodajne
pogodbe, sklenjene med njim in družbo Ko-
perinvest, d.o.o., Ferrarska 14, Koper, z
dne 16. 6. 1999, katera je overjena pri no-
tarju Dravu Ferligoju iz Kopra, dne 28. 6.
1999.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 10. 1999

R 219/99 IZ-407490
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 900/99 z dne 15. 7. 1999 in
sklepu naslovnega sodišča opr. št. R
219/99 z dne 20. 7. 1999, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice Proban-
ke, d.d., Maribor, do dolžnika in zastavite-
lja Costa Commerce, d.o.o., Koper, Ben-
čičeva 2c, Koper, na podlagi posojilne-za-
stavne pogodbe o dolgoročnem kreditu št.
97/99 z dne 15. 7. 1999, v višini
5,000.000 SIT, vključujoč obresti po spre-
menljivi obrestni meri TOM + 7,25% na
letni ravni, povečane za morebitne zakoni-
te zamudne obresti, sodne stroške in dru-
ge stroške; z zapadlostjo v 60 mesečnih
obrokih, pri čemer prvi obrok zapade v
plačilo 1. 2. 2000 v višini 50.000 SIT, zad-

nji obrok pa 13. 7. 2004 v višini
2,200.000 SIT, s tem, da je šestmesečni
moratorij na odplačilo glavnice in 53 obro-
kov v višini 50.000 SIT, vsi ostali obroki pa
zapadejo vsakega prvega v mesecu oziro-
ma prej, kot je to določeno v 7. členu na-
vedene pogodbe, opravi rubež nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
– poslovnega prostora v izmeri približno
56 m2 in se nahaja v I. nadstropju objekta z
oznako “A“ Center za Gradom št. 10, sto-
ječ na parc. št. 250, k.o. Semedela, s
pripadajočo solastninsko pravico na skup-
nih delih in napravah v objektu ter funkcio-
nalnim zemljiščem, kar je razvidno iz kupo-
prodajne pogodbe št. CZG-5f-A-53/93 z
dne 31. 5. 1993, sklenjene med njim in
Inženiring Galeb, p.o., Izola.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 10. 1999

R 272/99 IZ-407491
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 1077/99 z dne 14. 7. 1999 in
sklepu naslovnega sodišča opr. št. R
272/99 z dne 21. 9. 1999, se zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnice Probanke,
d.d., Maribor, do dolžnika Podnar Pavaa,
s.p., iz Kopra, Garibaldijeva 30, na podlagi
posojilne-zastavne pogodbe o kratkoroč-
nem kreditu št. 486/99-3030 z dne 13. 9.
1999, v višini 2,000.000 SIT, vključujoč
obresti po spremenljivi obrestni meri TOM
+6% na letni ravni, povečane za morebitne
zakonite zamudne obresti, sodne stroške in
druge stroške; z zapadlostjo dne 8. 9. 2000
oziroma prej, kot je to določeno v 7. členu
navedene pogodbe, opravi rubež nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
– poslovnega prostora št. L 105, površine
22,75 m2, vključujoč solastninsko pravico
na skupnih prostorih, delih in napravah, ki
se nahaja v poslovno-stanovanjskem objek-
tu “Center Ankaran“, kateri stoji na parc. št.
1363/13, 1363/12, 1314/8, 1314/10,
750/5, 750/1, k.o. Oltra, kateri je last za-
staviteljev, kar je razvidno iz kupoprodajne
pogodbe št. 392/94 z dne 30. 11. 1994,
sklenjene med njima in GIP Stavbenik, d.d.,
Koper, katera je overjena pri Temeljnem so-
dišču v Kopru, enoti v Kopru, pod opr. št.
Ov I 7457/94.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 10. 1999

R 193/99 IZ-407492
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 828/99 z dne 2. 7. 1999 in
sklepu naslovnega sodišča opr. št. R
193/99 z dne 6. 7. 1999, se zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnice Probanke,
d.d., Maribor, do dolžnika Ecotech, d.o.o.,
Pristaniška 14, Koper, na podlagi posojil-
ne-zastavne pogodbe o kratkoročnem kre-
ditu št. 349/99 z dne 2. 7. 1999, v višini
19,000.000 SIT, vključujoč obresti po spre-
menljivi obrestni meri TOM + 6% na letni
ravni, povečane za morebitne zakonite za-
mudne obresti, sodne stroške in druge
stroške, z zapadlostjo dne 6. 6. 2000, opra-
vi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-

ljiški knjigi, in sicer – poslovnega prostora,
ki se nahaja v Servisno poslovnem objektu
ob ankaranski vpadnici, z oznako 1/8,
2/8.2, skupne površine 125,50 m2, vklju-
čujoč sorazmerni del solastninske pravice
na skupnih prostorih objekta, stavbnega in
funkcionalnega zemljišča, ki služijo objektu
kot celoti, kateri je last dolžnika, kar je raz-
vidno iz prodajne pogodbe, sklenjene med
njim in družbo Koperinvest, d.o.o., Ferrar-
ska 14, Koper, z dne 16. 6. 1999, katera
je overjena pri notarju Dravu Ferligoju iz
Kopra, dne 30. 6. 1999.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 10. 1999

R 222/99 IZ-407493
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra,
pod opr. št. SV 416/99 z dne 30. 6.
1999, se zaradi zavarovanja denarne terja-
tve upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, do dolžnice Kačinari Mojce iz
Ankarana, Bevkova ul. 37, na podlagi po-
godbe o kreditu št. 236-151629 z dne
3. 6. 1999, v višini 7,737.338 SIT s pp, z
realno obrestno mero TOM + 5,5% letno,
ki se spreminjajo skladno z vsakokrat ve-
ljavnim sklepom o obrestnih merah upni-
ce; rok porabe kredita je 30. 6. 1999, do-
ba vračanja kredita je 120 mesečnih ob-
veznosti, ki zapadejo v vplačilo vsakega
zadnjega dne v mesecu in drugimi pogoji,
razvidnimi iz sporazuma, opravi rubež ne-
premičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
in sicer – vrstne hiše VH št. 6, v skupni
izmeri 112,50 m2, zgrajeni do IV. gradbe-
ne faze, s pripadajočim funkcionalnim zem-
ljiščem in parkirnim mestom, vse na parc.
št. 223/5 in 223/7, k.o. Semedela, ki je
last dolžnice in zastavitelja, kar je razvidno
iz prodajne pogodbe št. 28/99 z dne
29. 1. 1999, sklenjene med njima in druž-
bo GIP Stavbenik, d.d., Koper.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 10. 1999

R 224/99 IZ-407494
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra,
pod opr. št. SV 445/99 z dne 16. 7.
1999, se zaradi zavarovanja denarne terja-
tve upnice Nove Ljubljanske banke, d.d.,
Ljubljana, do dolžnika Trixin, Kopija center
in servis, d.o.o., Koper, Obrtniška 5, na
podlagi kreditne pogodbe za investicije,
reg. št. 24A900110 z dne 24. 6. 1999, v
višini 7,000.000 SIT s pp, z realno obrest-
no mero TOM + 5,5% letno, ki se spremi-
nja skladno z vsakokrat veljavnim sklepom
o obrestnih merah upnice; terjatev zapade
v plačilo v 82 mesečnih obrokih, in sicer
vsakega 22. v mesecu, od katerih prvi
obrok zapade v plačilo dne 22. 9. 1999 in
zadnji dne 22. 6. 2006 in z ostalimi pogo-
ji, razvidnimi iz sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve in navedene pogodbe,
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer – poslovnega pro-
stora A/1 v izmeri 95 m2 koristne površi-
ne, ki se nahaja v objektu, ki stoji na parc.
št. 1840, k.o. Semedela, ob Dolinski cesti
v Kopru, dokončan do III. gradbene faze z
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zaključeno fasado, zunanjo ureditvijo in ko-
munalnimi priključki, kateri je last dolžnika,
kar je razvidno iz kupoprodajne pogodbe
št. P 13/99-K.D./4 z dne 15. 6. 1999,
sklenjene med njim in družbo Forma Inn,
d.o.o., Koper, Obrtniška 5.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 10. 1999

R 276/99 IZ-407495
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra,
pod opr. št. SV 497/99 z dne 7. 9. 1999,
se zaradi zavarovanja denarne terjatve up-
nice Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljublja-
na, do dolžnika Potočar Franca iz Portoro-
ža, Senčna pot 2, v višini 4,200.000 SIT s
pp, ki se obrestuje po realni obrestni meri
TOM + 5,50% letno, ki se spreminjajo
skladno z vsakokrat veljavnim sklepom o
obrestnih merah upnice; doba vračanja
kredita je 120 mesecev od dneva porabe
kredita ali od poteka roka za njegovo pora-
bo, ki je 30. 9. 1999, opravi rubež nepre-
mičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer – stanovanja v stanovanjskem objek-
tu na naslovu Koper, Kozlovičeva 3, št.
stanovanja 08, v drugem nadstropju, v veli-
kosti 58,23 m2, s kletjo v pritličju, s solast-
ninsko pravico na skupnih prostorih, delih,
objektih in napravah stanovanjskega ob-
jekta, kar je dolžnik pridobil na podlagi ku-
poprodajne pogodbe z dne 16. 7. 1999,
sklenjene z Bratož Štefanom, overjene dne
26. 7. 1999.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 10. 1999

R 223/99 IZ-407496
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra,
pod opr. št. SV 444/99 z dne 16. 7. 1999
in sklepa naslovnega sodišča opr. št.
R 223/99 z dne 23. 7. 1999, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, do dolž-
nika Mitruševski Dragana, s.p., Koper, na
podlagi kreditne pogodbe za investicije, reg.
št. 24A900116 z dne 5. 7. 1999, v višini
5,000.000 SIT s pp, z realno obrestno me-
ro TOM + 5,5% letno, ki se spreminja sklad-
no z vsakokrat veljavnim sklepom o obrest-
nih merah upnice; terjatev zapade v plačilo
v 81 mesečnih obrokih, od katerih prvi
obrok zapade v plačilo dne 27. 10. 1999 in
zadnji dne 27. 9. 2006 in z drugimi pogoji,
razvidnimi iz sporazuma o zavarovanju de-
narne terjatve in navedene pogodbe, opravi
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiški knjigi, in sicer – poslovnega prostora,
označenega s št. 1/1, v izmeri 62,20 m2,
zgrajen do podaljšane III. gradbene faze, v
objektu Servisno poslovni objekt ob ankran-
ski vpadnici – Koper, ter stavbnega in funk-
cionalnega zemljišča, ki služi objektu za nor-
malno rabo, s parc. št. 1570/19 in
1570/20, k.o. Koper, kateri je last dolžni-
ka, kar je razvidno iz prodajne pogodbe št.
13/99-K z dne 10. 6. 1999, sklenjene med
njim in družbo Koperinvest, d.o.o., ter SIB,
d.d., Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 10. 1999

R 293/99 IZ-407497
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja iz Kopra, pod
opr. št. SV 1175/99 z dne 5. 10. 1999 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št.
R 293/99 z dne 5. 10. 1999, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Banke
Koper, d.d., do dolžnikov Slodan, proizvod-
nja, trgovina, zastopstvo in turizem, d.o.o.,
Beblerjeva ul. b. š., Koper in Pavšič Zvonka
iz Kopra, Levstikova 3, na podlagi pogodbe
o dolgoročnem posojilu št. 310/99, račun
št. 4030-520000-21476/99 z dne 29. 9.
1999, v višini 17,200.000 SIT, ki se revalo-
rizira v višini, rokih in na način, določen z
vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih
merah upnice in obrestuje v višini 6,45%
letno obrestno mero, ki se spreminja sklad-
no z vsakokrat veljavnim sklepom o obrest-
nih merah upnice in 3. člena navedene po-
godbe, s tem, da si upnica pridržuje pravi-
co, da v času pogodbenega razmerja spre-
meni način obračunavanja in plačil po tej
pogodbi, v skladu z vsakokrat veljavnim do-
ločilom upnice o načinih in rokih za obračun
in plačilo obresti; v primeru, če dolžnika ne
poravnata pravočasno zapadlih obveznosti
po navedeni posojilni pogodbi, jima upnica
zaračunava na neplačani znesek zamudne
obresti v višini zakonsko določene zamud-
ne obrestne mere; v primeru, če zamudna
obrestna mera ne bo več zakonsko določe-
na, pa se znesek zapadlih obveznosti reva-
lorizira po stopnji rasti cen na drobno v RS v
preteklem mesecu oziroma skladno z vsa-
kokrat veljavnim sklepom o obrestnih me-
rah upnice in obrestuje v višini pogodbene
realne obrestne mere, povečane za 25%;
rok plačila obresti je 8 dni od dneva obraču-
na, rok plačila revalorizacije pa takoj po pre-
jemu obračuna oziroma najkasneje do 15. v
tekočem mesecu; glavnica pa zapade v pla-
čilo v 60 enakih mesečnih obrokih, ki zapa-
dejo v plačilo vsakega zadnjega dne v me-
secu, s tem, da prvi obrok zapade v plačilo
dne 30. 11. 1999, zadnji pa dne 31. 10.
2004 oziroma prej, kot je to določeno v
2. členu sporazuma o zavarovanju denarne
terjatve z zastavno pravico na nevknjiženi
nepremičnini, opravi rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer –
trisobnega stanovanja v Kopru, Levstikova
1, s površino 50,31 m2, v III. nadstropju
stanovanjskega bloka, stoječega na parc.
št. 430/5 k.o. Semedela, s pripadajočo
solastninsko pravico na skupnih delih in na-
pravah, katera je last Pavšič Zvonka, kot je
to razvidno iz prodajne pogodbe z dne
21. 4. 1986, sklenjene s prodajalcem To-
varno motornih vozil TOMOS Koper, TOZD
Inštitut, overjene pri Temeljnem sodišču v
Kopru, enoti v Kopru, dne 25. 6. 1986.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 10. 1999

R 282/99 IZ-407498
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra,
pod opr. št. SV 465/99 z dne 23. 7. 1999
in sklepa naslovnega sodišča opr. št.
R 282/99 z dne 28. 9. 1999, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Nove
Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana, do dolž-

nika Vrečko Antona iz Kopra, Gramšijev trg
8, v višini 6,300.000 SIT s pp, ki se obre-
stuje po realni obrestni meri TOM + 6,5%
letno, ki se spreminja skladno z vsakokrat
veljavnim sklepom o obrestnih merah upni-
ce; doba vračanja kredita je 240 mesecev
od dneva porabe kredita ali do poteka roka
za njegovo porabo, ki je 31. 8. 1999, opra-
vi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiški knjigi, in sicer – stanovanja v izmeri
69,30 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju
večstanovanjske hiše v Kopru, Gramšijev
trg 8, stoječe na parc. št. 438, vpisani v vl.
št. 743 k.o. Koper, katerega lastnik je do
celote dolžnik s solastninsko pravico na
zemljišču, na katerem stavba stoji in funk-
cionalnem zemljišču ter na skupnih delih,
objektih in napravah, kar je dolžnik pridobil
na podlagi menjalne pogodbe, sklenjene
med njim in Ljubunković Zoranom, overjene
pred Temeljnim sodiščem v Kopru, enoti v
Kopru, dne 8. 10. 1993.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 10. 1999

R 275/99 IZ-407499
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra,
pod opr. št. SV 514/99 z dne 20. 9. 1999,
se zaradi zavarovanja denarne terjatve SKB
banke, d.d., do dolžnika Šaković Husejna iz
Kopra, Župančičeva ul. 6, na podlagi po-
godbe o dolgoročnem kreditu št. 527000
135-2181/70 in dodatka št. 1 k navedeni
pogodbi, oboje z dne 3. 9. 1999, v višini
15,300.000 SIT, ki se obrestuje po letni
obrestni meri TOM + 6,50%, pri čemer so
rok, način vračila in višina obrokov razvidni
iz navedene pogodbe, ki je priloga notar-
skega zapisa; terjatev dospe v plačilo v 180
mesečnih obrokih, pri čemer dospe v plači-
lo prvi obrok dne 31. 10. 1999, zadnji pa
30. 9. 2014, oziroma v primeru 30 dnevne-
ga neplačila obroka in obresti zapade v pla-
čilo še ves neodplačan kredit, skladno s
pogoji in načinom, kot je dogovorjeno v na-
vedeni kreditni pogodbi in dodatku; pogoji
dolgoročnega kredita izhajajo iz navedene
kreditne pogodbe in dodatka in se lahko
spreminjajo skladno s soglasno voljo strank
s pisnim aneksom k osnovni pogodbi, opra-
vi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zem-
ljiški knjigi, in sicer – stanovanja v stano-
vanjski hiši v Kopru, Župančičeva ul. 6, vl.
št. 562 k.o. Koper, parc. št. 882, v izmeri
81,70 m2, s solastninsko pravico skupnih
prostorov, delov, objektov in naprav stano-
vanjske hiše, glede na delež, sorazmeren
vrednosti stanovanja, v primerjavi s skupno
vrednostjo etažne lastnine v celi hiši, kar je
last dolžnika, kot to izhaja iz kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št.
362-532/93, sklenjene med njim in Občini
Koper, dne 14. 7. 1993, overjene pri Te-
meljnem sodišču v Kopru, enoti v Kopru,
opr. št. Ov I 5374/93 dne 7. 10. 1993.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 10. 1999

R 278/99 IZ-407500
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 1125/99 z dne 22. 9. 1999 in
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sklepa naslovnega sodišča opr. št. R
278/99 z dne 24. 9. 1999, se zaradi zava-
rovanja denarne terjatve upnice Probanke,
d.d., Maribor, do dolžnika NIKK, d.o.o., Uli-
ca OF 11, na podlagi posojilne-zastavne
pogodbe o dolgoročnem kreditu št.
119/99-3030 DK z dne 22. 9. 1999, v
višini 5,000.000 SIT, vključujoč obresti po
spremenljivi obrestni meri TOM + 7,25% na
letni ravni, povečane za morebitne zakonite
zamudne obresti, sodne stroške in druge
stroške; z zapadlostjo dne 9. 9. 2004 ozi-
roma prej, kot je to določeno v 7. členu
navedene pogodbe, opravi rubež nepremič-
nine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
– poslovnega prostora, ki se nahaja v po-
slovni stavbi Vzhodna tribuna stadion v Ko-
pru, lokal št. 15, v površini 33,60 m2, stav-
ba, stoječa na parc. št. 1441/5, vl. št.
1020, k.o. Koper, vključno s solastninsko
pravico na skupnih prostorih stavbe, delih
in napravah, kateri je last zastavitelja, kar je
razvidno iz kupoprodajne pogodbe, skle-
njene med SOZ “Galeb“ Izola, TOZD Trže-
nje inženiring, kot prodajalcem in kupcema
Cepak Nevijo in Adrijanom, kupoprodajne
pogodbe, sklenjene med prodajalcema Ce-
pak Nevijo in Adrijanom ter dolžnikom kot
kupcem z dne 13. 4. 1999 in aneksa št. 1
h kupoprodajni pogodbi z dne 13. 4. 1999,
sklenjen med prodajalcema Cepak Nevijo
in Adrijanom ter dolžnikom in zastaviteljem.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 10. 1999

R 177/99 IZ-407501
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Šoemen Andreja iz Ptuja, pod
opr. št. SV 624/99 z dne 9. 6. 1999 in
sklepa naslovnega sodišča opr. št.
R 177/99 z dne 29. 6. 1999, se zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnice Raiffei-
senbank St. Stefan-Jagerberg-Wolfsberg,
Republika Avstrija, do dolžnikov Vivad,
d.o.o., Koper, C. na Markovec 9 in Štrkalj
Dušico iz Kopra, Cesta na Markovec 9, na
podlagi posojilne pogodbe z dne 20. 5.
1999, v višini 370.000 ATS (na dan
sklepanja sporazuma 5,180.000 SIT), z
9% rednimi in 14% zamudnimi obrestmi in
stroški, ki so v primeru prodaje plačljivi v
tolarjih po prodajnem tečaju Banke Sloveni-
je na dan plačila, z zapadlostjo 15. 8. 2006
ali prej, če dolžnika zamujata s plačilom
zneska, ki presega vsoto dveh obrokov;
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer – stanovanja na na-
slovu Koper, Cesta na Markovec 9, v četr-
tem nadstropju, označena s št. 34, s površi-
no 78,20 m2, katero je last dolžnice Štrkalj
Dušice, kar je razvidno iz kupoprodajne po-
godbe o prodaji stanovanja št.
362-1797/91 z dne 9. 12. 1991, sklenje-
ne med njo in Občino Koper.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 10. 1999

R 102/99 IZ-407502
Na podlagi sporazuma strank, sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem zapi-
su notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod opr.
št. SV 282/99 z dne 15. 3. 1999 in sklepa
naslovnega sodišča opr. št. R 102/99 z dne
9. 4. 1999, se zaradi zavarovanja denarne

terjatve upnice Krekove banke, d.d., Mari-
bor, Slomškov trg 18, Maribor, zoper dolžni-
ka Pompe, družba za storitve, inženiring in
trgovino, d.o.o., Glavni trg 17/b, Maribor in
solidarnega poroka in zastavitelja Oro Pro-
mess, d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, Koper,
na podlagi pogodbe o dolgoročnem kreditu
št. 217/98 z dne 22. 12. 1998, v višini
127,500.000 SIT s pripadki, kot je razvidno
iz navedene pogodbe; terjatev zapade v pla-
čilo v rednih mesečnih obrokih, ki dospejo v
plačilo vsakega prvega v mesecu za tekoči
mesec, pri čemer dospe prvi obrok v plačilo
dne 1. 3. 1999, zadnji pa 2. 2. 2004 oziro-
ma prej, kot je razvidno iz navedene pogod-
be, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiški knjigi, in sicer – proizvodne hale v
izmeri 986,21 m2, ki se nahaja na območju
proste carinske cone v Luki Koper in stoji na
parc. št. 566/1 in 5834/1, obe k.o. Berto-
ki, ki je last solidarnega poroka in zastavite-
lja, kar je razvidno iz prodajne pogodbe, skle-
njene med njim in podjetjem Gepard – 1,
d.o.o., Koper, dne 25. 8. 1995, katera je
overjena pred notarjem Dravom Ferligojem
iz Kopra, dne 14. 9. 1995, št. Ov 1232/95.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 10. 1999

II R 165/99 IZ-407475
Ugotovi se, da na podlagi neposredno

izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade
Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV 2232/99 z
dne 31. 7. 1999 in sklepa tega sodišča
opr. št. II R 165/99, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve upnice Banka Celje, d.d.,
Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4,
Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa Bojan
Salobir, z zastavno pravico na nepremičnini
v lasti zastavnih dolžnikov: 1. Saralija Ad-
nan, 2. Rakočević Nevenka, oba iz Ljublja-
ne, Kumrovška 21, vsakega do 1/2, zarubi
stanovanje številka 3/2, ki se nahaja v etaži
03 objekta “PSO Ob Kajuhovi cesti“, na
naslovu Izola, Kajuhova 28, v skupni izmeri
39,04 m2, ki stoji na parc. št. 2700 k.o.
Izola-mesto, vključujoč solastninsko pravi-
co na skupnih prostorih, delih in napravah,
ki sta ga zastavna dolžnika pridobila na pod-
lagi kupoporodajne pogodbe od Galeb
gradbeništvo, d.o.o., Izola, Polje 5i, z dne
10. 6. 1999, overjeno dne 10. 8. 1999,
pri notarju Ferligoju v Kopru, ov št.
5414/99.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 7. 10. 1999

II R 225/99 IZ-407593
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. II R 225/99 z dne 27. 9.
1999, je bil poslovni prostor, ki se nahaja v
pritličju stanovanjskega objekta v Ulici Pre-
šernove brigade 10, Kranj, stoječega na
parc. št. 204 k.o. Klanec in v naravi obsega
vetrolov v izmeri 1,66 m2, delavnico v izme-
ri 18,71 m2, skladišče v izmeri 16,73 m2,
WC v izmeri 1,60 m2 ter predprostor v iz-
meri 1,30 m2, ki še ni vpisano v zemljiški
knjigi, zastavna dolžnika Mira Bilban in Ciril
Bilban, oba Nova ulica 12, Vodice, pa sta
ga pridobila na podlagi kupoprodajne po-
godbe, sklenjene s podjetjem Birostroj
Computers, p.o., Glavni trg 17/b, Maribor,
dne 20. 4. 1995, zarubljen za zavarovanje
denarne terjatve po pogodbi o dolgoroč-

nem posojilu, št. 087F086120/1 z dne
27. 8. 1999, v višini 25,000.000 SIT s pri-
padki, v korist upnice Gorenjska banka,
d.d., Kranj, Bleiweisova 1, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 29. 9. 1999

In 99/00074 IZ-407401
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča,

opr. št. I Ig 173/95 z dne 31. 1. 1995, se
zaradi izvršljive terjatve upnika Merkur Kranj,
d.d., Koroška c. 1, Kranj, ki ga zastopa
Janez Hočevar, odvetnik v Žabnici, proti
dolžniku Stanetu Jankovecu, s.p., Kovor-
ska 21, Tržič, in sicer glavnice v znesku
354.535,40 SIT s pripadki, opravi dne
7. 10. 1999 rubež nepremičnine, in sicer
dvosobnega stanovanja št. 15, v skupni iz-
meri 56,05 m2, v III. nadstropju stanovanj-
skega objekta Kovorska c. 21 v Tržiču, ki
stoji na parc. št. 226 k.o. Bistrica.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 10. 1999

In 98/00255-12 IZ-406760
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, opr. št. In 98/00255 z dne 7. 5.
1998, je bil v korist upnika Republika Slo-
venija – Ministrstvo za finance, Davčna upra-
va RS, Davčni urad Kranj, zaradi prisilne
izterjave 140,769.567 SIT s pp, zarubljeni
poslovni prostor dolžnika Kne Tomaža,
Oprešnikova 88, Kranj, v pritličju objekta
Brilejeva 12 v Ljubljani, v izmeri 47,15 m2,
stoječe na parc. št. 131/1, 119/1, 110/1,
110/3 in 110/2, k.o. Dravlje.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 9. 1999

II R 332/99-10 IZ-406686
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 332/99 z dne 10. 5. 1999, so
bili poslovni prostori v II. nadstropju med os-
mi N-R ter parkirni prostori št. 22 do 30, v I.
kleti med osmi K-N, vse v poslovnem objektu
R1 R2 v Zupančičevi jami, na naslovu Želez-
na cesta 14, Ljubljana, ki so last dolžnika
Salbatring International, d.o.o., Železna c.
14, Ljubljana, z dnem 1. 7. 1999 zarubljeni
v korist upnika Factor banka, d.d., Železna
c. 16, Ljubljana, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 170,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 9. 1999

II R 396/99-7 IZ-406716
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 396/99 z dne 13. 5. 1999, je
bila garaža na objektu parc. št. 2/3 vl. št.
340, k.o. Šentpeter na Šmartinski ulici 28 v
Ljubljani, ki je last dolžnika Mans, podjetje
za storitve in trgovino, d.o.o., Letališka 3,
Ljubljana, z dnem 27. 5. 1999 zarubljena v
korist upnika Banka Celje, d.d., Glavna po-
družnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 1999

II R 185/99-10 IZ-406708
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 185/99 z dne 10. 3. 1999, je
bilo stanovanje št. 3, v 2. nadstropju stano-
vanjske zgradbe Einspielerjeva 2b, ki je last



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 94 / 19. 11. 1999 / Stran 6321

dolžnikov Kamenka Kusar, Štantetova 30,
Maribor in Ksenije Turnšek, Parižlje 13h,
Braslovče, z dnem 25. 5. 1999 zarubljeno
v korist upnika Banka Celje, d.d., Glavna
podružnica Ljubljana, Trdinova 4, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
131.000 DEM v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 9. 1999

Z 87/99 IZ-407584
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v

zadevi zavarovanja upnice Abanke, d.d.,
Ljubljana, Slovenska c. 58, Ljubljana, zoper
dolžnico in zastaviteljico Ireno Kolar ter za-
stavitelja Marka Kolarja, oba Dobovec pri
Rogatcu 56, Rogatec, zaradi zastavne pra-
vice na podlagi sporazuma strank, po pred-
logu upnika na podlagi pri notarju Pavlu Roj-
su iz Šmarja pri Jelšah, sestavljenega notar-
skega zapisa z dne 9. 9. 1999, opr. št. SV
574/99, zaradi zavarovanja upnikove de-
narne terjatve v znesku 2,645.000 SIT s
pogodbenimi in zamudnimi obrestmi ter
ostalimi pripadki, razvidnimi iz cit. notarske-
ga zapisa, dne 13. 10. 1999 opravilo rubež
nepremičnin, ki so last dolžnice in zastavite-
ljev Irene in Marka Kolarja in niso vpisane v
zemljiško knjigo, in sicer dvosobnega sta-
novanja na naslovu Ulica Kozjanskega odre-
da 15, Rogaška Slatina, št. stanovanja 28,
v skupni izmeri 56,46 m2, v korist upnika
Abanka, d.d., Ljubljana. Rubež ima pomen
vknjižbe zastavne pravice.

Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 14. 10. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Št. 122-2/99-0016-04 Ob-15113
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sod-

niški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98):

a)
– 2 prosti mesti višjih sodnikov na

Upravnem sodišču Republike Slovenije
na sedežu v Ljubljani,

– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na zunanjem oddelku v Mariboru.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v 3.
členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi oziroma pogoje za
izvolitev za sodnika upravnega sodišča do-
ločene v 8. členu zakona o upravnem sporu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-15130
Ministstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sod-

niški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98):

a) 1 prosto mesto višjega sodnika na
civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljub-
ljani.

b)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Novi Gorici,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika

na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu.
c)
– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na

Okrajnem sodišču v Domžalah,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Kranju,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Lendavi,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika

na Okrajnem sodišču v Radovljici.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v 3.
členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;

K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi;

K I/c
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sod-
niški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v 1.
členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 160-99 Ob-14982
Na podlagi tretjega odstavka 258.c čle-

na 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 – odloč-
ba US, št. 35/97, 73/97 – odločba US, št.
87/97 in 73/98) ter prvega odstavka 66.
člena in 62. člena zakona o sodiščih (Ur. l.
RS, št. 19/94), je Svet sodnikov za pre-
krške Republike Slovenije na 39. seji dne
9. 11. 1999 sprejel naslednji sklep:

Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije ponovno objavlja javni poziv sod-
nikom za prekrške k vložitvi kandidatur za
prosto mesto:

– predstojnika Sodnika za prekrške s
sedežem v Grosupljem.

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 Republi-
ke Slovenije, Mala ulica 3, Ljubljana, v 15
dneh od objave tega poziva.

Republika Slovenija
Svet sodnikov za prekrške

Št. 140-99 Ob-14983
Na podlagi tretjega odstavka 258.c čle-

na 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 – odloč-
ba US, št. 35/97, 73/97 – odločba US, št.
87/97 in 73/98) ter prvega odstavka 66.
člena in 62. člena zakona o sodiščih (Ur. l.
RS, št. 19/94), je Svet sodnikov za pre-
krške Republike Slovenije na 39. seji dne
9. 11. 1999 sprejel naslednji sklep:

Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije ponovno objavlja javni poziv sod-
nikom za prekrške k vložitvi kandidatur za
prosta mesta:

– predstojnika Sodnika za prekrške s
sedežem v Brežicah,

– predstojnika Sodnika za prekrške s
sedežem v Kočevju,

– predstojnika Sodnika za prekrške s
sedežem v Murski Soboti,

– predstojnika Sodnika za prekrške s
sedežem na Ravnah na Koroškem.

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 Republi-
ke Slovenije, Mala ulica 3, Ljubljana, v 15
dneh od objave tega poziva.

Republika Slovenija
Svet sodnikov za prekrške

Ob-14555
Upravni odbor Znanstveno-raziskovalne-

ga središča RS Koper na podlagi 26. člena
statuta ZRS RS Koper objavlja prosto mesto

direktorja Znanstveno-raziskovalne-
ga središča RS Koper

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
– splošni pogoji, določeni z zakonom o

zavodih in z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (zlasti 14. člen),

– doktorat znanosti z enega od področij
dejavnosti ZRS Koper,

– aktivno znanje dveh tujih jezikov s pred-
nostjo italijanskega jezika,

– izkazana sposobnost za organiziranje
in vodenje raziskovalnega in razvojnega
dela.

Direktorja imenuje Upravni odbor ZRS s
soglasjem ustanoviteljev ZRS Koper. Direk-
tor je organizacijski in strokovni vodja. Man-
dat direktorja traja 5 let. Izbrani kandidat
nastopi mandat s 16. 2. 2000.

Kandidati naj pošljejo prijave v 8 dneh
od tega razpisa na naslov: Znanstveno-razi-
skovalno središče RS Koper, Garibaldijeva
18, 6000 Koper. Prijava naj bo v zaprti
ovojnici z oznako “Za razpisano mesto di-
rektorja“, kateri morajo biti priložena doka-
zila o izpolnjevanju pogojev:

– dokazilu o opravljenem doktoratu,
– curiculum vitae z navedbo dosedanjih

izkušenj,
– bibliografijo (s poudarkom na obdobju

zadnjih treh let) ter vizijo dela in vodenja
zavoda v obliki programa.

Gradivo za pripravo programa je na voljo
v tajništvu središča, tel.: 066/21-260, pri
Martini Firm.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od dneva razpisa.

Znanstveno-raziskovalno središče
RS Koper
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Ob-14999
Občina Krško, Občinski svet, Komisija

za mandatna vprašanja, volitve in imenova-
nja, Cesta krških žrtev 14, Krško, na podla-
gi 16. in 18. člena statuta Občine Krško
(Ur. l. RS, št. 2/96) ter 7. in 10. člena
odloka o organiziranju Poklicne gasilske
enote Krško (Ur. l. RS, št. 24/91 in 92/99)
razpisuje prosto delovno mesto

poveljnika - direktorja javnega zavo-
da Poklicna gasilska enota Krško

Kandidati morajo poleg splošnih pogo-
jev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:

– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali  tehnične  smeri  in  8 let  delovnih
izkušenj ali

– visoka izobrazba družboslovne ali teh-
nične smeri in 10 let delovnih izkušenj.

K vlogi morajo kandidati priložiti program
dela javnega zavoda.

Mandat direktorja traja štiri leta.
Predvideni datum sklenitve delovnega

razmerja izbranega kandidata je 7. decem-
ber 1999.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandi-
dati pošljejo v roku 8 dni po objavi razpisa
na naslov: Občina Krško, Občinski svet, Ko-
misija za mandatna vprašanja, volitve in ime-
novanja, Cesta krških žrtev 14, 8270 Kr-
ško, s pripisom: “za razpis: poveljnik - di-
rektor PGE”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v os-
mih dneh po imenovanju direktorja.

Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja Občinskega sveta

Občine Krško

Ob-15233
Na podlagi 42. člena zakona o zavodih

(Ur. l. RS, št. 12/91) in 25. člena statuta
javnega zavoda razpisuje Kobilarna Lipica
delovno mesto

strokovnega vodje javnega zavoda
Kobilarna Lipica

Kandidat mora poleg splošnih pogojev
predpisanih z zakonom izpolnjevati še na-
slednje pogoje:

– visoka izobrazba iz ustreznega strokov-
nega področja s področja kmetijstva, smer
zootehnika oziroma veterina,

– najmanj pet let ustreznih delovnih in
organizacijskih izkušenj s področja selekci-
je in rodovništva v konjereji,

– da je državljan Republike Slovenije,
– kandidat mora predložiti program dela

za mandatno obdobje.
Mandat traja 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev

naj kandidati pošljejo v 8 dneh po tej objavi
na naslov: Kobilarna Lipica, Lipica 5, 6210
Sežana, z oznako “Za razpis – strokovni
vodja”.

Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 15
dneh po sprejemu sklepa o izbiri.

Kobilarna Lipica

Št. 423/99 Ob-14981
Svet Srednje kmetijske šole Grm Novo

mesto, Sevno na Trški gori 13, Novo me-
sto, razpisuje prosto delovno mesto

ravnatelja šole.
Pogoji:

– kandidat mora izpolnjevati z zakonom
določene pogoje in pogoje, ki jih določa
zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI),

– poleg tega mora imeti organizacijske,
strokovne in druge sposobnosti, ki jamčijo,
da bo s svojim delom prispeval k uresniče-
vanju smotrov in ciljev zavoda, kar dokazuje
z minulim delom.

Od kandidatov se pričakuje, da predloži-
jo vizijo razvoja šole in jo predstavijo pred
pedagoškim zborom šole.

Ravnatelj bo imenovan za dobo štirih let.
Prijave z dokazili in o izpolnjevanju pogo-

jev ter predloženo vizijo razvoja šole pošljite
v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov šole z
oznako “Za razpis”.

Pričetek dela je 16. 1. 2000.
Srednja kmetijska šola Grm,

Novo mesto
svet šole

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-S
Naročilo objave namere o
javnem naročilu storitev v

vrednosti nad 150,000.000 SIT

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
storitev

Št. 110-1/99 Ob-15295
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v RS – DARS
d.d., Ulica 14. divizije 4, 3000 Celje, izpo-
stava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telafaks
(061) 309-43-93.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira izvajalca za iz-
vedbo zunanje kontrole kakovosti pri iz-
gradnji AC v Republiki Sloveniji.

Ocenjena vrednost: 300,000.000
SIT/leto.

3. Kraj izvedbe: AC odseki in navezoval-
ne ceste v RS po rebalansu nacionalnega
programa izgradnje avtocest.

4. Ocenjeni  datum  pričetka  javnega
naročila  storitev,  če  je  znan:  februar
2000.

5. Morebitne druge informacije: pred-
videni rok začetka del: julij 2000, pred-
videni rok zaključka del: 31. december
2004.

6. Financiranje: domača sredstva v let-
nih planih DARS, d.d.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-15296
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v RS – DARS
d.d., Ulica 14. divizije 4, 3000 Celje, izpo-
stava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telafaks
(061) 309-43-93.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava idejnega pro-
jekta za AC odsek Beltinci – Pince (Bel-
tinci – Radmožanci – I. faza).

Ocenjena vrednost: 220,000.000 SIT.
3. Kraj  izvedbe:  AC  Odsek  Beltinci –

Pince.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila storitev, če je znan: februar 2000.
5. Morebitne  druge  informacije:  predvi-

deni  rok  začetka  del:  marec  2000,  predvi-
deni  rok  zaključka  del:  september  2000.

6. Financiranje: domača sredstva so za-
gotovljena v predlogu plana 2000.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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. 8174/3046/99 Ob-15240
V javnem razpisu brez omejitev za blago

za izdelavo in dobavo jeklenih konstrukcij
na DV 2× 110 kV Laško–Hrastnik, objavlje-
nem v Uradnem listu RS, št. 90 z dne 5. 11.
1999, Ob-14316, se popravi 14. točka, ta-
ko, da se pravilno glasi:

Merila za dodelitev naročila, teža in na-
čin uporabe meril (21. člen ZJN):

– skupna ponudbena cena (51% de-
lež),

– plačilni pogoji (3% delež),
– pozitivne reference ponudnika, ki

niso starejše od 5 let, za tovrstno opre-
mo na tovrstnih objektih (22% delež),

– pozitivne reference proizvajalca, ki
niso starejše od 5 let, za tovrstno opre-
mo na tovrstnih objektih (22% delež),

– ISO standard (2% delež).
Elektro - Slovenija, d.o.o.

Popravek

Ob-15422
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za sukcesivno dobavo prehrambe-
nega blaga, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999, Ob-14544,
se znesek za plačilo razpisne dokumentaci-
je v 6.(c) točki popravi in znaša 5.000 SIT.

Osnovna šola Solkan

Št. 1061/99 Ob-14919
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vzgojno-izobraževalni javni zavod,
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Osnovna šola bratov Letonja, Šmartno ob
Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, tel.
063/885-041, faks 063/885-240.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev (18. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola bratov
Letonja, Šmartno ob Paki 117, 3327 Šmart-
no ob Paki.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za naročilo 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. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje,
10. splošno prehrambeno blago.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

1. skupina: meso in mesni izdelki –
5,251.430 SIT,

2. skupina: zmrznjene ribe – 194.318
SIT,

3. skupina: jabolka – 142.560 SIT,
4. skupina: sveže in južno sadje –

949.972 SIT,
5. skupina: sveža zelenjava – 666.708

SIT,
6. skupina: jajca – 77.000 SIT,
7. skupina: mleko in mlečni izdelki –

2,145.090 SIT,
8. skupina: kruh in pekovsko pecivo –

2,802.556 SIT,
9. skupina: zamrznjena in konzervirana

zelenjava in sadje – 486.790 SIT,
10. skupina: splošno prehrambeno bla-

go – 3,283.576 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 1. 2000 do 31. 12. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola bratov Letonja, Šmartno ob Paki
117, Šmartno ob Paki, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 9. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun:
52800-603-38942.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 12. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vzgojno-izobraževalni javni
zavod, Osnovna šola bratov Letonja Šmart-
no ob Paki 117, 3327 Šmartno ob Paki, v
zapečateni kuverti z oznako: “Ponudba –
Ne odpiraj” in številko te objave. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 1999 ob 12. uri, v Osnovni šoli

bratov Letonja, Šmartno ob Paki 117, v pi-
sarni ravnateljice.

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: po datumu in uri
javnega odpiranja.

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 29. 12. 1999.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: zainteresirani jih dobijo pri Vzgojno-izo-
braževalnem javnem zavodu OŠ bratov Le-
tonja, Šmartno ob Paki, kontaktna oseba
Marija Žerjav, tel. 063/885-041, faks
063/882-263.

16., 17.
Osnovna šola bratov Letonje

Šmartno ob Paki

Št. 665/99 Ob-14920
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: KSP Hrastnik, Komunalno-stanovanj-
sko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430
Hrastnik, faks 0601/44-000.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco dislocirano skla-
dišče v prostorih naročnika na Cesti 3. juli-
ja 7, Hrastnik, ki ga organizira ponudnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava materiala za iz-
vajanje storitve pogrebne dejavnosti.

Količina razvidna v razpisni dokumenta-
ciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora ponuditi dobavo vsega razpi-
sanega pogrebnega materiala.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

1. 1. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo, tel. 0601/43-361.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 12. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR št.
52710-601-10927.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 12. 1999 do 13.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: KSP Hrastnik, Komunal-

no-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. ju-
lija 7, 1430 Hrastnik (v tajništvo podjetja).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 12. 1999 ob 14. uri, v sejni sobi KSP
Hrastnik, d.d., Cesta 3. julija 7.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti z
veljavnostjo do 20. 1. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot v razpisni dokumen-
taciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po poteku roka
za oddajo ponudb, tj. 13. 12. 1999 po
13. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Gričar Ernest, inž.,
tel. 0601/43-361.

16., 17.
KSP Hrastnik,

Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
Hrastnik

Št. 664/99 Ob-14921
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: KSP Hrastnik, Komunalno-stanovanj-
sko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430
Hrastnik, faks 0601/44-000.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco dislocirano skla-
dišče v prostorih naročnika na Cesti 3. julija
7, Hrastnik, ki ga organizira ponudnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava vodovodnega ma-
teriala za vzdrževanje objektov komu-
nalne infrastrukture.

Količina razvidna v razpisni dokumen-
taciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora ponuditi dobavo vsega razpi-
sanega vodovodnega materiala.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

1. 1. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo, tel. 0601/43-361.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 12. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR
52710-601-10927.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 12. 1999 do 11.30.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: KSP Hrastnik, Komunal-
no-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. ju-
lija 7, 1430 Hrastnik (v tajništvo podjetja).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 12. 1999 ob 12.30, v sejni sobi KSP
Hrastnik, d.d., Cesta 3. julija 7.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti z
veljavnostjo do 20. 1. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot v razpisni dokumen-
taciji.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po poteku roka
za oddajo ponudb, tj. 13. 12. 1999 po
11.30.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Gričar Ernest, inž.,
tel. 0601/43-361.

16., 17.
KSP Hrastnik,

Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
Hrastnik

Št. 451/99 Ob-14922
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
– knjižnica, Kongresni trg 12, 1000 Ljublja-
na.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Pravna fakulteta Uni-
verze v Ljubljani Kongresni trg 12, Ljublja-
na.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava tuje znanstvene
strokovne literature za čas enega leta:

– tuja znanstvena periodika,
– bibliografske baze podatkov na CD

ROM-ih.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

13,000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani – knjiž-
nica, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, negotovinsko
plačilo na žiro račun št. 50100-603-40232.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 5. 12. 1999 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pravna fakulteta UL, Kon-
gresni trg 12, 1000 Ljubljana, za javni raz-
pis, “Ponudba – ne odpiraj”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi fakulte-
te, Kongresni trg 12/II. nadstr.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
vrednosti ponujenega blaga.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo v roku 30
dni po opravljeni dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna do-
kazila in izjave, kot jih zahteva razpisna do-
kumentacija.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 8. 12. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so do-
ločena v razpisni dokumentaciji.

15., 16., 17.
Pravna fakulteta

Univerze v Ljubljani

Št. 403-13/99 Ob-14923
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija Ministrstvo za fi-
nance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana,
faks: 178-56-82.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco Banka Slovenije,
Štefanova 2, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti:

– tisk in dobava tobačnih znamk,
– tisk in dobava upravnih in sodnih

kolkov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:

– tisk in dobavo tobačnih znamk,
– tisk in dobavo upravnih in sodnih kolkov,
– tisk in dobavo tobačnih znamk in tisk

in dobavo upravnih in sodnih kolkov.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

145,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda dodajali posamično:
– za tisk in dobavo tobačnih znamk

125,000.000 SIT,
– za tisk in dobavo upravnih in sodnih

kolkov 20,000.000 SIT,
4. Datum dobave: sukcesivna dobava v

roku 18 mesecev od datuma podpisa po-
godbe.

5.
6. (a) Polni naslov službe od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija Ministrstvo za finance, Žu-
pančičeva 3, 1502 Ljubljana, soba 123/V,
pri Miji Palčič.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na razpolago do 22. 12. 1999, in
sicer vsak dan od 9. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo

je potrebno plačati 5.000 SIT. Način plačila
je virmansko nakazilo ali plačilo s položnico
na račun številka: 50100-630-10014 s skli-
cem na številko: 18109957141998.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do srede, 22. 12.
1999, in sicer do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti na naslov: Republika Slovenija Mi-
nistrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502
Ljubljana, soba 123/V, Mija Palčič.

8. Datum, čas in kraj podpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 12. 1999
ob 9.15 na naslovu. Republika Slovenija
Ministrstvo za finance, Beethovnova 11,
1000 Ljubljana, v sejni sobi v I. nadstropju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, brezpogoj-
no, vnovčljivo na prvi poziv, v višini 10% od
vrednosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: nad 30 dni od urad-
nega prejema fakture.

11., 12.
13. Datum, do katerega smejo ponudni-

ki umakniti ponudbe: po oddaji ponudbe
ponudniki ne smejo umakniti ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kvalite-
ta, konkurenčnost cen, zaščita proizvodnje,
plačilni roki, hitra dobava in fiksne cene.

Ministrstvo za finance RS

Št. 0048-308/77-4/99 Ob-15028
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija Ministrstvo za no-
tranje zadeve, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
061/132-5125, telefaks 315-073.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je nakup 10 stanovanjskih enot na loka-
ciji Ljubljane – dvosobnih stanovanj, sta-
novanjske površine do 57 m2.

Zahteve naročnika, ki se nanašajo na
vsa stanovanja:

– stanovanja morata biti opremljena s
centralnim ogrevanjem, telefonskim priključ-
kom in antenskim oziroma kabelskim pri-
ključkom za televizijo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki se lahko prijavijo za vsa stanovanja
ali pa le za posamezno stanovanje predmet-
nega javnega razpisa.

(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
naročila je za vsa stanovanja skupaj ocenje-
na na 142,000.000 SIT z možnostjo odsto-
panja navzgor za največ 3%.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: vred-
nost za posamezno stanovanje je ocenjena
na 14,200.000 SIT, z možnostjo odstopa-
nja navzgor za največ 3%.

4. Datum dobave, če je predvideno: sta-
novanja morajo biti vseljiva najkasneje v ro-
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ku 45 dni od plačila celotne kupnine s stra-
ni naročnika, predvidoma do 31. 5. 2000.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za notranje zadeve, Uprava skup-
nih služb, Sektor za prehrano, stanovanjske
in počitniške zadeve, Rocenska c. 56, Ljub-
ljana - Šmartno, kontaktna oseba: Bojana
Fugina, tel. 061/151-65-15.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je možno zahtevati od dneva ob-
jave javnega razpisa v Uradnem listu RS do
roka za oddajo ponudb, in sicer od 12. do
14. ure, razen dnevov, ko državni organi
ne delajo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT virmansko, št.
računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo za
notranje zadeve), sklicna št. 308-77-99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 20. 12. 1999, najkasneje do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo po-
nudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: MNZ RS, vlo-
žišče, Štefanova 2, Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 12. 1999
ob 10. uri na naslovu: Visoka policijsko-var-
nostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju po-
nudb, morajo pred pričetkom odpiranja po-
nudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.

Ponudniki – fizične osebe, ki bodo pri-
sotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.

9.
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 prejema original-
ne in od notarja overjene kupoprodajne po-
godbe, s strani ponudnika.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna po-
godba v skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo vse fizične
in pravne osebe katere so lastniki nepre-
mičnin oziroma nepremičnine, ki je pred-
met javnega naročila in agencije, katerih
dejavnost je posredovanje pri prometu z ne-
premičninami.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb bo zadnjega dne veljav-
nosti ponudbe, ki mora biti veljavna najmanj
150 dni od dneva odpiranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri izbi-
ri najugodnejših ponudb za nakup stanova-
nja se bodo upoštevala naslednja merila:

cena za m2 stanovanjske površine; starost
stanovanja; vpis lastništva v zemljiško knji-
go. Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo za ceno je 40 točk, za
starost stanovanja 10 točk in za vpis v zem-
ljiško knjigo 5 točk.

15., 16., 17.
Republika Slovenija

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 33/99 Ob-15030
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Okrožno sodišče v Novem me-
stu, Jerebova 2, Novo mesto, faks
068/322-058.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v
Novem mestu in Okrajna sodišča v Novem
mestu, Črnomlju in Trebnjem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pisarniškega in
drugega potrošnega materiala.

Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

1. 1. 2000 do 31. 12. 2000 oziroma suk-
cesivne dobave blaga v letu 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Novem mestu, Urad
predsednika, Jerebova 2, Novo mesto.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 12. 1999.

(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: do 10. 12. 1999 do
12. ure, ne glede na način prenosa pošilj-
ke. Ponudba mora biti oddana v zaprti in
žigosani ovojnici z navedbo točnega na-
slova ponudnika, navedeno številko javne-
ga razpisa v Uradnem listu RS in z obvez-
nim pripisom “Javni razpis 2000 – ponud-
ba za dobavo pisarniškega materiala – ne
odpiraj!”

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Novem
mestu, Jerebova 2, Novo mesto – vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 12. 1999 ob 9. uri v sobi št. 116 v
prvem nadstropju sodne stavbe, Jerebova
2, Novo mesto.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ocenjene vrednosti na-
ročila z veljavnostjo do 31. 1. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z vzorcem po-
godbe, ki je v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
biti veljavna do 15. 3. 1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena cena, ponudbena cena petih najob-
sežnejših artiklov, kvaliteta, fiksnost cen,
stalna količinska zaloga, možnost hitre do-
stave na posamezna odjemna mesta.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Marko Zupanič, sekretar sodišča, na-
slov kot v 6.a točki, tel. 068/321-722.

16., 17.
Okrožno sodišče v Novem mestu

Ob-15032
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Banka Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana, faks 061/215-516.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 4 kom šifrirnih naprav za
Mbps Fast Ethernet (šifriranje neodvi-
sno od transportnega protokola – en-
kripcija na 2. nivoju).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje samo za celotno
naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vlo-
žišče Banke Slovenije, Slovenska 35, Ljub-
ljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 12. 1999,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure in od 14.
do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR
50100-611-0060015, sklicna št. 27099.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Banka Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana, vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 1999 ob 10. uri v prostorih Banke
Slovenije, soba 240.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 600.000 SIT, veljavna od 31. 1.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeni v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe od skrajnega ro-
ka za oddajo ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vprašanja naslovite na elektronski na-
slov razpis.sif-napl@bsi.si.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 24. 9. 1999 pod št.
Ob-12150.

Banka Slovenije

Ob-15035
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Izola, Polje 35,
Izola, tel. 066/606-305.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Izola.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: teledirigirani rentgenski
aparat z digitalno TV verigo.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

60,000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Izola, tajništvo, kontakt-
na oseba Biserka Benedetti, tel.
066/606-306, po predhodni najavi.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 30. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je 5.950 SIT (vklju-
čen DDV) in se plača virmansko na žiro
račun: 51430-603-31364.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 9. 12. 1999 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Izola, Po-
lje 35, Izola, uprava - tajništvo, prevzemnica
Biserka Benedetti.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 12. 1999 ob 11. uri v sejni sobi na na-
slovu naročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot finančno zavarovanje za re-
snost ponudbe mora ponudnik predložiti
bančno garancijo v višini 5% od razpisane
vrednosti. Bančna garancija za resnost po-
nudbe mora veljati do vključno datuma ve-
ljave ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati

ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami za opravljanje tovrstne dejavnosti. Po-
nudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane vse davčne in druge z zakonom
določene obveznosti. Podrobnejše zahteve
so podane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do dneva, ki je oprede-
ljen za odpiranje ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
samo pisno na naslovu naročnika pri Rudiju
Benko, univ. dipl. ek.

16., 17.
Splošna bolnišnica Izola

Ob-15037
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Komunala Kranj, p.o.,
Mirka Vadnova 1, Kranj, tel. 064/340-410
faks 064/242-449.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Kranj, fco. naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: komunalno vozilo, ki je
lahko v izvedbi transporterja ali komu-
nalnega traktorja z naslednjimi karakte-
ristikami:

a) prirejen mora biti za delo z letnimi ali
zimskimi priključki (kosilnik za travo, pome-
talnik, snežni čelni rezkar ali plug, nakladal-
nik, rezkar za asfalt...),

b) pogonski agregat turbo diesel moči
do 150 KM v EURO 2 izvedbi,

c) pogon na vsa štiri kolesa z blokado
diferenciala in hidravličnim krmiljenjem,

d) hidrostatičen prenos moči za vse funk-
cije dela,

e) hidravlični priključki in vpenjalne
plošče na prednji in zadnji strani vozila z
možnostjo hitre izmenjave priključkov.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: vozi-
lo je dobavljivo v kompletu.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

predvidoma januar 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Komunala Kranj, p.o., Mirka
Vadnova 1, Kranj, kontaktna oseba za teh-
nična vprašanja: Jože Stružnik, univ. dipl.
org., in Viljem Frelih univ, dipl. org., tel.
064/340-410-51.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 12. 1999.

(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: 13. 12. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Komunala
Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1, 400 Kranj.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 12. 1999 ob 12. uri v Javnem podjetju
Komunala Kranj, p.o., Mirka Vadnova 1,
(sejna soba).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: brezpogojna bančna garancija
plačljiva na prvi poziv, v znesku 5% od vred-
nosti naročila, z veljavnostjo 30 dni od datu-
ma izdaje sklepa o izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: izbrani ponudnik bo ob
sklenitvi pogodbe moral predložiti bančno
garancijo za dobro izvedbo posla v višini 5%
pogodbene vrednosti, plačilo se realizira,
ko naročnik prevzame vozilo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

a) dokazila o registraciji (za pravne ose-
be izpisek iz sodnega registra z opisom de-
javnosti, ki ne sme biti starejši od treh me-
secev, za samostojne podjetnike pa prigla-
sitev pri davčnem organu),

b) potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, ste-
čajni postopek ali postopek likvidacije, ki ni
starejše od 30 dni,

c) potrdilo APP oziroma davčnega orga-
na, da ima ponudnik poravnane vse obvez-
nosti iz naslova davkov, taks in drugih daja-
tev, določenih z zakonom, ki ni starejše od
30 dni,

d) potrjena obrazca BON 1 in BON 2 ali
potrjen obrazec BON 3 ne starejši od 30
dni, za samostojne podjetnike pa potrjeno
davčno napoved za leto 1998,

e) drugi pogoji določeni v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 13. 12. 1999
od 12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

Merilo ponder

tehnične karakteristike 40
cena 18
plačilni pogoji 2
reference 10
servisiranje 15
garancijska doba 10
ostale ugodnosti 5.
Vsako merilo je ocenjeno z oceno od 0

do 10 na podlagi primerjave vseh prispelih
ponudb. Ocene se lahko tudi ponavljajo,
kolikor je ponujen element med različnimi
ponudniki enakovreden.

15., 16., 17.
Javno podjetje Komunala, Kranj, p.o.

Št. 01/99 Ob-15038
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Center za usposabljanje Elvira Vato-
vec Strunjan, Strunjan 140, Portorož, faks
21-710-20.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. (a) Kraj dobave: Center za usposab-
ljanje Elvira Vatovec Strunjan, Strunjan 140,
Portorož.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
in materiala za prehrano po naslednjih
skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. sveže meso,
3. mesni izdelki,
4. sveže in zmrznjene ribe,
5. jajca,
6. jedilno olje,
7. sveža zelenjava in suhe stročnice,
8. konzervirana in zmrznjena zelenajva,
9. sveže sadje,
10. konzervirano sadje, marmelade in

kompoti,
11. sadni sokovi in čaji,
12. žita, mlevski izdelki in testenine,
13. kruh in pekovsko pecivo,
14. ostalo prehrambeno blago (juhe,

sladkor, kis...).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga oziroma eno od skupin.

(č) Ocenjena vrednost naročila: vrednost
skupnega naročila je 17,177.890 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

1. mleko in mlečni izdelki – 1,722.387
SIT,

2. sveže meso – 4,700.937 SIT,
3. mesni izdelki – 2,024.882 SIT,
4. sveže in zmrznjene ribe – 513.114

SIT,
5. jajca – 468.000 SIT,
6. jedilno olje – 351.897 SIT,
7. sveža zelenjava in suhe stročnice –

1,763.918 SIT,
8. konzervirana in zmrznjena zelenjava –

402.299 SIT,
9. sveže sadje – 1,329.198 SIT,
10. konzervirano sadje, marmelade,

kompoti – 184.926 SIT,
11. sadni sokovi, čaji – 1,145.854 SIT,
12. žita, mlevski izdelki in testenine –

490.865 SIT,
13. kruh in pekovsko pecivo –

1,654.639 SIT,
14. ostalo prehrambeno blago –

424.974 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave blaga v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

zaključek dobave 5. 1. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Cen-
ter za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan,
Strunjan 140, v tajništvu.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 12. 1999
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: razpisna dokumentacija je na raz-
polago za 7.000 SIT. Plačilo izvršiti na žiro
račun št. 51410-603-31957 (potrdilo o vpla-
čilu z oznako sklica na št. 777 je potrebno
predložiti ob dvigu razpisne dokumentacije).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prišle najkasneje do 12. 12.
1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: na naslov Center za uspo-
sabljanje Elvira Vatovec Strunjan, prevzem-
nik tajništvo Strunjan 140, 6320 Portorož,
tel. 066/21-710-11, faks 066/21-720, pi-
sarna v upravi.

Ponudbo z vso potrebno dokumentacijo
je potrebno izstaviti v zapečateni kuverti z
napisom “Ne odpiraj – ponudba na Javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za
nabavo živil in materiala za prehrano. Na
levi strani kuverte (zgoraj) mora biti naslov
pošiljatelja, žig.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 12. 1999
ob 12. uri v prostorih uprave Centra za us-
posabljanje Elvira Vatovec Strunjan, Stru-
njan 140, Portorož.

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: ponudniki morajo ponudbi prilo-
žiti bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% od vrednosti ponude, ki mora ve-
ljati še 40 dni po sklepu o izbiri najugodnej-
še ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o zavodih.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajal-
cev, ki jih navede v ponudbi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter

ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do pričetka odpiranja
ponudb, po tem roku lahko naročnik vnovči
garancijo za resnost ponudbe, kolikor bo
ponudnik izbran kot najugodnejši in bo po-
nudbo umaknil ali spremenil pogoje iz nje.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
odzivni čas na naročilo oziroma potrebe na-
ročnika, finančni pogoji plačila storitve, kva-
liteta blaga, ostale ugodnosti, ki jih ponud-
nik ponudi po svoji presoji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico določiti
morebitni manjši obseg dobave od razpisa-
nega z ozirom na razpoložljiva finančna sred-
stva in dejanske potrebe. Informacije se da-
jejo izključno v pisni obliki.

16., 17.
Center za usposabljanje
Elvira Vatovec, Strunjan

Št. 833/99 Ob-15039
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, Ljubljana, tel. 061/143-1254.

2.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-

ljana, Zaloška 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: programska oprema za
laboratorijski informacijski sistem za Kli-
nični inštitut za klinično kemijo in bioke-
mijo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora ponuditi celovito ponudbo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 17 mio
SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem naročil ni možna.

4. Datum dobave, če je predvideno: do
15. 1. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
primopredaja, najkasneje do 30. 6. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Klinični center Ljubljana, Komercialni sek-
tor, Poljanski nasip 58, tajništvo I. nad-
stropje, soba 40, vsak delovnik med 9. in
12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na ŽR 50103-603-51820 sklic na št. 00
45-08-7599.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 12. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo I. nadstropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 12. 1999 ob 12. uri, glavna stavba Kli-
ničnega centra Ljubljana – predavalnica IV.,
Zaloška 7, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% razpisane vrednosti. Tra-
janje bančne garancije za resnost ponudbe
je do poteka veljavnosti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja 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 po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih druž-
bah in po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 12. 1999 po
9. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena ponujene opreme – 60%,
– vzdrževanje – 20%,
– reference ponudnika – 10%,
– sistemski inženirji – 10%.
Skupaj – 100%.
15., 16., 17.

Klinični center Ljubljana
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Št. 40200/0025/99 2300 22 Ob-15040
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Upravna enota
Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor,
tel. 062/22-01-791.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Upravna enota Mari-
bor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: potrošni pisarniški in ra-
čunalniški material, okvirna količina in
ostale podrobnosti so razvidne in razpisne
dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje le za celotno na-
ročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Upravna enota Maribor, Ulica heroja Stane-
ta 1, Maribor, soba št. 219.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 11. 1999,
vsak dan med 8. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: 10. 12. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Upravna enota Maribor, Uli-
ca heroja Staneta 1, 2501 Maribor.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 12. 1999 ob 10. uri v Upravni enoti
Maribor, v mali sejni sobi, Ulica heroja Sta-
neta 1, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ocenjene vrednosti naro-
čila z veljavnostjo do 31. 1. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z vzorcem po-
godbe, ki je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so določene v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum,  od  katerega  ponudniki  ne
morejo  umakniti  ponudbe:  v  skladu  z
28.  členom  ZJN:  10.  12.  1999  od
12. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cene,
fiksnost cen, kvaliteta, reference, dobavni
roki, razne ugodnosti.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Upravna enota Maribor, tel.
062/22-01-802.

16., 17.
Republika Slovenija,

Upravna enota Maribor

Št. 191/1 Ob-15041
1. Naročnik, poštni naslov , številka tele-

faksa: Osnovna šola Toneta Čufarja Jeseni-
ce, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jeseni-
ce, faks 064/860-016.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Toneta
Čufarja, Cesta Cirila Tavčarja 21, Jesenice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

1. mleko in mlečni izdelki;
2. meso in mesni izdelki;
3. sveže ribe;
4. sveža zelenjava in sadje;
5. zamrznjena in konzervirana ze-

lenjava in sadje;
6. sadni sokovi in sirupi;
7. kruh, pekovsko pecivo, slašči-

čarski izdelki in keksi;
8. ostalo prehrambeno blago.

Vrsta, opis in orientacijske količine arti-
klov, ki so predmet javnega naročila, so
navedene v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
niki se lahko potegujejo za dobavo vseh
artiklov v celoti (sklopi od 1 do 9) ali za
posamezne sklope v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
33,800.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

1. skop: 7,500.000 SIT,
2.. skop: 11,000.000 SIT,
3. sklop: 200.000 SIT,
4. sklop: 2,300.000 SIT,
5. sklop: 1,000.000 SIT,
6. sklop: 1,300.000 SIT,
7. sklop: 6,500.000 SIT,
8. sklop: 4,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: do-
bava bo sukcesivna za čas veljavnosti po-
godbe – od 3. 1. 2000. dalje.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Toneta Čufarja, Cesta Cirila Tav-
čarja 21, 4270 Jesenice, tajništvo osnovne
šole, od 8. do 13. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ob dvigu
razpisne dokumentacije je potrebno predlo-
žiti dokazilo o vplačilu 5.950 SIT, na račun
naročnika št. 51530-603-33470 za razpi-
sno dokumentacijo.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do dne 20. 12. 1999, do 13.
ure.

Zaprte kuverte morajo biti jasno označe-
ne z napisom: Ponudba – Ne odpiraj, števil-

ko uradnega lista, v katerem je bil objavljen
razpis, ter z navedbo predmeta naročila.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Toneta Čufar-
ja Jesenice, Cesta C. Tavčarja 21, Jeseni-
ce, tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, dne
20. 12. 1999, ob 13. uri, na naslovu na-
ročnika.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudniki morajo predložiti
bančno garancijo za resnost dane ponudbe
s strani ponudnika, v znesku 3% od vredno-
sti ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega preje-
ma računa, ki je izstavljen po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o so-
delovanju.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: orga-
niziranost v skladu s področno zakonodajo.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe po preteku roka
za oddajo le-te; veljavnost ponudbe mora
biti 70 dni od preteka roka za oddajo po-
nudbe.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člena ZJN): edi-
no merilo je cena.

15., 16.
Osnovna šola Toneta Čufarja

Jesenice

Št. 331/1-99 Ob-15072
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Ul. dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota, faks
069/21-007.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izv-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Murska Sobota, Rakičan, Ul. dr. Vrbnjaka 6
(kotlovnica).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: nabava in montaža plin-
skih gorilnikov kot zamenjava naprav z
uporabo mazuta, in sicer:

– 1 kom kombinirani gorilec na zemelj-
ski plin in lahko kurilno olje za parni kotel,
kapacitete ca. 6 ton pare na uro in moči ca.
4.400 KW, z vso predpisano opremo,

– 1 kom gorilec na zemeljski plin za par-
ni kotel, kapacitete 2,5 ton pare na uro in
moči ca. 1900 KW, z vso predpisano opre-
mo,

– 1 kom gorilec na zemeljski plin za vro-
čevodni kotel režima vode 120/80 stopinj
C, moči ca. 3.700 KW, z vso predpisano
opremo,

– odstranitev obstoječih naprav za ma-
zut in čiščenje rezervoarja za mazut,

– pregled in sanacija obstoječega rezer-
voarja kapacitete 500 m za hranjenje lahke-
ga kurilnega olja,
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– montaža vseh treh novih gorilcev z
vsem priborom,

– dobava in montaža potrebne električ-
ne opreme in opreme za daljinski nadzor in
upravljanje z gorilniki oziroma kotlovnico.

Tehnična dokumentacija in podrobnejši
opisi so razvidni iz razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudniki morajo pripraviti celovito ponudbo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 39 mio
SIT (z vključenim DDV).

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem naročil ni možna.

4. Datum dobave, če je predvideno: do
60 koledarskih dni od sklenitve pogodbe ali
ugodnejši.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. marec 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, Raki-
čan, Ul. dr. Vrbnjaka 6, tajništvo bolnišnice,
vsak delovnik od 7. do 15. ure.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od razpisa v Urad-
nem listu RS do 15. 12. 1999 do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT ki jih ponudnik
mora plačati z virmanom na žiro račun št.
51900-603-32361 pred dvigom razpisne
dokumentacije.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 12. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Murska
Sobotra (tajništvo bolnišnice).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 12. 1999 ob 12.30 soba direktorja bol-
nišnice v Rakičanu, Ul. dr. Vrbnjaka 6 (1.
nadstropje).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
trajanje bančne garancije je do podpisa ku-
poprodajne pogodbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: razvidni iz razpisne do-
kumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidne iz razpisne dokumentacije in iz ve-
ljavne zakonodaje.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 21. 12. 1999
po 12. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

a) odzivni čas servisiranja ponujene
opreme – 35%,

b) cena ponujene opreme – 35%,
c) plačilni pogoji – 5%
d) zagotavljanje rezervnih delov iz čim

bližnjega skladišča v Sloveniji – 10%,

e) reference ponudnika za tovrstni pred-
met ponudbe – 5%,

f) kadrovske kapacitete ponudnika – 5%.
15., 16., 17.

Splošna bolnišnica Murska Sobota

Ob-15076
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Komunala Tolmin Javno podjetje,
d.d., Poljubinj 89h, Tolmin, tel.
065/181930, faks 065/81025.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco Komunala Tolmin,
Javno podjetje, d.d., Poljubinj 89h, Tolmin.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tovorno vozilo (moč mo-
torja min. 160 kW, nosilnosti min. 6.000
kg), nadgradnja (samonakladalnik za
odvoz odpadkov) in snežni plug.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje le za naročilo bla-
ga v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: za-

četek aprila 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munala Tolmin, d.d., Poljubinj 89h, Tol-
min.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati 23. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT z virmanskim
nalogom ali položnico na žiro račun Komu-
nale Tolmin št. 52030-601-11763 s pripi-
som “Razpisna dokumentacija za tovorno
vozilo”.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: ponudbo je po-
trebno predložiti do 7. decembra 1999 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunala Tolmin Javno pod-
jetje, d.d., tajništvo, Poljubinj 89h, 5220
Tolmin.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. decembra 1999 ob 12. uri na sedežu
podjetja Komunale Tolmin.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:za resnost ponudbe se zahteva
garancija banke.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumen-
taciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo po
predloženem vzorcu v razpisni dokumen-
taciji.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po roku za odpiranje
ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji, reference, servis, druge
ugodnosti.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Komunala Tolmin Javno podjetje, d.d.,
– Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, Tolmin,
tel. in faks 065/181930 in 065/81025.

16., 17.
Komunala Tolmin, d.d.

Št.096-42/99 Ob-15073
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija Republike Slovenije za pla-
čilni promet, podružnica Ljubljana, Dunaj-
ska 50, Ljubljana, številka telefaksa,
061/17-51-800.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: 13 lokacij.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pisarniški material.
(3 sklopi: 1. kuverte, rač. trakovi, copy

papir, samolepilni bloki, 2. faks role, regi-
stratorji, mape, čistilni seti za računalnike,
arhivske škatle, škatle za diskete, vrečke
natron, 3. sponke, lepila, etikete, zvezki,
spenjači, ravnila, luknjači, svinčniki, floma-
stri, špirale).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj lahko ponudbo da samo za posamezen
sklop.

(č)
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
1. sklop: 8,000.000 SIT/leto,
2. sklop 6,000.000 SIT/leto,
3. sklop: 4,000.000 SIT/leto.

4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

sukcesivno do zaključka delovanja naročni-
ka (predvidoma do konca leta 2001).

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija Republike Slovenije za plačilni pro-
met, podružnica Ljubljana, oddelek splošnih
nalog, Ljubljana, Cankarjeva 18.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 11. 1999
(med 12. in 14. uro z dokazilom o plačilu
zneska za razpisno dokumentacijo).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.000
SIT z virmanom na žiro račun št.
50105-609-10579 in sklicno številko
739000.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 12. 1999 do
14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Agencija Republike Sloveni-
je za plačilni promet, podružnica Ljubljana,
Dunajska 50, Ljubljana (vložišče).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 12. 1999 ob 9. uri, Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Ljubljana, Dunajska 50, sejna soba.



Stran 6330 / Št. 94 / 19. 11. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 5% od
orientacijske vrednosti (za sklop, za katere-
ga daje ponudbo).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačevanje mesečno,
do 15. v mesecu za dobave v preteklem
mesecu.

11., 12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do izteka veljav-
nosti ponudbe (najmanj 60 dni od datuma
odpiranja ponudb).

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): po-
polnost ponudbe, finančno stanje ponudni-
ka, kvaliteta, cena, reference in pogoji za
izpolnitev obveznosti (kot v razpisni doku-
mentaciji).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podrobnejše informacije o naročilu lah-
ko ponudniki pridobijo na naslovu naročni-
ka iz tč. 6.(a) ali po tel. št. 061/17-66-213,
pri Alenki Dolenc.

16., 17.
Agencija Republike Slovenije

za plačilni promet

Št. 8120/3039/1999 Ob-15074
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdriho-
va 2, 1000 Ljubljana, telefaks št.
061/174-24-42.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3 a) Kraj  dobave  oziroma  kraj  izvedbe
del:  RTP  Divača,  RTP  Gorica,  RTP
Beričevo,  RTP  Kleče,  RTP  Podlog,  RTP
Maribor.

b) Količina blaga, ki ga je potrebno do-
baviti: dobava krmilno-signalnih, meril-
nih in napajalnih kablov z bakrenimi op-
leti, tipa NYCY, izdelanih po predpisu
DIN VDE 0271, do napetosti 0,6/1 kV
(86.600 m).

Vse ostale podrobnosti so razvidne iz
razpisne dokumentacije.

c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naroč-
nik bo upošteval samo ponudbe, ki zajema-
jo celotni razpis.

č) Ocenjena vrednost naročila:
24,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do

1. 3. 2000.
5.
6. a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo Sektorja za vzdrževa-
nje, soba 22/IV, Mojca Ferleš.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 2. 12. 1999,
vsak delovni dan od 8. do 13. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z ozna-
ko naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 12. 1999 do 9.30.

b) Polni  naslov,  kamor  je  potrebno
predložiti  ponudbe:  pri  naročniku,  vlo-
žišče, soba 3 C 5, prevzemnik Katarina Li-
povec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 12. 1999 ob 10. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 1,200.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, goto-
vinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna ob-
lika odnosa med njimi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika, finančno poslovne in tehnične
sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpol-
njevati, da mu bo priznana sposobnost: na-
ročnik bo moral predložiti naslednje doku-
mente:

– registracijo podjetja pri pristojnem or-
ganu oziroma priglasitveni list (datum potr-
dila pristojnega organa in overovitve ne sme
biti starejši od 90 dni),

– pravnomočno odločbo – dovoljenje
občinskega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa (datum potrdila
pristojnega organa in overovitve ne sme biti
starejši od 90 dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 ali podatki iz bilance stanja in uspe-
ha (datuma izdaje obrazcev BON 2 in BON
3 ne sme biti starejši od 90 dni),

– potrjene pozitivne reference dobav in
kadrov,

– izjava ponudnika o sposobnosti in us-
posobljenosti izvedbe predmeta naročila,

– potrdili Okrožnega sodišča, da ni v
postopku prisilne poravnave, v stečajnem
ali likvidacijskem postopku, da njegovo po-
slovanje ni predmet obravnave pred so-
diščem, da ni s sodno ali drugo odločbo
ustavljeno,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
v preteklih treh letih pred pričetkom naroči-
la ponudnikovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s po-
slovanjem,

– potrdilo Ministrstva za finance, da ima
poravnane davčne in druge obveznosti do-
ločene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,

– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 23. 1. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skupna
ponudbena cena (70%), plačilni pogoji (5%),
pozitivne reference ponudnika za dobavo
kablov NYCY v objektih ELES-a in izven
ELES-a (5%), možnost vezave ponujenih
kablov na že obstoječe kable vgrajene v
objektih ELES-a (20%).

15. Druge informacije o naročilu: poda-
ja jih kontaktna oseba naročnika, to je Jure
Čater.

Elektro Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 8176/3070/1999 Ob-15079
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-24-32.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Laško, Hrastnik, Tr-
bovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava uvodnih kablov
in kabelskih spojk ter umerjanje, izdela-
va projektne dokumentacije PID ter geo-
detski posnetek za Optični kabelski si-
stem za objekt DV 2 × 110 kV Laško–
Hrastnik in DV 2 × 110 kV Trbovlje–
Hrastnik.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zaje-
majo celotni razpis.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
13,000.000 SIT.

(d)
4. Predvideni datum izvedbe: maj 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku v tajništvu sektorja za investicije,
soba 2C 1.3, Andreja Mihevc.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 57.120 SIT (48.000 SIT +
19% DDV 9.120 SIT), virmansko nakazilo
na žiro račun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 12. 1999 do
10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3C.5, prevzemnica Katarina Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 12. 1999 ob 11. uri, pri naročniku,
dvorana B (IV. nadstropje).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od skupne ponudbene
vrednosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna ob-
lika odnosa med njimi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo moral predložiti naslednje do-
kumente:

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “ponudba”,
– registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni)
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oziroma za samostojne podjetnike priglasi-
tveni list,

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datuma izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,

– pravnomočna odločba – dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni),

– od naročnikov potrjene reference po-
nudnika oziroma izvajalca,

– strokovna usposobljenost kadrov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi razpisa,

– potrdilo o vpisu v Inženirsko zbornico,
– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-

godba, parafirana na vsaki strani, podpisa-
na in potrjena z žigom,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– parafiran vzorec menične izjave,
– parafiran vzorec bančne garancije za

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec bančne garancije za

odpravo napak v garancijskem roku,
– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-

na uprava RS, da ponudnik nima evidentira-
nih neporavnanih davkov in drugih terjatev
(datum potrdila ne sme biti starejši od 90
dni),

– fotokopija potrdila Ministrstva za finan-
ce – Davčna uprava RS, da je ponudnik
davčni zavezanec za DDV,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa, niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),

– potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno, da:

– ponudnik ni plačilno nezmožen, pod
prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,

– njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno (datumi
potrdil ne smejo biti starejši od 90 dni),

– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami,

– izjava ponudnika o sposobnosti in us-
posobljenosti izvedbe predmeta naročila,

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
ga sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju,

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji javnega razpisa, da je ponud-
nik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle obveznosti,

– podati podatke o že sklenjenih pogod-
bah za tovrstna dela, iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zanesljivost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet,

– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih po-
datkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobavitelja blaga, podizvajal-
cev in kooperantov, zapadle do dneva od-

daje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. 2. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– skupna ponudbena cena (67%),
– plačilni pogoji (3%),
– potrjene pozitivne reference izvajalca

(30%).
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Mojca Mrzel-Ljubič, tel. 061/174-32-24,
faks 061/174-32-22.

16., 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 8176/3070/1999 Ob-15109
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-24-32.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Laško, Hrastnik, Tr-
bovlje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža tele-
komunikacijske vozliščne in terminalske
opreme SDH, FMX, DZ, RPS in TMS za
vozlišča RTP Laško, RTP Hrastnik in RP
Trbovlje, na objektu DV 2 × 110 kV
Laško–Hrastnik in DV 2 × 110 kV Hrast-
nik–Trbovlje.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: na-
ročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zaje-
majo celotni razpis.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
145,000.000 SIT.

(d)
4. Predvideni datum izvedbe: junij 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za investicije,
soba 2C 1.3, Andreja Mihevc.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 57.120 SIT (48.000 SIT +
19% DDV 9.120 SIT), virmansko nakazilo
na žiro račun št. 50106-601-90093.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 12. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3C.5, prevzemnica Katarina Lipovec.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 12. 1999 ob 9. uri, pri naročniku, dvo-
rana B (IV. nadstropje).

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od skupne ponudbene
vrednosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dne-
va odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok
najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z

izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v po-
nudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna ob-
lika odnosa med njimi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik bo moral predložiti naslednje do-
kumente:

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “ponudba”,
– registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum potrdila pristojnega organa in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni)
oziroma za samostojne podjetnike priglasi-
tveni list,

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datuma izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,

– pravnomočna odločba – dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni),

– reference ponudnika (na objektih za
zunanje naročnike in objektih ELES-a,

– strokovna usposobljenost kadrov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi razpisa,

– potrdilo o vpisu v Inženirsko zbornico,
– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-

godba, parafirana na vsaki strani, podpisa-
na in potrjena z žigom,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pred-
računa,

– parafiran vzorec menične izjave,
– parafiran vzorec bančne garancije za

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec bančne garancije za

odpravo napak v garancijskem roku,
– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-

ne uprave RS, da ponudnik nima evidenti-
ranih neporavnanih davkov in drugih terja-
tev (datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),

– fotokopija potrdila Ministrstva za finan-
ce – Davčne uprave RS, da je ponudnik
davčni zavezanec za DDV,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa, niso bili obsojeni
zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),

– potrdili okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno, da:

– ponudnik ni plačilno nezmožen, pod
prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,

– njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno (datumi
potrdil ne smejo biti starejši od 90 dni),

– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s po-
trebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami,

– izjava ponudnika o sposobnosti in us-
posobljenosti izvedbe predmeta naročila,

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
ga sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju,
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– pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji javnega razpisa, da je ponud-
nik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle obveznosti,

– podati podatke o že sklenjenih pogod-
bah za tovrstna dela, iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zanesljivost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet,

– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano jav-
no naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obvezno-
sti do dobavitelja blaga, podizvajalcev in koo-
perantov, zapadle do dneva oddaje ponud-
be na podlagi razpisa javnega naročila.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. 2. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– skupna ponudbena cena (62%),
– plačilni pogoji (3%),
– pozitivne reference ponudnika za do-

bavo tovrstne opreme na objektih ELES-a
(5%),

– pozitivne reference izvajalca za mon-
tažo tovrstne opreme na objektih ELES-a
(23%),

– tehnična prednost nad pogoji ustrez-
nosti (7%).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Mojca Mrzel-Ljubič, tel. 061/174-32-24,
faks 061/174-32-22.

16., 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Ob-15112
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Slovenske železnice, 1560 Ljublja-
na, Kolodvorska 11, 061/29-12921.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ptuj – Osojnikova 6.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 700 kom monoblok ko-
les za potniške in tovorne vagone.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bava celotnega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
53,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno po kvartalih.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slo-
venske železnice, Materialno poslovanje,
Trg OF 6/I, 1506 Ljubljana, soba št. 20,
Tomaž Kosmač.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-14744, pri NLB Ljub-
ljana (domači ponudniki), 110 EUR,
50100-620-133-900-7100-59383/4, pri
NLB Ljubljana (tuji ponudniki).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 12. 1999 do 12. ure,

tajništvo Materialnega poslovanja, Pavlič
Melita.

(b)
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

22. 12. 1999 ob 11. uri, Kolodvorska 11 –
Steklena dvorana, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: bančna garancija v višini 10% ponuje-
ne vrednosti, z veljavnostjo do 29. 3. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 60 dni po
dobavi.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika: d.d., d.o.o., boniteta, potrdi-
lo o plačilu davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. 2. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: tehnični podatki Drago Jejčič, tel.
061/29-14102, komercialna vprašanja To-
maž Kosmač, tel. 061/29-13226.

16., 17.
Slovenske železnice, d.d.

Ob-15120
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izdelki iz gume in plas-
tike: zaradi obsežnosti specifikacije blaga
se ta nahaja v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost celotnega naročila (brez DDV):
18,900.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

Sklop 1: izdelki iz gume in plastike:
16,800.000 SIT.

Sklop 2: jermeni: 500.000 SIT.
Sklop 3: cevi gumi in objemke:

1,600.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: ob-

dobje 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: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT + DDV (19%).

Dokumentacija je na razpolago v tajniš-
tvu gospodarsko-finančnega sektorja. Pla-
ča se ob dvigu na blagajni RTH, d.o.o. Pred-
stavnik 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):
10. 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 pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja
(zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene kot to predvideva zakon o javnih naro-
čilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 12. 1999 ob 7.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj (Uradni list RS, št.
73/97).

10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

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 po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16., 17.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-15121
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vezni in spojni material:
zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta
nahaja v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost celotnega naročila (brez DDV):
21,200.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
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Sklop 1: vijačni material: 13,800.000
SIT.

Sklop 2: elektrode: 1,500.000 SIT.
Sklop 3: žičniki: 5,900.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: ob-

dobje 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: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT + DDV (19%).

Dokumentacija je na razpolago v tajništvu
gospodarsko-finančnega sektorja. Plača se
ob dvigu na blagajni RTH, d.o.o. Predstav-
nik ponudnika mora imeti s sabo vse podat-
ke, potrebne za izstavitev računa.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe (sprejem pri naročniku):
16. 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 pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja
(zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene kot to predvideva zakon o javnih naro-
čilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 12. 1999 ob 9. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah finanč-
nih zavarovanj (Uradni list RS, št. 73/97).

10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

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 po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16., 17.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-15122
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material: zaradi
obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja
v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost celotnega naročila (brez DDV):
12,600.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

Sklop 1: potrošni pisarniški material:
9,600.000 SIT.

Sklop 2: potrošni računalniški material:
1,500.000 SIT.

Sklop 3: pisarniški material z oznako
podjetja: 1,500.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: ob-
dobje 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: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT + DDV (19%).

Dokumentacija je na razpolago v taj-
ništvu gospodarsko-finančnega sektorja.
Plača se ob dvigu na blagajni RTH, d.o.o.
Predstavnik  ponudnika  mora  imeti  s
sabo  vse  podatke,  potrebne  za  izstavi-
tev  računa.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe (sprejem pri naročniku):
10. 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 pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje:
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja
(zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene kot to predvideva zakon o javnih naro-
čilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 12. 1999 ob 9. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj (Uradni list RS, št.
73/97).

10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

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 po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16., 17.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-15123
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tehnični plini: zaradi ob-
sežnosti specifikacije blaga se ta nahaja v
razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za celotno naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost celotnega naročila (brez DDV):
4,200.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ob-

dobje 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: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT + DDV (19%).

Dokumentacija je na razpolago v tajniš-
tvu gospodarsko-finančnega sektorja. Pla-
ča se ob dvigu na blagajni RTH, d.o.o. Pred-
stavnik 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):
6. 12. 1999 do 8.30.

V primeru, da se ponudbena dokumen-
tacija odda osebno, se lahko odda le od
ponedeljka do petka od 6. do 13.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja
(zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene kot to predvideva zakon o javnih naro-
čilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 12. 1998 ob 9. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj (Uradni list RS, št.
73/97).

10., 11.
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12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

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 po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16., 17.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-15124
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vodovodni in instalacijski
material: zaradi obsežnosti specifikacije
blaga se ta nahaja v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za celotno naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost celotnega naročila (brez DDV):
3,500.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ob-

dobje 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: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT + DDV (19%).

Dokumentacija je na razpolago v tajniš-
tvu gospodarsko-finančnega sektorja. Pla-
ča se ob dvigu na blagajni RTH, d.o.o. Pred-
stavnik 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):
6. 12. 1999 do 10.30.

V primeru, da se ponudbena dokumen-
tacija odda osebno, se lahko odda le od
ponedeljka do petka od 6. do 13.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektorja (za-
pečatene kuverte morajo biti jasno označene
kot to predvideva zakon o javnih naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 12. 1998 ob 11. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj (Uradni list RS, št.
73/97).

10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

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 po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16., 17.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-15125
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: transportni valjčki: zaradi
obsežnosti specifikacije blaga se ta nahaja
v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost celotnega naročila (brez DDV):
14,800.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

Sklop 1: nosilni valjčki: 6,500.000 SIT.
Sklop 2: čistilni valjčki: 7,500.000 SIT.
Sklop 3: amortizirni valjčki: 800.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: ob-

dobje 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: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT + DDV (19%).

Dokumentacija je na razpolago v tajniš-
tvu gospodarsko-finančnega sektorja. Pla-

ča se ob dvigu na blagajni RTH, d.o.o. Pred-
stavnik 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):
16. 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 pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektorja
(zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene kot to predvideva zakon o javnih naro-
čilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 12. 1999 ob 11. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj (Uradni list RS, št.
73/97).

10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

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 po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16., 17.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-15126
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: orodje: zaradi obsežnosti
specifikacije blaga se ta nahaja v razpisni
dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost celotnega naročila (brez DDV):
22,200.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

Sklop 1: strojno orodje: 11,400.000
SIT.
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Sklop 2: ročno orodje: 10,800.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: ob-

dobje 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: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT + DDV (19%).

Dokumentacija je na razpolago v tajniš-
tvu gospodarsko-finančnega sektorja. Pla-
ča se ob dvigu na blagajni RTH, d.o.o. Pred-
stavnik 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 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 pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektoja
(zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene kot to predvideva zakon o javnih naro-
čilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 12. 1999 ob 11. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj (Uradni list RS, št.
73/97).

10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

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 po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16., 17.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-15127
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: ležaji in tesnila: zaradi ob-
sežnosti specifikacije blaga se ta nahaja v
razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost celotnega naročila (brez DDV):
26,400.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

Sklop 1: ležaji kroglični (proizvajalca FAG
in SKF): 4,900.000 SIT.

Sklop 2: ležaji valjčni (proizvajalca FAG
in SKF): 18,700.000 SIT.

Sklop 3: oljna tesnila: 1,600.000 SIT.
Sklop 4: o-tesnila: 1,200.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: ob-

dobje 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: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 15. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT + DDV (19%).

Dokumentacija je na razpolago v tajniš-
tvu gospodarsko-finančnega sektorja. Pla-
ča se ob dvigu na blagajni RTH, d.o.o. Pred-
stavnik 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):
16. 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 pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja (zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene kot
to predvideva zakon o javnih naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 12. 1999 ob 7. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% vrednosti blaga, veljav-
nost: kot predvideva navodilo o vrstah finanč-
nih zavarovanj (Uradni list RS, št. 73/97).

10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in tehnič-
ne sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: zah-
teve 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 po-
sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16., 17.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-15128
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kemični izdelki in čistila:
zaradi obsežnosti specifikacije blaga se ta
nahaja v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za celotno naročilo ali
za posamezen sklop.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost celotnega naročila (brez DDV):
12,300.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

Sklop 1: čistila in pribor za čiščenje:
5,200.000 SIT.

Sklop 2: barve, laki, lepila, razredčila in
drugo: 7,100.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: ob-
dobje 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: taj-
ništvo gospodarsko finančnega sektoja.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 15.000
SIT + DDV (19%).

Dokumentacija je na razpolago v tajništvu
gospodarsko-finančnega sektorja. Plača se
ob dvigu na blagajni RTH, d.o.o. Predstav-
nik ponudnika mora imeti s sabo vse podat-
ke, potrebne za izstavitev računa.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe (sprejem pri naročniku):
10. 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 pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Trbovlje – Hrastnik,
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
tajništvo gospodarsko finančnega sektoja
(zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene kot to predvideva zakon o javnih naro-
čilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 12. 1999 ob 11. uri.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: bančna garancija za re-
snost ponudbe v višini 10% vrednosti bla-
ga, veljavnost: kot predvideva navodilo o
vrstah finančnih zavarovanj (Uradni list RS,
št. 73/97).

10., 11.
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12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni dokumen-
taciji.

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 po-

sameznega merila je opisano v razpisni do-
kumentaciji.

15., 16., 17.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Št. 11/2-124/99 Ob-15235
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-04-43.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro do-
bavitelja brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco skladišča Tele-
kom Slovenije, d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava telekomunikacij-
skega materiala – PEHD cevi.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročilo v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
117,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno v 12 mesecih po podpisu pogod-
be, v roku 5 delovnih dni po odpoklicu.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in lo-
gistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Tele-
kom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljublja-
na, soba 306.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo lahko ponudniki prevzamejo do
roka za predložitev ponudb, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure, razen ob petkih od
8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plači-
lu 10.000 SIT, razen ponudnikov, ki so so-
delovali že pri razpisu, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999,
Ob-3975.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.

Ob dvigu razpisne dokumentacije poten-
cialni ponudniki predložijo davčno in matič-
no številko.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 20. 12. 1999 do vključno 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, ali oddajte osebno v tajništvu Sek-
torja za nabavo in logistiko, 3. nadstropja
poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 20. 12. 1999, v sobi
št. 801, v 8. nadstropju poslovne stavbe
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 13. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:

– 1% od ocenjene vrednosti naročila, to
je 1,170.000 SIT,

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila

in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni, ponudbene
cene so fiksne, plačilni rok je 90 dni od
datuma izstavitve računa.

Datum izstavitve računa je datum do-
bave.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so:

1. cena: 80 točk
Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena

z 80 točkami. Ostale ponudbe bodo oce-
njene s po eno točko manj za vsak odstotek
višje cene nad najnižjo (1% višja cena, ena
točka manj).

2. referenca, potrjena s strani teleko-
munikacijskih operaterjev Slovenije oziroma
EU: 10 točk.

3. izkušnje na področju dobave na od-
poklic do 5 točk:

– dobava TK materiala nad 50 mio
SIT – 5 točk,

– dobava TK materiala nad 10 mio
SIT – 3 točke,

– dobava drugega blaga pod 10 mio
SIT – 1 točka.

4. ISO standard dobavitelja (certifikat
zagotavljanja kakovosti): 5 točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: gre za ponovljen postopek pod enaki-
mi pogoji, saj naročnik ni mogel izbrati naj-
ugodnejšega ponudnika, ker po pregledu
ponudb nista ostali dve popolni ponudbi.

Prvotni javni razpis je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999,
Ob-3975.

16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-124/99 Ob-15236
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks 061/133-04-43.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro do-
bavitelja brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco skladišča Tele-
kom Slovenije, d.d.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava telekomunikacij-
skega materiala – PVC cevi.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se lahko poteguje za naročilo v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
85,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno v 12 mesecih po podpisu pogod-
be, v roku 5 delovnih dni po odpoklicu.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki prev-
zamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in lo-
gistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Tele-
kom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljublja-
na, soba 306.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumentaci-
jo lahko ponudniki prevzamejo do roka za
predložitev ponudb, vsak delovni dan od 8.
do 14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko ponudniki dvignejo proti potrdilu o plači-
lu 10.000 SIT, razen ponudnikov, ki so so-
delovali že pri razpisu, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999,
Ob-3974, skupina A.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-601-35407.

Ob dvigu razpisne dokumentacije poten-
cialni ponudniki predložijo davčno in matič-
no številko.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse po-
nudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 20. 12. 1999 do vključno 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, ali oddajte osebno v tajništvu Sek-
torja za nabavo in logistiko, 3. nadstropja
poslovne stavbe Telekom Slovenije, d.d.,
Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 20. 12. 1999, v sobi
št. 801, v 8. nadstropju poslovne stavbe
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
Ljubljana, s pričetkom ob 12. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna poobla-
stila za zastopanje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:

– 1% od ocenjene vrednosti naročila, to
je 850.000 SIT,

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– trajanje v skladu z zahtevami razpisne

dokumentacije.
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: avansov ni, ponudbene
cene so fiksne, plačilni rok je 90 dni od
datuma izstavitve računa.

Datum izstavitve računa je datum do-
bave.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
v skladu z zahtevami razpisne dokumenta-
cije.

13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po datumu in uri za-
četka javnega odpiranja.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejše ponudbe so:

1. cena: do 80 točk.
Ponudba z najnižjo ceno bo ocenjena

z 80 točkami. Ostale ponudbe bodo oce-
njene s po eno točko manj za vsak odstotek
višje cene nad najnižjo (1% višja cena, ena
točka manj).

2. referenca, potrjena s strani teleko-
munikacijskih operaterjev Slovenije oziroma
EU: 10 točk.

3. izkušnje na področju dobave na od-
poklic do 5 točk:

– dobava TK materiala nad 50 mio
SIT – 5 točk,

– dobava TK materiala nad 10 mio
SIT – 3 točke,

– dobava drugega blaga pod 10 mio
SIT – 1 točka.

4. ISO standard dobavitelja (certifikat
zagotavljanja kakovosti): 5 točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: gre za ponovljen postopek pod enaki-
mi pogoji, saj naročnik ni mogel izbrati naj-
ugodnejšega ponudnika, ker po pregledu
ponudb nista ostali dve popolni ponudbi.

Prvotni javni razpis je bil objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 37-38 z dne 21. 5. 1999,
Ob-3974, skupina A.

16., 17.
Telekom Slovenije, d.d.

Ob-15254
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola Milojke Štrukelj, Delpi-
nova 7, Nova Gorica, tel. 065/135-810,
telefaks 065/1358-121.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Miloj-
ke Štrukelj Delpinova 7, Nova Gorica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je sukcesivna dobava prehrambenega
blaga po naslednjih skupinah:

1. meso,
2. mesni izdelki,
3. zmrznjene ribe,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh, pekovsko pecivo, slaščice,
6. sveža in suha zelenjava in jajca,
7. zmrznjena zelenjava in sadje,

8. mlevski izdelki in testenine,
9. konzervirano sadje, zelenjava, ribe,
10. sadni sokovi, čaji, pijače,
11. ostalo prehrambeno blago.
Količine posameznih živil so opredleje-

ne v razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico do spre-

memb količine nabave, glede na spremem-
be obsega dela in dejanskih potreb.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji lahko predložijo ponudbo za celot-
no javno naročilo ali samo za posamezno
skupino, vendar mora zagotavljati 100% do-
bavo blaga v skupini na katero se prijavlja.

(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
dveletna vrednost 90,762.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

1. meso – 16,800.000 SIT,
2. mesni izdelki – 5,940.000 SIT,
3. zmrznjene ribe – 1,082.000 SIT,
4. mleko in mlečni izdelki – 14,684.000

SIT,
5. kruh, pekovsko pecivo, slaščice –

11,000.000 IST,
6. sveža in suha zelenjava in jajca –

15,200.000 SIT,
7. zmrznjena zelenjava in sadje –

1,560.000 SIT,
8. mlevski izdelki in testenine –

3,564.000 SIT,
9. konzervirano sadje, zelenjava, ribe –

1.942.000 SIT,
10. sadni sokovi, čaji, pijače –

2,740.000 SIT,
11. ostalo prehrambeno blago –

16,250.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

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: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na na-
slovu naročnika: Osnovna šola Milojke Štru-
kelj Delpinova 7, Nova Gorica – tajništvo
šole.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati do 17. 12.
1999, vsak dan od ponedeljka do petka
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije je 5.000 SIT (v ceno je vključen 19%
DDV). Plačilo z virmanom na ŽR št.
52000-603-30159.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 20. 12. 1999 do 12. ure, ne glede na
način prenosa pošiljke.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovna šola Milojke Štru-
kelj Delpinova 7, Nova Gorica.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 12. 1999
ob 14. uri v prostorih naročnika, na naslovu
Osnovna šola Milojke Štrukelj Delpinova 7,
Nova Gorica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% po-

nudbene vrednosti z veljavnostjo 30 dni po
datumu idzaje 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 po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične 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 likvi-
daciji, imeti mora poravnane vse davčne in
druge z zakonom določene obveznosti. Po-
drobnejše zahteve so podane v razpisni do-
kumentaciji.

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 naro-
čilu: dodatne informacije o naročilu lahko
ponudniki dobijo pri naročniku v tajništvu
šole, kontaktna oseba je Lucija Nedeljko-
vič, tel. 065/135-810.

16., 17.
Osnovna šola Milojke Štrukelj,

Nova Gorica

Št. 110-1/99 Ob-15297
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: AC baza Kozina.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: AC Kozina – Klanec od
km 6,7 do km 7,5; nabava vozil in opre-
me za AC bazo Kozina – I. etapa.

1. Lahko tovorno vozilo dovoljene skup-
ne mase 3,5 t; dolga kabina - preglednik;
količina: 1 kom.

Orientacijska vrednost: 5,000.000
SIT/kom.

2. Kombinirano vozilo moči ca. 80 kW;
količina: 1 kom.

Orientacijska vrednost: 5,000.000
SIT/kom.

3. Kombinirano vozilo moči ca. 50 kW;
količina: 1 kom.

Orientacijska vrednost: 2,000.000
SIT/kom.

4. Vozilo za pometanje cest in odsesa-
vanja; količina: 1 kom.

Orientacijska vrednost: 30,000.000
SIT/kom.

5. Nakladalec za sol - rovokopač; količi-
na: 1 kom.

Orientacijska vrednost: 12,000.000
SIT/kom.

6. Stroj za barvanje talnih obeležb – s
prikolico za prevoz; količina: 1 kom.
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Orientacijska vrednost: 23,000.000
SIT/kom.

7. Prikolica za prevoz prometne signali-
zacije; količina: 1 kom.

Orientacijska vrednost: 6,000.000
SIT/kom.

8. UKV postaje - mobilne; količina:
7 kom.

Orientacijska vrednost: 200.000
SIT/kom,

9. UKV postaje - ročne; količina: 2 kom.
Orientacijska vrednost: 200.000

SIT/kom.
10. Elektroagregat - mobilni; količina:

1 kpl.
Orientacijska vrednost: 2,500.000 SIT.
11. Elektroagregat - prenosni; količina:

1 kpl.
Orientacijska vrednost: 700.000 SIT.
12. Črpalka za črpanje mulja; količina:

1 kom.
Orientacijska vrednost: 1,000.000 SIT.
13. C - zapora; količina: 1 kpl.
Orientacijska vrednost: 6,000.000

SIT/kpl.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelji se lahko potegujejo za vsako razpi-
sano postavko posebej.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
95,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: glej
točko 3.b.

4. Datum dobave, če je predvideno: rok
dobave je 2 meseca po podpisu pogodbe.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 17-88-439, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 21. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 12. 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za AC Kozina – Klanec od km 6,7 do km
7,5; nabava vozil in opreme za AC bazo
Kozina – I. etapa“ Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 12.
1999 ob 9. uri na naslovu: Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s po-

nudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2,850.000 SIT,
oziroma v primeru, da ponudnik ne ponuja
vseh razpisanih postavk, 3% od orientacij-
ske vrednosti za vsako posamezno postav-
ko in veljavnostjo 91 dni od datuma odpira-
nja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lah-
ko nastopajo kot posamezni izvajalec ozi-
roma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega part-
nerja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): naj-
nižja cena in druga merila navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, univ. dipl. inž. grad. – Družba za
državne ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška
19a, tel. 17-88-331, faks 17-88-332.

16., 17.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-15298
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: AC baza Kozina.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: AC Kozina–Klanec od km
7,5 do km 11,5; nabava mehanizacije
za AC bazo Kozina – II. etapa

1. Tovorno vozilo moči ca. 280kW, po-
gon 4x4, 3-stopenjski hidravlični sistem; ko-
ličina: 2 kom.

Orientacijska vrednost: 19,000.000
SIT/kom.

2. Tovorno vozilo moči ca. 180kW, po-
gon 4x4, 2-stopenjski hidravlični sistem; ko-
ličina: 1 kom.

Orientacijska vrednost: 16,000.000
SIT/kom.

3. Univerzalno delovno vozilo moči ca.
140kW; količina: 1 kom.

Orientacijska vrednost: 24,000.000
SIT/kom.

4. Snežni plug - čelni, dolžine ca. 5m -
preklopni; količina: 2 kom.

Orientacijska vrednost: 4,000.000
SIT/kom.

5. Snežni plug - čelni, dolžine ca. 4 m;
količina: 1 kom.

Orientacijska vrednost: 2,000.000
SIT/kom.

6. Posipalec 6 m3 - za montažo na šasijo
tovornega vozila; količina: 2 kom.

Orientacijska vrednost: 5,500.000
SIT/kom.

7. Posipalec 3 m3 - za montažo na uni-
verzalno delovno vozilo; količina: 1 kom.

Orientacijska vrednost: 4,500.000
SIT/kom.

8. Stranski odmetalec; količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 5,000.000

SIT/kom.
9. Kosilnica za brežine; količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 8,000.000

SIT/kom.
10. Kosilnica za bankine; količina: 1

kom.
Orientacijska vrednost: 3,000.000

SIT/kom.
11. Krtača za pranje odbojnih ograj -

kovinskih; količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 3,500.000

SIT/kom.
12. Čelna rotacijska krtača za pometa-

nje ceste; količina: 1 kom.
Orientacijska vrednost: 2,000.000

SIT/kom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
125,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: glej
točko 3.b.

4. Datum dobave, če je predvideno: rok
dobave je 4 mesece po podpisu pogodbe.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 17-88-439, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 21. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 6.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 12. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za AC Kozina–Klanec od km 7,5 do km
11,5; nabava mehanizacije za AC bazo Ko-
zina – II. etapa“ Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 21. 12.
1999 ob 10. uri na naslovu: Direkcija Re-
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publike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: vsak ponudnik mora skupaj s ponud-
bo predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 3,750.000 SIT, oziroma v
primeru, da ponudnik ne ponuja vseh razpisa-
nih postavk, 3% od orientacijske vrednosti za
vsako posamezno postavko in veljavnostjo 91
dni od datuma odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financi-
ra naročnik iz lastnih sredstev. Način plače-
vanja z roki je določen v pogodbi kot obvez-
ni sestavini razpisne dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredeli-
tvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN): naj-
nižja cena in druga merila navedena v razpi-
sni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za državne ce-
ste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a tel.
17-88-331, faks 17 88 332.

16., 17.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Št. 03300-142/98-33  Ob-14924
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, 716-146.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: OŠ Preserje pri Ra-
domljah.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izgradnja I.
faze gradbenih del prizidka k šoli in telo-

vadnici OŠ Preserje pri Radomljah-pri-
pravljalna dela (orientacijska vrednost:
60,000.000 SIT).

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek de-
cember 1999, januar 2000, dokončanje
120 koledarskih dni.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Domžale, Oddelek za družbene dejavno-
sti, Ljubljanska 69, Domžale – tajništvo (I.
nadstropje – soba 29).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 11. 1999
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom na
žiro račun Občine Domžale, št.
50120-630-810230, sklic na št.
7141991005 Občina Domžale.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, Vložišče,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis –
ponudba – izgradnja I. faze gradbenih del
prizidka k šoli in telovadnici OŠ Preserje pri
Radomljah.

9. Datum,  čas  in  kraj  odpiranja  po-
nudb: 9. 12. 1999 ob 14. uri v konferenč-
ni sobi Občine Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: v skla-
du s pogodbo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.

13. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 60 dni.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Domžale, Ljubljanska 69, Dom-
žale, kontaktna oseba Irena Gričar, univ. dipl.
org. dela, tel. 721-305, faks 716-146.

Občine Domžale

Št. 666/99 Ob-14925
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: KSP Hrastnik, Komunalno-stanovanj-
sko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430
Hrastnik, telefaks 0601/44-000.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Občina Hrastnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: ročna
zemeljsko-gradbena dela za potrebe
delovnih enot družbe (za DE Vodo-
vod-kanalizacija, DE Gradbena dejav-

nost, DE Zbiranje, odvoz in deponiranje
odpadkov).

Ocenjena vrednost: 10,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo, tel. 0601/43-361.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 7. 12. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR št.
52710-601-10927.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 12. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: KSP Hrastnik, Komunal-
no-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. juli-
ja 7, 1430 Hrastnik (v tajništvo podjetja).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 12. 1999 ob 10.30, v sejni sobi KSP
Hrstnik, d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do
20. 1. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: kot v
razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: po poteku roka za
oddajo ponudb, t.j. 13. 12. 1999 po 10. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Gričar Ernest, inž., tel.
0601/43-361.

17., 18.
KSP Hrastnik

Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
Hrastnik

Št. 667/99 Ob-14926
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: KSP Hrastnik, Komunalno-stanovanj-
sko podjetje, d.d., Cesta 3. julija 7, 1430
Hrastnik, telefaks 0601/44-000.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Občina Hrastnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: strojna ze-
meljsko-gradbena dela na deponiji Unič-
no in za potrebe delovnih enot družbe
(za DE Vodovod-kanalizacija, DE Grad-
bena dejavnost, DE Zbiranje, odvoz in
deponiranje odpadkov).
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Ocenjena vrednost: 8,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo, tel. 0601/43-361.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 7. 12. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR št.
52710-601-10927.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 13. 12. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: KSP Hrastnik, Komunal-
no-stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. juli-
ja 7, 1430 Hrastnik (v tajništvo podjetja).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 12. 1999 ob 9.30, v sejni sobi KSP
Hrstnik, d.d., Cesta 3. julija 7, Hrastnik.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do
20. 1. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: kot v
razpisni dokumentaciji.

12.
13. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: po poteku roka za
oddajo ponudb, t.j. 13. 12. 1999 po 9. uri.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Gričar Ernest, inž., tel.
0601/43-361.

17., 18.
KSP Hrastnik

Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
Hrastnik

Št. 1-0012/99 Ob-14928
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska cesta 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, telefaks 0601/64-582.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Zagorje ob Savi.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih

del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: rekonstrukcija
kotlovnice Podvine v Zagorju ob Savi.

Vrednost dodeljenega naročila v celoti je
30,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
predloži le eno ponudbo, v skladu z zahteva-

mi razpisne dokumentacije, in sicer samo-
stojno ali z morebitnimi sopogodbeniki. V pri-
meru, da ponudnik nastopa v ponudbi s so-
pogodbeniki, mora v ponudbi predložiti pod-
pisan sporazum o skupnem nastopanju in
prevzemu pogodbenih obveznosti.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik lahko predloži svojo varian-
to strojne opreme, ki pa mora ustrezati zahteva-
nim parametrom iz projektne dokumentacije,
kar pomeni, da oprema proizvajalca, ki ga je
izbral projektant ni obvezujoča. Investitor sipri-
držuje pravico, da kot enega izmed odločujo-
čih parametrov pri izboru najugodnejšega po-
nudnika upošteva nižjo ponudbeno ceno za
opremo, ki po parametrih ustreza izhodiščem
iz projektne dokumentacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
marec 2000, končanje del junij 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2C, Zagorje ob
Savi, Ludvik Fain, univ. dipl. inž. arh., tel.
0601/64-083, 041/650-806.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: dokumentacijo lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo na IN-TACT,
d.o.o., C. 20. julija 2c, Zagorje ob Savi, do
10. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki brez odškodnine.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe predložijo po-
nudniki do 20. 12. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija
2c, 1410 Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo dne 21. 12. 1999 ob 10. uri,
na naslovu naročnika Rudnik Zagorje v zapi-
ranju, d.o.o., Zagorje ob Savi – sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo v ponudbi predložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
od vrednosti javnega razpisa z veljavnostjo
do 30 dni po datumu izdaje sklepa o izbiri.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: plači-
la se izvajajo v skladu z določili zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije in
navodili o izvrševanju proračuna v skladu z
razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: samostojni izvajalec z mož-
nostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jo nave-
de v ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstnih
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene ali pogodbeno

angažirane delavce, v skladu z določili zako-
na o graditvi objektov ter ostale strokovne
delavce.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 21. 1. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): oprede-
ljeno v razpisni dokumentaciji. Najcenejši po-
nudnik ni nujno najugodnejši.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija
2c, Ludvik Fain, univ. dipl. inž. arh.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ne.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 48 z
dne 18. 6. 1999.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 35205-1/99 Ob-14995
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka, faks 067/571-393.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Kal pri Pivki.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izvedba fe-
kalne in meteorne kanalizacije – Kanal
“A” na Kalu pri Pivki.

Orientacijska vrednost del je 10,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektna dokumentacije je izdelana.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
izdelana po zahtevah razpisne dokumentaci-
je, variantne ponudbe niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: dodatnih variant ni.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe, zaključek predpisan s
pogodbo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Piv-
ka, tel. 067/571-609, faks 067/571-393,
kontaktna oseba Šabec Ludvika.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati od dneva objave raz-
pisa vsak delovni dan od ponedeljka do če-
trtka med 8. in 15. uro, v petek med 8. in 13.
uro, do vključno 2. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim na-
logom ali položnico na ŽR Občina Pivka, št.
52200-630-61033.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštvane bodo ponud-
be, ki bodo predložene do četrtka 9. 12.
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – ne odpiraj”, z
navedbo predmeta javnega naročila. Na ku-
verti mora biti popoln naslov ponudnika.
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9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: v
četrtek 9. 12. 1999 ob 13. uri, na naslovu:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, sejna
soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog v višini 10% ponudbene vred-
nosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: sklad-
no z določili posebnih razpisnih pogojev.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: izbrani ponudnik sklene z na-
ročnikom pogodbo o izvedbi del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki
mora biti registrirana in izpolnjevati finančne,
poslovne in tehnične sposobnosti po odredbi
o obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/97).

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudnik ne morejo
umakniti ponudbe po izteku roka za oddajo
ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena in možnost ponudbe
ključ v roke,

– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši.
Rok, v katerem bodo ponudniki obvešče-

ni o izidu javnega naročila: ponudniki bodo o
izidu javnega naročila obveščeni najkasneje
do 20. 12. 1999.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije o javnem naročilu, na naslovu: Obči-
na Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
pri Šabec Ludviki, tel. 067/571-609, vsak
delovni dan med 7. in 8. uro.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pogod-
be zaradi finančnih ali drugih razlogov. V obeh
primerih ponudniki nimajo pravice do od-
škodnine iz tega naslova.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o javnem naročilu
ni bila objavljena.

18.
Občina Pivka

Št. 353-66/99 Ob-14929
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270
Laško.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Zg. Rečica, Zavrate,
Gornje Brezno, Govce, Trnov hrib, Trnovo.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote: izgrad-
nja vodovoda Trnov hrib;

– preddela,
– zemeljska dela in gradbena dela.
Ocenjena vrednost vseh del: 85 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 4 mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Laško, Mestna ulica 2, tajništvo Oddel-
ka za GJS, okolje in prostor.

(b) Dvig razpisne dokumentacije je mo-
žen do vključno ponedeljka 29. 11. 1999
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na
razpolago za 15.000 SIT; plačilo po položni-
ci ali na blagajni občine Laško na račun št.
50710-630-10131. Pripisati je potrebno na-
tančen naslov plačnika, davčno številko in
žiro račun.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 20. 12. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: tajništvo oddelka za GJS, oko-
lje in prostor, Občina Laško, Mestna ulica 2.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. december 1999, ob 12. uri, sejna soba
Občine Laško.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe: obrazec za bančno garancijo, 120 dni.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila: plačila se bodo vršila po izstavljenih si-
tuacijah v roku 60-90 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: gradbena pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: zah-
teve so sestavni del razpisne dokumentacije.

14. Datum, do katerega ponudniki, ne
morajo umakniti ponudbe: 21. 12. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
teža in način uporabe bo opredeljen v razpi-
sni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo na Od-
delku za GJS, okolje in prostor, Mestna ulica
2, 3270 Laško tel.: 731-122 med 10. in 12.
uro, do 15. 12. 1999.

Občina Laško

Št. 106/99 Ob-14930
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Črenšovci, Prekmurske čete
20, 9232 Črenšovci, tel.: 069/737-150,
faks 069/737-151.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3.Kraj izvedbe del: KS Črenšovci.
4.(a) Vrsta in obseg gradbenih storitve in

opis ter ocenjena vrednost naročila: izgrad-
nja kanalizacijskega omrežja v KS Čren-
šovci – III. faza, ocenjena vrednost naročila
je 50,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a)
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-

pov naročila posebej, obseg sklopov in

možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: ponudnik lahko ponud-
bo ponudi le po popisu del iz razpisne doku-
mentacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
1. 2. 2000, dokončanje 30. 6. 2000.

7. Polni naslov službe od katere se lahko
zahteva razpisna dokumentacija: Občina
Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Čren-
šovci, Občinska uprava, tel. 069/737-150.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno zahtevati do 10. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena za razpisno dokumen-
tacijo je 20.000 SIT – plačilo s prenosnim
nalogom na žiro podjetje ATRIJ,d.o.o. št.
51900-601-24186 s pripisom “razpisna do-
kumentacija – kanalizacija KS Črenšovci III.
faza”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 31. dan po objavi v Urad-
nem listu RS do 12. ure ne glede na način
dostave, če je 31. dan sobota ali nedelja se
prenese na ponedeljek.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Črenšovci, Prekmur-
ske čete 20, 9232 Črenšovci.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. dan po objavi v Uradnem listu RS ob 13.
uri v sejni sobi Občine Črenšovci, Prekmur-
ske čete 20, Črenšovci.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevane:

(a) garancija za resnost ponudbe, višina
garancije je 10% od vrednosti razpisanih del,
trajanje garancije je 60 dni od datuma odda-
je ponudbe,

(b) izjavo banke, da bo izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo posla v višini
10% pogodbene vrednosti, katero bo izbra-
no ponudnik predložil v 10 dneh po podpi-
su pogodbe. Veljavnost garancije mora biti
še tri mesece po uspešni primopredaji izvr-
šenih del,

(c) izjavo banke, da bo izdala bančno ga-
rancijo za odpravo napak v garancijskem ro-
ku v višini 10% pogodbene vrednosti, katero
bo ponudnik predložil ob primopredaji izvr-
šenih del. Veljavnost garancije mora veljati
še en dan po izteku garancijskega roka.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: plači-
la bodo opravljena po izstavljenih mesečnih
situacijah v roku 60 dni.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodba.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsaka pravna oseba, ki je registrirana za de-
javnost in ima za opravljanje dejavnosti vsa
potrebna dovoljenja.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti ponudbe po roku, določenem za
odpiranje ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so določena v razpisni dokumentaciji.
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16. Morebitne druge informacije: investi-
tor si pridržuje pravico do spremembe razpi-
sanih del glede na razpoložljiva sredstva.

17., 18.
Občina Črenšovci

Št. 28/99 Ob-14994
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: J.P. Vodovod - Kanalizacija, Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana, telefaks
061/317-851.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Ljubljana, Vodovod-
na ulica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
no obrtniških del in ocenjena vrednost celo-
te: izgradnja poslovno – servisnega ob-
jekta.

Ocenjena vrednost vseh del je
2.000,000.000 SIT.

(b) Če je predvideva oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: predvidena oddaja del v celoti.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ne, ponudnik mora obvezno ponu-
diti predloženo varianto iz razpisne dokumen-
tacije.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek del je
predviden dne 1. 4. 2000 in dokončanje del
dne 1. 11. 2001.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod – Kanalizacija d.o.o., Krekov trg 10,
1000 Ljubljana, II. nadstropje - Franc Vizjak
univ. dipl. inž. gradb. (faks 317-851) od 9. do
13. ure, kontaktna oseba za dodatne informa-
cije je Aleš Hojs univ. dipl. inž. grad.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo od 22. 11.
1999 do 10. 12. 1999 v času od 9. do 13.
ure. Ponudnik mora ob dvigu razpisne doku-
mentacije pustiti svoj naslov, tel., faks, in
priimek kontaktne osebe.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 40.000 SIT na ŽR
50100-601-11581. Namen nakazila – Dvig
razpisne dokumentacije št. JN 28 inž/99.
Račun z obračunanim DDV bo posredovan
naknadno.

Virmansko vplačilo mora ponudnik izvršiti
pred dvigom razpisne dokumentacije, kopijo
vplačila pa predati ob dvigu razpisne doku-
mentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je treba pred-
ložiti v dveh izvodih (original in kopija) najka-
sneje do 11. 1. 2000 do 13. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: J.P. Vodovod – Kanalizacija,
Krekov trg 10, 1000 Ljubljana.

Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj” -
Ponudba za izgradnjo poslovno-servisnega
objekta, (številka te objave).

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 1. 2000
ob 8. uri na naslovu: J.P. Vodovod - Kanal-

izacija Krekov trg 10, 1000 Ljubljana, sejna
soba v 2. nadstropju.

Odpiranje ponudb vodi komisija za javna
naročila.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno ga-
rancijo, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv
v višini 200,000.000 SIT, kot jamstvo, da bo
v primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z
naročnikom. Bančna garancija mora biti ve-
ljavna najmanj 90 dni, šteto od dneva odpira-
nja ponudb, to je do 12. 4. 2000.

Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki ni
opremljena z ustrezno garancijo za resnost
ponudbe.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: gle-
de financiranja ni pogojev. Plačilo izvedenih
del bo izvajano na podlagi izstavljenih me-
sečnih situacij v roku 30 dni od dneva potrdi-
tve s strani nadzorne službe naročnika.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: če ponudnik nastopa v po-
nudbi s podizvajalci, mora z le temi skleniti
pogodbo o skupnem nastopanju. Omenjeni
dokumenti so sestavni del ponudbe.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnikom bo priznana sposobnost v koli-
kor imajo izkušnje in tehnične sposobnosti
za izvedbo tovrstnih del:

– izpolnjevati morajo zakonske pogoje za
izvedbo javnega naročila,

– dokazila o finančnih sposobnostih, po-
ravnanih obveznostih in zakonitem poslovanju,

– zagotovila o kadrih, opremljenosti in
prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo jav-
nega naročila,

– izkazati mora letni promet v višini nad
3.000,000.000 SIT,

– drugi pogoji, določeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo
umakniti ponudbe po izteku roka za predajo
ponudb, to je po 11. 1. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:

Merila za izbiro izvajalca so:
1. ponudbena cena,
2. reference ponudnika in podizvajal-

cev na enakih ali sorodnih objektih (zadnjih
5 let),

3. certifikat ISO 9001,
4. bonitete podjetja (finančna uspo-

sobljenost),
5. kreditiranje v obliki odloga plačila,
6. garancije na kakovost izvršenih del,
7. rok izvedbe nudenih del.

Merila (ponderji), kriteriji in način ocenje-
vanja ponudb so navedeni v razpisni doku-
mentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: naročnik bo pri ocenjevanju ponudb upo-
števal zaščito iz 1. odstavka 11. člena zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97).

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu je bila

objavljena v Uradnem listu Republike Slo-
venije št. 30-31 z dne 30. 4. 1999, stran
2105.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo: prva objava javnega razpisa za omenjeno
JN.

JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-15234
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Kobilarna Lipica, Lipica 5, p.p. 47,
Sežana, faks 067/346-370.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): razpis za izbiro najugodnej-
šega ponudnika za gradbeno obrtniška dela
na objektu veterinarska ambulanta v kobilarni
Lipica – prenova.

3. Kraj izvedbe del: dela se izvajajo v hle-
vu št. 3. v kobilarni Lipica.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: prenova ob-
sega ureditev posameznih prostorov za
ambulanto, ureditev tlakov, inštalacij in
vgraditev opreme.

Ocenjena vrednost del je 24 mio SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je v drugi polovici decembra 1999,
zaključek pa konec marca 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago v upravi
Kobilarne Lipica (tajništvo – Klub hotel), kjer
lahko dobite tudi potrebne informacije.

Ponudniki si lahko ob dvigu dokumenta-
cije ogledajo objekt, ki je predmet prenove.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumenta-
cijo je možno dvigniti ves čas trajanja razpi-
sa, plačilo dokumentacije 5.000 SIT na žiro
račun št. 51420-603-32751.

(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: rok za oddajo ponudb je
13. 12. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: v tajništvu Kobilarne Lipica
oziroma po pošti na naslov: Kobilarna Lipica,
Lipica 5, p.p. 47, 6210 Sežana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 13. 12. 1999 ob 13.
uri na upravi v Klub hotelu Lipica.

Ponudbe morajo biti zapečatene z ozna-
ko “Ne odpiraj – ponudba prenova veterinar-
ske ambulante v kobilarni Lipica”.

10., 11., 12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– naslov ponudnika z dokazilom o regi-

straciji in z odločbo o izpolnjevanju predpisa-
nih pogojev za opravljanje dejavnosti,

– referenčna lista z navedbo opravljenih
tovrstnih del,

– cenenost ponudbe na žigosanih popi-
sih del,

– opcija ponudbe,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe del,
– garancijski rok,
– kompletnost ponudbe,
– priložena pogodba za izvedbo del,
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– kakovost ponujenih obrtniških del v
skladu z obstoječimi in zahtevanimi detajli in
zahtevanimi vzorci materialov iz ponudbe,

– ponujene strokovne rešitve.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je tudi

najugodnejši. Investitor si pridržuje pravico
spremeniti obseg del glede na planirana
sredstva.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: navedena dela se bodo izvajala po skle-
njeni in podpisani pogodbi.

17., 18.
Kobilarna Lipica

Št. 748/01 Ob-15242
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OZG - OE ZD Radovljica, Mladinska
c. 1, Bled.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Zdravstveni dom
Bled, Mladinska c. 1, Bled.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično:

– gradbena, obrtniška in instalacijska
dela za postavitev bolniškega dvigala,
ocenjena vrednost del je 6,200.000 SIT;

– izvedba strojnih del bolniškega dvi-
gala, ocenjena vrednost del je 8,100.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: dela se oddajo ali v celoti
ali po posameznem sklopu.

(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: ponudba se odda
na podlagi popisa del v razpisni dokumenta-
ciji in gradbenega načrta bolniškega dvigala.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
januar 2000, dokončanje 30. 3. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Do-
minvest, d.o.o., Titova 18, Jesenice, kont.
oseba Noč Zdrakvo, tel. 064/831-045.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 22. 11. 1999 do
29. 11. 1999 med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: 10.000 SIT na ŽR – Dominvest
Jesenice, ŽR 51530-601-13474 pri APP Je-
senice ali na blagajni Dominvest Jesenice.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 12. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom Bled, Mla-
dinska c. 1, 4260 Bled, tajništvo (Jadranka
Torkar), tel. 064/748-400.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 12. 1999 ob 13. uri, Zdravstveni dom
Bled, Mladinska c. 1, Bled, sejna soba

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponud-
be, če so v tem postopku zahtevana: kot fi-
nančno zavarovanje za resnost ponudbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo na prvi
poziv v višini 5% vrednosti ponudbe, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila

v drugih dokumentih glede plačevanja: sklad-
no z vzorcem pogodbe iz razpisne doku-
mentacije ali ugodnejše.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudbe kot posamezni izva-
jalec lahko predložijo vse pravne osebe in
samostojni podjetniki, ki so registrirani za
opravljanje razpisane dejavnosti. V primeru,
da se predloži ponudba s strani več izvajalcev
(ponudnikov) skupaj, je potrebno jasno opre-
deliti, kdo je glavni izvajalec, ki bo podpisnik
pogodbe in kdo so njegovi podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljene v splošnih in posebnih razpisnih
pogojih naročnika.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 6. 12. 1999 do
12. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): določe-
na v razpisni dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: informacije dobite pri Zdravku Noč, tel.
064/831-045.

17., 18.
OZG – OE ZD Radovljica

Ob-15243
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled, tel. 064/748-010, faks
064/741-243.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Zgornje – Spodnje
Gorje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: gradnja ka-
nalizacijskega zbiralnika ”VS”; povezava
Zgornje-Spodnje Gorje.

Orientacijska vrednost naročila:
47,600.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: sprejemljivost variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo

varianto: ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: predvideni pri-
četek del decembra 1999, dokončanje fe-
bruar 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se ob predhodni najavi
dvigne na Komunala Radovljica, Ljubljanska
27, 4240 Radovljica, kontaktna oseba: Ka-
tarina Velepec (tel. 064/700-01-29, faks
064/700-01-40).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do vključno 10. 12.
1999 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT ob prevzemu
osebno ali na račun št. 51540-601-15720.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: rok oddaje ponudb je
20. 12. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Radovljica, tajniš-
tvo, Ljubljanska 27, 4240 Radovljica.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 20. 12. 1999, ob 12.
uri, na naslovu: Občina Bled, Cesta svobode
13, Bled.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
potrebna je predložitev bančne garancije za
resnost ponudbe. Opcija ponudbe je 60 dni
od predpisanega roka oddaje.

11., 12., 13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
a) ponudbena cena,
b) rokovna izvedba,
c) reference ponudnika in podizvajalcev

na izgradnji podobnih objektov,
č) pogoji plačila,
d) finančna sposobnost.
16., 17., 18.

Komunala Radovljica, d.o.o.

Št. 110-1/99 Ob-15299
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
telefaks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: HC Izola–Jagodje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: HC Izola–
Jagodje; varovalne ograje.

Ocenjena vrednost celote je 21,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 1 mesec od uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumentaci-
jo na naslovu: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba 103/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad., tel. 17-88-331, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-
cija je na voljo od 19. 11. 1999 do 6. 12.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do 9. 12.
1999 do 8. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za
HC Izola – Jagodje; varovalne ograje“ Na hrbt-
ni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 12. 1999
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 630.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: naro-
čilo v celoti financira naročnik iz lastnih sred-
stev. Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavini razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot
posamezni izvajalec oziroma skupno nasto-
panje (joint venture) z opredelitvijo in poobla-
stilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Oto Ru-
binič univ. dipl. inž. grad.– Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljublja-
na, tel. 17-88-331, faks 17-88-332.

17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 35205-001/99 Ob-15370
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25,
2236 Cerkvenjak, telefon 062/734-115,
faks 062/734-042.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Občina Cerkvenjak,
naselja Cerkvenjak in Kadrenci.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: izgradnja
kanalizacijskega omrežja in čistilne na-
prave v Občini Cerkvenjak.

Ocenjena skupna vrednost vseh del zna-
ša 44,850.000 SIT, vrednost posameznih
del pa:

– izgradnja kanalizacije – krak 1.0 v orien-
tacijski vrednosti 18,500.000 SIT,

– izgradnja kanalizacije – krak 1.3 v orien-
tacijski vrednosti 5,750.000 SIT,

– izgradnja čistilne naprave v orientacijski
vrednosti 20,600.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: ponudniki lahko ponudijo
vsa dela, ki so predmet javnega naročila, v
kompletu ali posamezno. Dela se bodo od-
dala glede na prispele ponudbe v celoti ali
po posameznih sklopih.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: izde-
lava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantnih rešitev ni.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ponudnik ne sme ponuditi svoje va-
riante.

6. Datum predvidenega pričetka in dokon-
čanja del ali čas izvedbe: začetek del predvi-
doma januar 2000, dokončanje del maj 2000
oziroma v skladu s sklenjeno pogodbo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Cerkvenjak, Urad občinske uprave,
Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim na-
kazilom na žiro račun Občine Cerkvenjak, št.
51850-630-26021 s pripisom: Razpisna do-
kumentacija – kanalizacija in čistilna naprava
1999/2000.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 11. 1999 do 12.
ure ne glede na način dostave.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Cerkvenjak, Cerkve-
njak 25, 2236 Cerkvenjak.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 1999 ob 9. uri v prostorih Občine Cerk-
venjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija na prvi poziv
za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti
ponujenih del mora veljati 45 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: plači-
lo se izvede po mesečnih situacijah v roku
60 dni od uradnega prejema situacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupi-
na ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno
naročilo: sklenjena bo pogodba med naročni-
kom in izvajalcem, veljavna za čas od podpisa
pogodbe do dokončanja pogodbenih del.

13. Zahteve glede pravnega statusa ponud-
nika storitev in finančno-poslovne in tehnične
sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik,
da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora
predložiti k ponudbi ustrezna dokazila in izjave,
ki jih zahteva razpisna dokumentacija.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje po-
nudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): komisija
bo pri izbiri upoštevala vsa merila v razpisni
dokumentaciji, zato najnižja cena ni pogoj za
izbiro najugodnejšega ponudnika.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse ostale informacije so podane v raz-
pisni dokumentaciji in na voljo tudi v prosto-
rih Občine Cerkvenjak, Cerkvenjak 25 v ča-
su uradnih ur.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
predhodna objava namere o naročilu ni bila
objavljena.

18. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-
lo: to je prva objava razpisa.

Občina Cerkvenjak

Št. 03300-166/99-34 Ob-15421
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, faks 714-005.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): ponovljen javni razpis.

3. Kraj izvedbe del: Domžale.
4. (a) Vrsta  in  obseg  zahtevanih  grad-

benih  del  in  ocenjena  vrednost  celote  in
delov,  ki  se  bodo  oddajali  posamično:
sanacija  mostu  čez  Kamniško  Bistrico
v Radomljah in dostopne ceste
(22,000.000 SIT).

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: januar 2000–
30. 5. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Domžale, Oddelek za gospodarske jav-
ne službe, Savska 2, 1230 Domžale, tajniš-
tvo – 1. nads.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR št.
50120-630-810230, sklic na št. 789105,
Občina Domžale.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 12. 1999 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče,
Ljubljanska 69 ,1230 Domžale.

Zapečatene kuverte morajo bitii jasno ozna-
čene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis – po-
nudba – sanacija mostu čez Kamniško Bistrico
v Radomljah in dostopne ceste“. Na hrbtni stra-
ni mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 12. 1999 ob 14. uri, Občina Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, konferenč-
na soba, I. nadst.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: me-
sečne situacije v skladu s pogodbo.

12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-

rejo umakniti ponudbe: 60 dni.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Občina Domžale, Savska 2, Domžale,
kontaktna oseba: Primož Tonkli, gr. teh., tel.
713-681, faks 714-005.

17., 18.
Občina Domžale
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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

Ob-14990

1. Naročnik, poštni naslov, številka te-
lefaksa: Občina Brežice, Cesta prvih bor-
cev 18, Brežice, kont. oseba Anica Hri-
bar, tel. 0608/62-050 faks
0608/600-052, soba št. 39. e-mail ani-
ca.hribar@brezice.si.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje prevozov
učencev OŠ v Občini Brežice v letu
2000.

Ocenjena vrednost: 70,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Brežice.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: v razpisni dokumentaciji.

(b), (c)
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 1. 1. 2000 do 31. 12.
2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Brežice, Oddelek družbene dejavno-
sti, kontaktna oseba Vilma Zupančič, Ce-
sta prvih borcev 18, Brežice, tel.
0608/62-050, faks 0608/600-052, so-
ba št. 38, e-mail vilma.zupancic@brezi-
ce.si.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 12. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 20. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Brežice, kont. ose-
ba sprejemna pisarna občine, Cesta prvih
borcev 18, tel. 0608/62-050, faks
0608/600-052.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 12. 1999, ob 10. uri, sejna soba Obči-
ne Brežice.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-

čila v drugih dokumentih: v razpisni doku-
mentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: v razpisni dokumentaciji.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 20. 12. 1999
po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN):
druga merila navedena v razpisni doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-
števane reference za domače ponudnike.

18. Druge informacije o naročilu: v raz-
pisni dokumentaciji.

19., 20.
Občina Brežice

Št. 1/2000 Ob-14991

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-090.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje narivanja in
komprimiranja premoga z gradbeno me-
hanizacijo (buldožer) na deponiji pre-
moga TET.

Ocenjena vrednost: 15,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: deponija premoga La-

konca – Trbovlje.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba v kompletu.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pogodba za izvajanje
del bo sklenjena za obdobje 36 mesecev.
Datum pričetka del je 1. 1. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Sektor
za proizvodnjo električne energije (Vanja
Šanc-Seme), Ob železnici 27, Trbovlje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-

cije je 10.000 SIT, znesek je potrebno na-
kazati na ŽR 52700-601-11513.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: ponudbe je potreb-
no predložiti najkasneje do 6. 12. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v sektor za proizvodnjo el. energije,
Ob železnici 27, Trbovlje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 6. 12. 1999 ob 9.30,
v prostorih TET, d.o.o.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: opredeljeni v raz-
pisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: opredeljeno v razpisni dokumen-
taciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne mo-
rejo odstopiti od ponudbe: od 6. 12. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena s plačilnimi pogoji – ponder 70,
– boniteta ponudnika (donosnost, plačil-

na sposobnost, likvidnost) – ponder 21,
– reference – ponder 9.
18., 19., 20.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje

Št. 640-12/99 Ob-14992

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Mestna občina Murska Sobota, Kar-
doševa 2, 9000 Murska Sobota, faks
069/21-861.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): – javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev 18. člen ZJN.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje dnevnih pre-
vozov osnovnošolskih otrok iz Mestne
občine Murska Sobota v letu 2000,
orientacijska vrednost znaša 17,000.000
SIT za naslednje šole in relacije:

1. I. OŠ Murska Sobota Nemčavci–Martjanci–Murska Sobota
Kupšinci–Veščica–Černelavci–Murska Sobota
Polana–Černelavci–Murska Sobota
Markišavci–Murska Sobota

2. II. OŠ Murska Sobota Satahovci–Krog–Murska Sobota
3. III. OŠ Murska Sobota Rakičan–Murska Sobota
4. Vse osnovne šole v mestu Pušča–Murska Sobota
5. Osnovna šola Bakovci Dokležovje–Bakovci
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4. Kraj izvedbe: Mestna občina Murska
Sobota.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: za dobo 2 let.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Murska Sobota, uprava, Kar-
doševa 2, pri strokovnem sodelavcu za izo-
braževanje Stvarnik Jožetu na Mestni občini
Murska Sobota.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 12. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: 9. 12. 1999 do 12.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Murska So-
bota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota,
Oddelek za gospodarske in negospodar-
ske dejavnosti Mestne občine Murska So-
bota, z oznako “Ponudba – ne odpiraj –
šolski prevozi”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 12. 1999 ob 13. uri, v sejni sobi Mestne
občine Murska Sobota – urad župana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe,
vnovčljiva na prvi poziv, v višini 5% razpisa-
ne vrednosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zakonom o gospodarskih družbah.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 9. 12. 1999
od 13. ure naprej.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena 70%,
– kakovost in organizacija ponujene sto-

ritve 20%,
– način povečanja cene 10%.
18. Druge informacije o naročilu: avtobu-

si morajo učence pripeljati pred posamezno
šolo najpozneje ob 7.45, za vsako relacijo je
glede na število učencev potreben po en
avtobus, za relacijo Rakičan–Murska Sobota
pa dva avtobusa; za jutranji privoz učencev
na isto uro je tako potrebnih osem avtobu-
sov. Odvozi avtobusov so vezani na dokon-
čanje pouka, posebej za učence razredne
stopnje od 1. do 1. do 4. razreda, ki končajo
s poukom ob 11.45 in posebej za učence
od 5. do 8. razreda, ki končajo s poukom ob
13.45. Za posamezne oddelke razredne
stopnje OŠ I, ki imajo pouk v 2. izmeni, sta
potrebna za privoz učencev ob 12. uri dva
avtobusa in prav tako za odvoz učencev ob
16.30 dva avtobusa.

19., 20.
Mestna občina Murska Sobota

Št. 512/2626-1190 Ob-14993
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, faks
062/30-05-685.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: remont generatorja
1 HE Formin (preizolacija poškodova-
nih mest, učvrstitev statorskega navit-
ja, čiščenje in barvanje statorja in ro-
torja).

Ocenjena vrednost naročila znaša
10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Dravske elektrarne Ma-
ribor, HE Formin.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: dela se oddajo v celoti. Del-
ne ponudbe niso možne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predvideni pričetek del
je 3. 1. 2000, predviden zaključek del je
25. 2. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrež-
na 170, Maribor, soba št. 005.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 23. 11. do
26. 11. 1999, od 8. do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
51800-601-28970.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 10. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Dravske elektrarne Maribor,
d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor, vložiš-
če.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 12. 1999 ob 11. uri, Dravske elektrar-
ne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, Maribor.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe; 10%
ponudbene vrednosti; veljavnost 90 dni.

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo pogodbo
sklenil z izbranim ponudnikom.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik bo moral predložiti dokumente v
skladu z razpisno dokumentacijo.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 12.
1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– reference 40%,
– cena 40%,
– garancija 20%.
Merila so podrobno prikazana v razpisni

dokumentaciji.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

18. Druge informacije o naročilu: poda-
ja jih kontaktna oseba naročnika Valentin
Kirbiš, tel. 062/30-05-735, od 29. 11. do
3. 12. 1999.

Ogled objekta je možen dne 1. 12.
1999, na HE Formin, po predhodnem do-
govoru s kontaktno osebo.

19., 20.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 4042-19/99-3 Ob-15110
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tele-
faks 178-35-44.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje receptor-
ske službe, 6,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Kotnikova
5/III.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: za-
kon o javnih naročilih.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedb storitve: ni
potrebno navesti imen strokovnega osebja,
potrebno je navesti število delavcev, ki iz-
polnjujejo pogoje za neposredno opravlja-
nje fizičnega varovanja oseb in premoženja
določene v zakon o zasebnem varovanju in
o obveznem organiziranju službe varovanja.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanje storitve: od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Ministrstvo za ekonom-
ske odnose in razvoj, Kotnikova 5/III, od 9.
do 12. ure, Službe generalnega sekretarja,
soba št. 37.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 12. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo oddane do 13. decembra
1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Kotnikova 5/III, 1000
Ljubljana, sprejemna pisarna, soba št. 86.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno ozna-
čene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj“,
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila
“Ponudba za opravljanje receptorskih stori-
tev“, s polnim naslovom naročnika in po-
nudnika na zadnji strani kuverte.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 12. 1999 ob 13. uri v sejni sobi Mini-
strstva za ekonomske odnose in razvoj, Kot-
nikova 5/III, Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
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2% vrednosti skupne ponudbene vrednosti.
Trajanje veljavnosti do sklenitve pogodbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila/ali sklicevanje na merodajna določi-
la v drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik mora podpi-
sati pogodbo.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila
in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumen-
tacija.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): razvid-
no v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: iz oce-
njevanja bodo izločene nepopolne ponud-
be. Za nepopolne se štejejo ponudbe, ki ne
bodo obsegale vseh v javnem razpisu in
razpisni dokumentaciji navedenih podatkov.
Najcenejši ponudnik hkrati ne predstavlja
najugodnejšega ponudnika.

19., 20.
Ministrstvo za ekonomske odnose

in razvoj

Št. 32965/99 Ob-15203
1. Naročnik, poštni naslov, številka, šte-

vilka telefaksa: Javno podjetje Elektro
Ljubljana d.d., Slovenska 58, 1516 Ljublja-
na, faks 061/132-40-74.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev za
storitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: montažna dela v RTP
110/10 kV Žale v Ljubljani.

Ocenjena vrednost razpisa znaša
25,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: RTP 110/10 kV Žale.
5. a)
b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-

nih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.

24/97),
– navodilo o vsebini objav za javna naro-

čila v Uradnem listu RS (Ur. l. RS, št.
60/98),

– odredba o spremembi in dopolnitvi
odredbe o obvezni vsebini razpisne in po-
nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
84/99),

– zakon o tehničnih zahtevah za proizvo-
de in o ugotavljanju skladnosti (Ur. l. RS, št.
59/99),

– zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.
l. RS, št. 56/99),

– zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št.
59/96).

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
primeru, da ponudnik vključi v sodelovanje
svojega poslovnega partnerja (podizvajalca)
mora predložiti temu ustrezen dokument
(strokovna usposobljenost).

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba mora biti celovita,
eventuelnih delnih ponudb ne bomo upo-
števali.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko po-
nudi eno ali več variant izvedbe montažnih
del v RTP 110/10 kV Žale.

b) Ali ponudniki lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ponudnik mora ponuditi ponud-
bo v skladu z razpisno dokumentacijo.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predvideni rok izvedbe
del je od januarja 2000 do julija 2000. Pred-
videna je izvedba montažnih del v 2 fazah z
vmesno prekinitvijo. Predvideno je, da bo
1. faza obsegala montažna dela v 110 kV
poljih DV TE-TOL, TR2, KB Center, 110 kV
prečnem polju, montažo celic v 10 kV stika-
lišču, montažo naprav lastne rebe in de-
montažo obstoječega 110 kV stikališča RP
Moste, 2. faza pa bo obsegala montažo
110 kV polj DV Bežigrad in TR1.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št, 16/VI na naslovu
javno podjetje Elektro Ljubljana d.d., Slo-
venska cesta 56/VI, Ljubljana.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija bo na razpolago do 26. 11. 1999 do
14. ure.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija bo na razpolago za pla-
čilo 10.000 SIT na žiro račun Elektro Ljub-
ljana, d.d. št. 50102-601-90004, sklicna
številka: 007991-276, z obvezno navedbo
davčne številke.

10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti od-
dane najkasneje do 10. 12. 1999 do 14.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane
na naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana
d.d., Slovenska cesta 56, 1516 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 13. 12. 1999
ob 12. uri v sejni sobi v VII. nadstropju druž-
be Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56 /VII v Ljubljani.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zasto-
panje 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% vrednosti
ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: pogoji plačila se
bodo dokončno oblikovali v pogodbi, sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

14.
15. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev in finančno-poslovne in

tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost:

Ponudnik je lahko gospodarska družba,
ki mora predložiti naslednjo dokumentacijo:

– izpis registracije ponudnika in veljavno
dovoljenje pristojnega upravnega organa, ki
nista starejša od 90 dni od objave v Urad-
nem listu RS; če ponudnik vključuje sodelo-
vanje podizvajalcev, mora predložiti še po-
datke o predvidenih podizvajalcih in njihove
registracije in dovoljenja upravnih organov,

– dokazilo, da podjetje ni v postopku pri-
silne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,

– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delav-
ci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali pred-
met sodne preiskave , da njegovo poslova-
nje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe,

– izjavo banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v vi-
šini 10% pogodbene vrednosti,

– BON 1, BON 2, oziroma BON 3, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– dokazilo o poravnanih svojih obvezno-
sti iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,

– izjava ponudnika o obveznostih po za-
konu o tehničnih zahtevah za proizvode in o
ugotovitvi skladnosti, o sposobnosti dajanja
tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,

– izjavo podizvajalca ali pogodbo o skup-
nem nastopanju, če ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalcem ali v obliki poslov-
nega sodelovanja,

– dokazilo o strokovni usposobljenosti
podizvajalcev.

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 (12. člen ZJN):

– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika oziroma ponud-

nikovega izvajalca del za izvedbo montažnih
del v 110 kV in 10 kV ali 20 kV stikališčih
RTP Elektro Ljubljana d.d.,

– zmožnost ponudnika oziroma ponud-
nikovega izvajalca za hkratno izvajanje del
na 110 kV in 10 kV opremi tega objekta.

18. Druge informacije o naročilu: nave-
dene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik
bo posredoval le pisna pojasnila na pisne
zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno
posredovane do 3. 12. 1999.

19., 20.
Javno podjetje

Elektro Ljubljana d.d.

Ob-15222
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Celje, Komunalna direk-
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cija, Prešernova 27/II, 3000 Celje, faks
063/441-800 in Vodovod-Kanalizacija, JP,
d.o.o., Lava 2a, 3000 – Celje, faks
063/425-03-10.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: odvod odpadnih vod z
območij naselja Babno, Medlog, Ostrož-
no, Lopata, Gorica pri Šmartnem, Slati-
na in Šmartno v Rožni dolini, izdelava
idejne zasnove in idejnega projekta.

Ocenjena vrednost naročila: 3,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe del: Babno, Medlog,
Ostrožno, Lopata, Gorica pri Šmartnem,
Slatina in Šmartno v Rožni dolini.

5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specialni po-
klic: dela lahko izvede le univ. dipl. inž. grad.,
ki mora biti pooblaščeni inženir pri IZS.

b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe na-

vesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se ponudniki potegujejo le za del stori-
tev: ponudbo je možno dati le za celoto.

7. Kjer je potrebno sprejemljivost ali nes-
prejemljivost variant: variant ni.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
določanja storitve: rok izvedbe je 3 mesece.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vo-
dovod-Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje – tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisni-
mi pogoji, od dneva objave v Ur. l. RS pa do
vključno 9. 12. 1999 med 8. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega raču-
na, kamor je potrebno nakazati znesek):
razpisno dokumentacijo zainteresirani po-
nudniki dvignejo s potrdilom o plačilu
stroškov razmnoževanja v višini 8.000 SIT,
v ceni je vključen DDV, katerega plačajo
na ŽR Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Lava
2a, 3000 Celje, številka:
50700-601-105256 pri Agenciji RS za
plačilni promet, enota Celje.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
13. 12. 1999 do 12. ure, ne glede na na-
čin predložitve.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Ko-
munalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje.

Ponudba mora biti zapečatena in ozna-
čena “Ne odpiraj-ponudba za Odvod od-
padnih vod z območja naselij Babno, Med-
log, Ostrožno, Lopata, Gorica pri Šmart-
nem, Slatina in Šmartno v Rožni dolini, Izde-
lava idejne zasnove in IP“.

11. Naslov, prostor, datum in ura javne-
ga odpiranja ponudb: javno odpiranje po-
nudb bo v torek, 14. 12. 1999 ob 9. uri na
naslovu: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje v
sejni sobi.

Predstavniki ponudnikov morajo predlo-
žiti Strokovni komisiji, ki bo vodila odpira-
nje, pooblastila za zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garan-
cijo za resnost ponudbe v višini 150.000
SIT in veljavnostjo 60 dni.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: avansa ni, račun
je plačljiv po roku 60 dni po mesečnih situa-
cijah.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev: registracija in
dovoljenje za obratovanje.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev: ponudnik mora imeti ve-
ljavno registracijo in odločbo o opravljanju
dejavnosti. Projektantska organizacija mora
biti vpisana v imeniku projektantskih organi-
zacij IZS, odgovorni projektant mora biti
pooblaščeni inženir IZS.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril: kriteriji za ocenjevanje
ponudb so naslednji: cena, reference. Na-
čin uporabe kriterijev je pojasnjen v razpisni
dokumentaciji.

18. Ostali podatki: morebitne dodatne
informacije v zvezi z predmetnim javnim na-
ročilom se dobijo na VO-KA Celje, pri Mar-
ku Planinšku, univ. dipl. inž. grad., telefon
063/4250315.

19., 20.
Mestna občina Celje

Št. 414-10/98-3 Ob-15223
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Urad predsednika vlade, Gregor-
čičeva 20, 1000 Ljubljana, faks 178-1413.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:  zavarovanje poslovne-
ga letala Urada predsednika Vlade Re-
publike Slovenije, Learjet 35A, S5-BAA,

Zavarovanje zajema naslednje kombina-
cije:

1. kasko,
2. odgovornost,
3. zavarovanje posadke,
4. zavarovanje potnikov,

Naročnik si pridržuje pravico, da za po-
samezno zavarovalno kombinacijo ne skle-
ne zavarovanja.

4. Kraj izvedbe: zavarovanje obsega ob-
močje Slovenije in tujino.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: naro-
čilo se objavlja na podlagi zakona o izvrše-
vanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 87/97, 34/98 in 91/98), zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
zakona o obveznem zavarovanju v prometu
(Ur. l. RS, št. 70/94 in 29/96).

(c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: zavarovanje se sklene

za dobo 1 leta, od 1. 1. 2000 do 31. 12.
2000. Oba datuma sta vključena.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Urad
predsednika vlade, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana, Dragica Vidovič, tel. 178-1401,
faks 178-1413.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 22. 11. do
20. 12. 1999, vsak delovni dan med 10. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: dokumentacija je brezplač-
na, podatki iz nje so poslovna skrivnost.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 21. 12. 1999 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Urad predsednika vlade,
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Služba
za ekonomske zadeve, z oznako “Ne odpi-
raj – ponudba”.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 12. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi 109,
na naslovu: Urad predsednika vlade, Gre-
gorčičeva 20, 1000 Ljubljana. Predstavniki
ponudnikov, ki bodo navzoči pri javnem od-
piranju ponudb, morajo predložiti pisno
pooblastilo ponudnikov za zastopanje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
nepreklicna bančna garancija, izplačljiva na
prvi poziv, v višini 10% od ponujenega zne-
ska iz ponudbe za resnost ponudbe, z ve-
ljavnostjo, ki mora biti najmanj enaka datu-
mu veljavnosti ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: plačilo zavaroval-
nih premij v čim večjem številu obrokov brez
avansov. Podrobneje so zahteve obrazlože-
ne v razpisni dokumentaciji.

14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo odstopiti od ponudbe: 15. 1. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. cena (premija) in plačilni pogoji

(plačilo v več obrokih, obrestna mera). Pri
oceni cene (premije) bomo upoštevali ceno
(premijo) brez upoštevanja bonusa ali malu-
sa. Merilo predstavlja 85% skupne ocene.
Prednost ima nižja cena (nižji rang) in več
obrokov, z najnižjo obrestno mero pri naj-
večjem številu obrokov;

2. orientacijski čas, potreben za iz-
plačilo škode. Pred časom, potrebnim za
izplačilo škode, razumemo čas v dnevih od
nastanka škode do sklenitve zaključnega
sporazuma. Merilo predstavlja 10% skupne
ocene. Prednost ima krajši čas (nižji rang);

3. višina bruto realizirane zavarovalne
premije, razen življenjskih zavarovanj, za le-
to 1998. Merilo predstavlja 5% skupne oce-
ne. Prednost predstavlja večji obseg reali-
zacije in s tem nižji rang.

Najugodnejši ponudnik je tisti, ki zbere
najnižjo skupno oceno pri vseh merilih.

18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: 5. 1. 2000.

19., 20.
Vlada Republike Slovenije

Urad predsednika vlade
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Št. 110-1/99 Ob-15300
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspieler-
jeva 6, telefaks 136-97-46.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava investicijske-
ga programa za priključek Razdrto.

Ocenjena vrednost naročila je
2,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b) 
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) 
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok dokončanja del je
45 dni po podpisu pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
104/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel 17-88-439, faks 17-88-332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 9. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 4.500 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št. 50105-601-13838.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 12. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ne odpiraj – ponudba
za izdelavo investicijskega programa za pri-
ključek Razdrto«. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 9. 12. 1999
ob 10. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavno-
sti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: vsak ponudnik mora skupaj s
ponudbo predložiti tudi bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 75.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja
ponudb

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost.

16. 
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: stro-
kovne informacije posredujeta Tomaž Ko-
šič, univ. dipl. inž. grad., tel 17-88-372,
faks 17-88-326 in Aleš Pavšek, univ. dipl.
ekon. tel. 17-88-356, faks 17-88-326 –
Družba za Državne ceste d.o.o., Tržaška
19a, Ljubljana.

19., 20. 
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 663-05-0697/99-004 Ob-15301
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova ul. 5/IV, 1000 Ljub-
ljana, telefaks (061) 178-34-56.

2. Način izbire najugodnejših ponudni-
kov (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalcev brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba subvencionira-
ne študentske prehrane v letu 2000, ki
obsega pripravo kosil in toplih obrokov v
lastnem lokalu ter dostava toplih obrokov na
dom naročnika. Ocenjena skupna vrednost
naročila za leto 2000 je 1.411,000.000
SIT.

4. Kraj izvedbe: kraj izvedbe študentske
prehrane so študijska središča v Republiki
Sloveniji: Ljubljana, Maribor, Celje, Koper,
Piran in Portorož, Kranj, Radovljica – Bled,
Nova Gorica, Novo mesto, Velenje ter bliž-
nja okolica teh mest.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: izvedba naročila oziroma stori-
tev je določena z zakonom o gostinstvu (Ur.
list RS, št. 1/95), in pravilnikom o minimalni
stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo dela v
gostinski dejavnosti (Ur. list RS, št. 34/95).

(b) Navedba zakonov, predpisov in up-
ravnih odločb, ki zadevajo naročilo: naro-
čilo je urejeno z uredbo o subvencionirani
študentski prehrani (Ur. list RS, št. 24/96,
1/97 in 29/98) in s sklepom ministra za
delo družino in socialne zadeve, št.

663-05-0697/99 z dne 3. novembra
1999.

(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: predmet ponudbe je nedelji-
va storitev.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba je omeje-
na pri »fast food« obrokih in dostavi obrokov
na dom (do 5 obrokov mesečno na študen-
ta), razen za študente s posebnimi potreba-
mi zaradi težje funkcijske prizadetosti.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: javni razpis velja za ob-
dobje enega leta, od 1. 1. 2000 do 1. 1.
2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: zah-
tevano razpisno dokumentacijo (obrazec, in
pogodba) se lahko prevzame na naslednjih
naslovih:

– Študentska organizacija Univerze v
Ljubljani, Borštnikov trg 2, 1000 Ljubljana,

– Študentska organizacija Univerze v Ma-
riboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor.

(b), (c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: ponudbo je treba odda-
ti do: 10. decembra 1999 do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, dru-
žino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotniko-
va ul. 5/IV, 1000 Ljubljana.

Ponudba mora biti oddana v postavlje-
nem roku na vložišču ali s priporočeno po-
šiljko v zaprti kuverti z oznako: »Ne odpiraj
javni razpis – študentska prehrana«.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo odpirala komisija dne 14. de-
cembra 1999 ob 10. uri v sejni sobi Mini-
strstva za delo, družino in socialne zadeve,
Ljubljana, Kotnikova ul. 5/IV.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
finančna zavarovanja ponudbe niso zahte-
vana.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: glavni pogoji
financiranja plačila so v skladu s pogodbo,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: na razpis se lahko
prijavijo javni zavod, gospodarska družba ali
samostojni podjetnik.

15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-
ti ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: ponudniki morajo predložiti naslednja
listinska dokazila, ki morajo biti razvrščena
po označenih in oštevilčenih ovojih:

– izpolnjen in podpisan obrazec, ki je
del razpisne dokumentacije (ovoj št. 1),

– gospodarske družbe: overjeno kopijo
dokazila o registraciji in kopijo dokazila o
izpolnjevanju predpisanih pogojev ter obraz-
ca BON-1 in BON-2 (ovoj št. 2),

– samostojni podjetniki: overjeno kopijo
dokazila o priglasitvi dejavnosti in overjeno
kopijo obrtnega dovoljenja in potrdilo o po-
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ravnanih obveznostih iz naslova davkov, taks
in drugih dajatev, določenih z zakonom (ovoj
št. 2),

– dokazila o izpolnjevanju minimalnih sa-
nitarno-zdravstvenih pogojev, ki se nanaša-
jo na poslovne prostore, opremo in naprave
v gostinskem obratu ter na osebe, ki oprav-
ljajo delo v tem gostinskem obratu in niso
starejša od 6 mesecev (ovoj št. 3),

– dvotedenski jedilnik kosil in ostala po-
nudba toplih obrokov (ovoj št. 4),

– izjavo, da bo ponudnik predvidoma v
letu 2000 na lastne stroške nabavil opremo
(čitalec kartic) za prehod na računalniški
obračun subvencije (ovoj št. 5),

– pravne osebe morajo navesti imena in
strokovne kvalifikacije osebja, odgovorne-
ga za izvedbo storitev (ovoj št. 6),

– podpisan izvod pogodbe o izvedbi sto-
ritev (ovoj št. 7).

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 13. decem-
ber 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
be se ocenjujejo po naslednjih merilih, pri
čemer se najugodnejši ponudniki ugotovijo
posebej za posamezna študijska središča
oziroma po krajih, navedenih v 4. točki tega
razpisa.

merilo ocena ponder
– kvaliteta in količina obrokov

(sestava in teža obroka) 0 do 10 točk 0,20,
– priprava jedil v lastni kuhinji 0 do 10 točk 0,05,
– možnost prehranjevanja oseb

s posebnimi potrebami
   zaradi težje funkcijske prizadetosti 0 do 10 točk 0,05,
– cena kosil in ostale ponudbe toplih obrokov in popust 0 do 50 točk 0,40,
– oddaljenost ponudnikovega lokala

ali lokalov od visokošolskih
   oziroma višješolskih zavodov

oziroma študentskih domov 0 do 10 točk 0,15,
– reference ponudnika – dosedanje izkušnje

pri ponudbi subvencionirane študentske prehrane 0 do 10 točk 0,15.

18. Druge informacije o naročilu: posre-
duje Študentska organizacija Univerze v
Ljubljani, Ljubljana, Borštnikov trg 2, telefon
(061) 121-11-00 in Študentska organizaci-
ja Univerze v Mariboru, Maribor, Gospos-
vetska c. 83, telefon (062) 228-56-00.

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 7 dni od sprejetja sklepa
o izbiri najugodnejših ponudnikov, osnovni

podatki o izidu javnega razpisa pa bodo v
roku 14 dni objavljeni v Uradnem listu Re-
publike Slovenije.

Nepopolne in prepozne ponudbe bodo
izločene, prav tako pa tudi ponudbe tistih
ponudnikov, ki niso izpolnjevali obveznosti iz
prejšnjih pogodb na podlagi javnih razpisov.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

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. 096-31/99-1 Ob-14940
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, Tržaš-
ka 16, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, finančno
stanje ponudnika, druga merila (cena, refe-
rence, servis in višje tehnične lastnosti).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Zelinka & sinovi, d.o.o.,
Linhartova 17, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: 15 organizacijskih
enot naročnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 360 osebnih računalni-
kov

7. Pogodbena vrednost: 86,965.200
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 113,526.000 SIT, 72,823.716 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 61 z dne 30. 7. 1999, Ob-8783.

14.
Agencija RS za plačilni promet

Ob-14942
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la dr. Slavka Gruma, Cankarjev trg 2, 1410
Zagorje ob Savi.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni rzapis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročilo je bilo dodeljeno z upo-
števanjem kriterijev: cena (najcenejša po-
nudba ni nujno najugodnejša), plačilni po-
goji, tehnične karakteristike, dobavni rok,
servis in dobava rezervnih delov, garancija

(na motor, barvo, prerjavenje), dodatne
ugodnosti ponudnika, predvsem pa zamik
plačila kupnine v leto 2000.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Malgaj, d.o.o., Trbovlje.

6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava kombiniranega
vozila transporter T4 – kombi.

7. Pogodbena vrednost: 7,087.989 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,158.869 SIT, 7,087.989 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.

Osnovna šola dr. Slavka Gruma

Št. 150/99 Ob-14943
1. Naročnik, poštni naslov: Nafta Lenda-

va, d.o.o., Rudarska ul. 1, 9220 Lendava.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za izbiro najugodnejšega ponudnika za
blago.

3. Datum izbire: 5. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok dobave, tehnična us-
treznost opreme, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Living, d.o.o., Nova Gorica.

6. (a) Kraj dobave: Lendava.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: peskalni stroj.
7. Pogodbena vrednost: 15,300.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 22,350.000 SIT, 15,300.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 15. 10. 1999,
Ob-13156.

Nafta Lendava, d.o.o.

Št. 61/43 Ob-14944
1. Naročnik, poštni naslov: Soške elek-

trarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica, faks 065/129-63-15.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. ponudbena cena – 57%,
2. plačilni pogoji – 3%,
3. ISO standard – 5%,
4. pozitivne reference za dobavo

opreme – 15%,
5. pozitivne reference za montažo

opreme – 20%.
Najcenejši ponudnik ni tudi najugodnej-

ši.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: PAP – Telematika, d.d, Pio-
varniška 6, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Nova Gorica–Most na
Soči–Tolmin.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in izvedba del za
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zemeljski svetlovodni kabel povezave
Nova Gorica–Most na Soči–Tolmin.

7. Pogodbena vrednost: 76,924.472 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 97,731.325 SIT, 76,924.472 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 70 z dne 27. 8. 1999.

SENG, d.o.o., Nova Gorica

Št. 204/14 Ob-14945
1. Naročnik, poštni naslov: Soške

elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva
20, 5000 Nova Gorica, faks
065/129-63-15.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena – 40%,
– varnost vozila – 10%,
– tehnične karakteristike – 40%,
– garancija (na motor, barvo, prerjave-

nje) – 10%.
Najcenejši ponudnik ni tudi najugodnej-

ši.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: dobavitelj se je lahko pote-
goval za celo naročilo oziroma za tri ločene
dele v naročilu.

Po ocenjevanju ponudb se je naročilo
oddalo po delih:

a) nabava dveh osebnih vozil z močjo do
100 kW in vrednostjo do 7,000.000 SIT je
bila dodeljena podjetju Avto Slejko, d.o.o.,
Potoče 2, 5263 Dobravlje;

b) nabava dveh osebnih vozil z močjo do
100 kW in vrednostjo do 6,000.000 SIT je
bila dodeljena podjetju ABC Renault, d.o.o.,
V. Vodopivca 2, 5000 Nova Gorica;

c) za osebno vozilo s prostornino do
1800 cm3 in močjo 110 kW pa javni razpis
ni uspel, ker ni bilo dveh popolnih ponudb
za navedeni del javnega naročila.

6. (a) Kraj dobave: Soške elektrarne
Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20, Nova
Gorica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 4 osebni avtomobili.

7. Pogodbena vrednost: 12,514.341
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7 ponudb

za posamezen del oziroma celo javno na-
ročilo.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be:

a) dve osebni vozili do 100 kW in vred-
nostjo do 7,000.000 SIT z DDV: 8,607.046
SIT, 6,992.572 SIT;

b) dve osebni vozili do 100 kW in vred-
nostjo do 6,000.000 SIT z DDV:
6,163.058,32 SIT, 5,514.352 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.

SENG, d.o.o., Nova Gorica

Ob-14946

1. Naročnik, poštni naslov: Dom starej-
ših občanov Kočevje, Roška cesta 22,
1330 Kočevje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis s predhod-
nim ugotavljanjem sposobnosti po 50. čle-
nu ZJN.

3. Datum izbire: 28. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: po blagovnih skupinah od
1. do 12.:

1. meso in drobovina:
– Mercator – Kmetijsko gospodars-

tvo Kočevje, d.o.o., Kolodvorska ul. 23,
Kočevje,

– Mesarstvo in Dober tek, Peter Mo-
vrin s.p. TZO 50, Kočevje,

– Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.,
Rozmanova 10, Novo mesto;

2. mesni izdelki:
– Mercator – Kmetijsko gospodars-

tvo Kočevje, d.o.o., Kolodvorska ul. 23,
Kočevje,

– Mesarstvo in Dober tek, Peter Mo-
vrin s.p. TZO 50, Kočevje,

– Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.,
Rozmanova 10, Novo mesto;

3. ribe:
– Emona Blagovni center, d.d., Ljub-

ljana, Šmartinska 130, Ljubljana,
– Kmetijska zadruga Krška, z.o.o.,

Rozmanova 10, Novo mesto;
4. jajca:
– Mercator – Kmetijsko gospodars-

tvo Kočevje, d.o.o., Kolodvorska ul. 23,
Kočevje,

– Mercator, d.d., Mercator trgovina,
lokalno skladišče Ribnica, Cesta na Ugar,
Ribnica,

– Meja, Kmetijsko podjetje Šentjur,
d.d.,  C. Leona Dobrotinška 3, Šentjur,

– Emona Blagovni center, d.d., Ljub-
ljana, Šmartinska 130, Ljubljana,

– Proizvodnja in prodaja jajc Štimec,
Klinja vas 54, Kočevje;

5. mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, Petrovče,
– Emona Blagovni center, d.d., Ljub-

ljana, Šmartinska 130, Ljubljana,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, Ljubljana;
6. Kruh in pekarsko pecivo:
– Žito PT, d.d., Šmartinska 154, Ljub-

ljana,
– Don Don, d.o.o., Metlika, Proizvod-

ni obrat Stražišče, Laze 16, Kranj,
– Hram, d.o.o., Trdnjava 1, Kočevje;
7. sadje:
– Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.,

Rozmanova 10, Novo mesto,
– Primon, d.o.o., Klinja vas 76, Ko-

čevje,
– Emona Blagovni center, d.d., Ljub-

ljana, Šmartinska 130, Ljubljana;
8. sveža zelenjava:
– Primon, d.o.o., Klinja vas 76, Ko-

čevje,
– Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.,

Rozmanova 10, Novo mesto,

– Mercator, d.d., Mercator trgovina,
lokalno skladišče Ribnica, Cesta na Ugar,
Ribnica,

9. konzervirana hrana:
– Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.,

Rozmanova 10, Novo mesto,
– Emona Blagovni center, d.d., Ljub-

ljana, Šmartinska 130, Ljubljana,
– Mercator, d.d., Mercator trgovina,

lokalno skladišče Ribnica, Cesta na Ugar,
Ribnica;

10. mlevski izdelki in testenine:
– Žito PT, d.d., Šmartinska 154, Ljub-

ljana,
– Mercator, d.d., Mercator trgovina,

lokalno skladišče Ribnica, Cesta na Ugar,
Ribnica,

– Emona Blagovni center, d.d., Ljub-
ljana, Šmartinska 130, Ljubljana;

11. pijače:
– Dolenjka, d.d., Glavni trg 23, Novo

mesto,
– Mercator, d.d., Mercator trgovina,

lokalno skladišče Ribnica, Cesta na Ugar,
Ribnica,

– Emona Blagovni center, d.d., Ljub-
ljana, Šmartinska 130, Ljubljana;

12. splošno prehrambeno blago:
– Dolenjka, d.d., Glavni trg 23, Novo

mesto,
– Mercator, d.d., Mercator trgovina,

lokalno skladišče Ribnica, Cesta na Ugar,
Ribnica,

– Emona Blagovni center, d.d., Šmar-
tinska 130, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Dom starejših obča-
nov Kočevje, Roška cesta 22, Kočevje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: živila in material za prehrano
po blagovnih skupinah od 1. do 12.:

1. meso in drobovina,
2. mesni izdelki,
3. ribe,
4. jajca,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. kruh in pekarsko pecivo,
7. sadje,
8. sveža zelenjava,
9. konzervirana hrana,
10. mlevski izdelki in testenine,
11. pijače,
12. splošno prehrambeno blago.

7. Pogodbena vrednost:
1. meso in drobovina:
– Mercator – Kmetijsko gospodars-

tvo Kočevje, d.o.o., Kolodvorska ul. 23,
Kočevje – 8,098.840 SIT,

– Mesarstvo in Dober tek, Peter Mo-
vrin s.p. TZO 50, Kočevje – 8,472.056 SIT,

– Kmetijska zadruga Krka, z.o.o., Roz-
manova 10, Novo mesto – 8,712.210 SIT;

2. mesni izdelki:
– Mercator – Kmetijsko gospodars-

tvo Kočevje, d.o.o., Kolodvorska ul. 23,
Kočevje – 2,399.042 SIT,

– Mesarstvo in Dober tek, Peter Mo-
vrin s.p. TZO 50, Kočevje – 2,475.295 SIT,

– Kmetijska zadruga Krka, z.o.o., Roz-
manova 10, Novo mesto – 2,522.103 SIT;

3. ribe:
– Emona Blagovni center, d.d., Ljub-

ljana, Šmartinska 130, Ljubljana –
239.820 SIT,

– Kmetijska zadruga Krška, z.o.o.,
Rozmanova 10, Novo mesto – 248.000 SIT;
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4. jajca:
– Mercator – Kmetijsko gospodars-

tvo Kočevje, d.o.o., Kolodvorska ul. 23,
Kočevje – 372.600 SIT,

– Mercator, d.d., Mercator trgovina,
lokalno skladišče Ribnica, Cesta na Ugar,
Ribnica – 381.570 SIT,

– Meja, Kmetijsko podjetje Šentjur,
d.d., Leona Dobrotinška 3, Šentjur –
447.120 SIT,

– Emona Blagovni center, d.d., Ljub-
ljana, Šmartinska 130, Ljubljana –
499.100 SIT,

– Proizvodnja in prodaja jajc Štimec,
Klinja vas 54, Kočevje – 511.060 SIT;

5. mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas

92, Petrovče – 6,146.812 SIT,
– Emona Blagovni center, d.d., Ljub-

ljana, Šmartinska 130, Ljubljana –
6,270.701 SIT,

– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-
jeva 63, Ljubljana – 6,391.304 SIT,

– Gorenjske mlekarne, d.d., Smled-
niška 1, Kranj – 6,533.075 SIT,

– Pomurske mlekarne, d.d., Industrij-
ska 10, Murska Sobota – 6,732.632 SIT,

– Mercator, d.d., Mercator trgovina,
Lokalno skladišče Ribnica, Cesta na Ugar,
Ribnica – 6,745.468 SIT,

– Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d.,
Vinarska 5, Vipava – 7,919.290 SIT;

6. Kruh in pekarsko pecivo:
– Žito PT, d.d., Šmartinska 154,

Ljubljana – 3,199.440 SIT,
– Don Don, d.o.o., Metlika, Proi-

zvodni obrat Stražišče, Laze 16, Kranj –
3,496.250 SIT,

– Hram, d.o.o., Trdnjava 1, Kočevje
– 4,179.450 SIT;

7. sadje:
– Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.,

Rozmanova 10, Novo mesto – 2,399.400
SIT,

– Primon, d.o.o., Klinja vas 76, Ko-
čevje – 2,629.700 SIT,

– Emona Blagovni center, d.d., Ljub-
ljana, Šmartinska 130, Ljubljana –
3,129.624 SIT,

– Mercator, d.d., Mercator trgovina,
Lokalno skladišče Ribnica, Cesta na Ugar,
Ribnica – 3,271.870 SIT;

8. sveža zelenjava:
– Primon, d.o.o., Klinja vas 76, Ko-

čevje – 2,327.000 SIT,
– Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.,

Rozmanova 10, Novo mesto –2,528.000
SIT,

– Mercator, d.d., Mercator trgovina,
lokalno skladišče Ribnica, Cesta na Ugar,
Ribnica – 2,847.820 SIT,

– Emona Blagovni center Ljubljana,
Šmartinska 130, Ljubljana – 2,950.020
SIT;

9. konzervirana hrana:
– Kmetijska zadruga Krka, z.o.o.,

Rozmanova 10, Novo mesto – 2,126.015
SIT,

– Emona Blagovni center, d.d., Ljub-
ljana, Šmartinska 130, Ljubljana –
2,690.772 SIT,

– Mercator, d.d., Mercator trgovina,
lokalno skladišče Ribnica, Cesta na Ugar,
Ribnica – 2,786.500 SIT;

10. mlevski izdelki in testenine:

– Žito PT, d.d., Šmartinska 154, Ljub-
ljana – 500.650 SIT,

– Mercator, d.d., Mercator trgovina,
lokalno skladišče Ribnica, Cesta na Ugar,
Ribnica – 561.782 SIT,

– Emona Blagovni center, d.d., Ljublja-
na, Šmartinska 130, Ljubljana – 655.101 SIT,

– Dolenjka, d.d., Glavni trg 23, Novo
mesto – 685.022 SIT;

11. pijače:
– Dolenjka, d.d., Glavni trg 23, Novo

mesto – 1,712.068 SIT,
– Mercator, d.d., Mercator trgovina,

lokalno skladišče Ribnica, Cesta na Ugar,
Ribnica – 1,715.285 SIT,

– Emona Blagovni center, d.d., Ljub-
ljana, Šmartinska 130, Ljubljana –
1,816.932 SIT;

12. splošno prehrambeno blago:
– Dolenjka, d.d., Glavni trg 23, Novo

mesto – 5,245.363 SIT,
– Mercator, d.d., Mercator trgovina,

lokalno skladišče Ribnica, Cesta na Ugar,
Ribnica – 5,618.189 SIT,

– Emona Blagovni center, d.d., Šmar-
tinska 130, Ljubljana – 5,800.602 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: po blagovnih skupinah od 1. do 12.:
1. meso in drobovina: 8,712.210

SIT, 8,098.840 SIT,
2. mesni izdelki: 2,522.103 SIT,

2,399.042 SIT,
3. ribe: 248.000 SIT, 239.820 SIT,
4. jajca: 511.060 SIT, 372.600 SIT,
5. mleko in mlečni izdelki: 7,919.290

SIT, 6,146.812 SIT,
6. kruh in pekarsko pecivo:

4,179.450 SIT, 3,199.440 SIT,
7. sadje: 3,271.870 SIT, 2,399.400

SIT,
8. sveža zelenjava: 2,847.820 SIT,

2,327.000 SIT,
9. konzervirana hrana: 2,786.500

SIT, 2,126.015 SIT,
10. mlevski izdelki in testenine:

685.022 SIT, 500.650 SIT,
11. pijače: 1,816.932 SIT,

1,712.068 SIT,
12. splošno prehrambeno blago:

5,800.602 SIT, 5,245.363 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999, Ob-11448.

Dom starejših občanov Kočevje

Št. 8120/3005/1999 Ob-15025
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljublja-
na, telefaks 061/174-24-42.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– ponudbena cena za opremo (60% de-

lež),
– plačilni pogoji (3% delež),
– tehnični razpisni pogoji (8% delež),
– pozitivne reference ponudnika za do-

bavo VN opreme za stikališča v objektih
naročnika (8% delež),

– reference proizvajalca za tovrstno
opremo v objektih naročnika (4% delež),

– reference ponujenega tipa opreme v
objektu, na katerega se nanaša razpis (7%
delež),

– usposobljenost vzdrževalnega osebja
naročnika za vzdrževanje, ponujenega tipa
opreme (5% delež),

– prisotnost pooblaščenega serviserja v
Sloveniji (5% delež).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Asea Brown Boveri, d.o.o., Dunaj-
ska 22, Ljubljana,

2. C & G, d.o.o., Riharjeva 38, Ljub-
ljana,

3. Elektrotehna Elex, d.o.o., Dunaj-
ska 21, Ljubljana,

4. Merkur, trgovina in storitve, d.d.,
Cesta na okroglo 7, Naklo.

6. (a) Kraj dobave: objekti Elektro-Slo-
venija, d.o.o.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava odklopnikov in
ločilnikov izmenične napetosti 110 kV,
220 kV in 400 kV.

7. Pogodbena vrednost:
Asea Brown Boveri, d.o.o., Dunajska 22,

Ljubljana: 27,370.238 SIT,
C & G, d.o.o., Riharjeva 38, Ljubljana:

25,091.150 SIT,
Elektrotehna Elex, d.o.o., Dunajska 21,

Ljubljana: 168,278.952,13 SIT,
Merkur, trgovina in storitve, d.d., Cesta

na okroglo 7, Naklo: 76,122.585,21 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 327,800.910 SIT, 242,268.610 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54-55 z dne 9. 7. 1999.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 0048-308/77-5-99 Ob-15026
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za nakup stanovanj.

3. Datum izbire: sklep o neuspelem
javnem razpisu je bil sprejet dne 9. 11.
1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): na javni razpis za nakup stano-
vanj sta prispeli dve ponudbi, in sicer ena
veljavna (pravočasno predložena in pravilno
opremljena) in ena neveljavna (nepravoča-
sno predložena) ponudba. Ker na javni raz-
pis nista prispeli veljavni ponudbi vsaj dveh
ponudnikov, javni razpis ni uspel.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2 od tega ena

neveljavna.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999,
Ob-12595.

Ministrstvo za notranje zadeve
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Ob-15027
1. Naročnik, poštni naslov: ARNES, Ja-

mova 39, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– izpolnjevanje tehničnih zahtev: izloči-
tveni kriterij,

– kvaliteta sestave: maks. 80 točk,
– cena: maks 150 točk,
– usposobljenost in reference ponudni-

ka: maks. 25 točk,
– dobavni rok: maks 5 točk,
– garancija in pogoji vzdrževanja: izloči-

tveni kriteriji.
Merila so bila pri ocenjevanju ponudb

uporabljena na način, ki je bil naveden v
razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Select Technology, d.o.o.,
Dunajska 5, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: UNIX strežnik z operacij-
skim sistemom Solaris in zunanji disk
RAID sistem.

7. Pogodbena vrednost: 9,696.999,41
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,493.429,99 SIT, 9,696.999,41 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 24. 9. 1999,
Ob-12014.

ARNES, Ljubljana

Št. 322 Ob-15029
1. Naročnik, poštni naslov: Narodni mu-

zej Slovenije, Prešernova 20, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): po merilih iz razpisne dokumen-
tacije: vrednost del, garancije, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

pod A. Notranja oprema: Lik – Atlas,
d.o.o., Ljubljana;

pod B. Tehnična oprema: Microprocess,
d.o.o., Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
pod A. Notranja oprema Knjižnice in
pod B. Tehnična oprema knjižnice.
7. Pogodbena vrednost:

pod A. 112,200.000 SIT,
pod B. 24,184.294 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb:

pod A. 6,
pod B. 3.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

pod A. 269,059.227 SIT,
100,526.487 SIT,

pod B. 24,184.294 SIT, 21,888.739 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 74 z dne 10. 9. 1999,
Ob-11206.

Narodni muzej Slovenije

Št. 156/99 Ob-15031
1. Naročnik, poštni naslov: Nafta Len-

dava, d.o.o., Rudarska ul. 1, 9220 Len-
dava.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za izbiro najugodnejšega ponudnika za
blago.

3. Datum izbire: 5. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok dobave, tehnična us-
treznost opreme, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IPRO Ljubljana – za varialni
stroj cirkomatik; Varstroj Lendava – za varil-
ni stroj za orbitalno varjenje.

6. (a) Kraj dobave: Lendava.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– varilna oprema: varilni stroj cirko-

matik,
– varilna oprema: varilni stroj za orbi-

talno varjenje.
7. Pogodbena vrednost:
– za varilni stroj cirkomatik:

12,967.024 SIT,
– za varilni stroj za orbitalno varjenje:

6,293.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– 3 ponudbe za varilni stroj cirkomatik,
– 3 ponudbe za varilni stroj za orbitalno

varjenje.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
– varilni stroj cirkomatik: 13,260.000

SIT, 12,967.024 SIT,
– varilni stroj za orbitalno varjenje:

7,644.177 SIT, 6,293.000.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 15. 10. 1999,
Ob-13157.

Nafta Lendava, d.o.o.

Ob-15033
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kakovost, cena, plačilni rok, ga-
rancija, dobavni rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Točka A, B: Tron, d.o.o.,
Ksaver 196, 10000 Zagreb, Republika Hr-
vaška, Točka C, D: ATR, d.o.o., Linhartova
49a, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: lokacije po dispozici-
ji v Republiki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: A-25 kosov osebni raču-
nalniki; B-25 kosov tiskalniki; C-4 kosi
osebni računalniki; D-1 kos osebni raču-
nalnik.

7. Pogodbena vrednost: točka A, B:
27,500.000 SIT; točka C, D: 1,909.500 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
A-475.000 SIT, 400.216 SIT,
B-725.000 SIT, 339.150 SIT,
C-410.200 SIT, 272.665 SIT,
D-436.999 SIT, 381.614 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-12415.

Slovenske železnice, d.d.

Ob-15034
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1506 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, plačilni rok, kreditni pogo-
ji, garancija, dobavni rok.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

Točka A: Gimpex, d.o.o., Ločna 10, No-
vo mesto,

Točka B1, B2, E: Dumida, d.o.o., Kidri-
čeva 16, Lendart,

Točka C, D, G: Avtotehna GVTO, d.o.o.,
Celovška 228, Ljubljana,

Točka F1, F2, H: Kalan trade, d.o.o.,
Šetinova 4, Medvode.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Postojna,
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

A-3 kosi viličarji,
B1-5 kosov dostavna vozila,
B2-5 kosov dostavna vozila,
C-2 kosa vlačilca,
D-2 kosa polprikolici,
E-1 kos vlačilec,
F1-2 kosa kombinirano vozilo,
F2-1 kos osebno vozilo limuzina,
G-1 kos vlačilec,
H-1 kos kombi za prevoz oseb.
7. Pogodbena vrednost:
Točka A – 9,999.000 SIT,
Točka B1, B2, E – 77,879.098 SIT,
Točka C, D, G – 45,576.610,40 SIT,
Točka F1, F2, H – 9,679.011 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A-4,236.041 SIT, 3,333.000 SIT,
B1-8,310.924 SIT, 6,562.902 SIT,
B2-8,394.958 SIT, 6,717.865 SIT,
C-15,709.200 SIT, 11,895.755 SIT,
D-4,730.926 SIT, 4,428.952 SIT,
E-13,507.396 SIT, 10,400.605 SIT,
F1-1,587.732 SIT, 1,548.392 SIT,
F2-2,956.996 SIT, 2,193.932 SIT,
G-15,066.682 SIT, 12,481.592 SIT,
H-4,702.876 SIT, 3,298.832 SIT.
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11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 66 z dne 13. 8. 1999, Ob-9638.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 512/1708-1187 Ob-15036
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske

elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 10. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): v skladu z razpisno dokument-
acijo.

– cena,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– servis.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Avtoprem, d.o.o., Jančarje-
va 1, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: Dravske elektrarne
Maribor, Obrežna 170, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: osebno vozilo:

– Renault Laguna – 2 kom,
– Renault Kangoo – 2 kom.
7. Pogodbena vrednost: 11,386.200 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,386.200 SIT, 11,372.485 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999,
Ob-12866.

Dravske elektrarne Maribor

Št. 187/99 Ob-14947
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec H.C.

Andersen, Rašiška 7, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za blago (sukcesivna dobava živil razvrš-
čenih v 15 skupin).

3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

cena, celovitost ponudbe, plačilni rok, refe-
rence in posebne ugodnosti, ki jih nudi po-
nudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno (po skupinah):

1. Mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja Vas

92, Petrovče,
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolsto-

jeva 63, Ljubljana,
– Agroind Vipava 1984 d.d., Vinarska

cesta 5, Vipava,
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana.
2. Meso in mesni izdelki:
– Mira Cigut s.p., Žabnica 12, Notra-

nje Gorice.
3. Ribe in konzervirane ribe:
– Delmar d.d., Dantejeva 2, Izola,
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova

55, Loka – Mengeš,

– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,
Ljubljana.

4. Jajca:
– Jurmes d.d., Leona Dobrotinška

15, Šentjur.
5. Olja:
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana.
6. Sveža zelenjava in suhe stročnice:
– Geaprodukt d.o.o., Dolenjska 244,

Ljubljana,
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana.
7. Konzervirana zelenjava:
– Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova

55, Loka – Mengeš,
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana.
8. Sveže sadje:
– Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3,

Vitomarci,
– Geaprodukt d.o.o., Dolenjska 244,

Ljubljana,
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana.
9. Konzervirano sadje:
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana.
10. Sadni sokovi:
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana.
11. Žita, mlevski izdelki in testenine:
– Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,

Novo mesto,
– Žito Mlini d.o.o., Šmartinska 154,

Ljubljana,
– Žito PT d.d., Šmartinska 154, Ljub-

ljana,
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana.
12. Zamrznjeni izdelki iz testa:
– Žito PT d.d., Šmartinska 154, Ljub-

ljana.
13. Kruh in pekovsko pecivo:
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva

16, Celje,
– Peks d.d., Kidričeva 53, Škofja Loka,
– Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,

Novo mesto,
– Žito PT d.d., Šmartinska 154, Ljub-

ljana.
14. Slaščičarski izdelki in keksi:
– Peks d.d., Kidričeva 53, Škofja Lo-

ka,
– Žito PT d.d., Šmartinska 154, Ljub-

ljana,
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana.
15. Ostalo prehrambeno blago:
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Vrtec H.C. Ander-
sen, Rašiška 7, Ljubljana in Vrtec H.C. An-
dersen, enota Lastovica, Derčeva 1, Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti (po skupinah):

1. Mleko in mlečni izdelki –
29.840 l in 12.479,05 kg,

2. Meso in mesni izdelki –
14.646 kg,

3. Ribe in konzervirane ribe –
1.069,10 kg,

4. Jajca – 32.530 kom,
5. Olja – 2.700 l,
6. Zelenjava in suhe stročnice –

38.328 kg,
7. Konzervirana zelenjava –

2.691 kg,
8. Sveže sadje – 27.173 kg,
9. Konzervirano sadje – 1.548 kg,
10. Sadni sokovi – 8.687 l,
11. Žita, mlevski izdelki in teste-

nine – 7.385 kg,
12. Zmrznjeni izdelki iz testa –

1.640 kg,
13. Kruh in pekovsko pecivo –

12.496,80 kg,
14. Slaščičarski izdelki in keksi –

2.044 kg,
15. Ostalo prehrambeno blago –

6.430 kg in 542 l.
7. Pogodbena vrednost (po skupinah v

SIT)
1. Mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia d.o.o., Arja Vas

92, Petrovče: 5,916.422,40 SIT,
– Ljubljanske mlekarne d.d., Tolsto-

jeva 63, Ljubljana: 504.784,87 SIT,
– Agroind Vipava 1894 d.d. Vinarska

5, Vipava: 436.665,60 SIT,
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana: 665.052 SIT,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana: 794.300,33 SIT.
2. Meso in mesni izdelki:
– Mira Cigut s.p., Žabnica 12, Notra-

nje Gorice: 12,519.139 SIT.
3. Ribe in konzervirane ribe:
– Delmar d.d., Dantejeva 2, Izola:

332.640 SIT,
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova

55, Loka – Mengeš: 315.792 SIT,
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana: 53.510 SIT.
4. Jajca:
– Jurmes d.d., Leona Dobrotinška

15, Šentjur: 576.464,13 SIT.
5. Olja:
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana: 695.244 SIT.
6. Sveža zelenjava in suhe stročnice:
– Geaprodukt d.o.o., Dolenjska 244,

Ljubljana: 1.469.718,50 SIT,
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana: 1.681.355,60 SIT,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana: 136.355,08 SIT.
7. Konzervirana zelenjava:
– Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova

55, Loka – Mengeš: 223.236 SIT,
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana: 289.725,79 SIT,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana: 107.943,32 SIT.
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8. Sveže sadje:
– Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3,

Vitomarci: 248.040 SIT,
– Geaprodukt d.o.o., Dolenjska

244, Ljubljana: 622.043,54 SIT,
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana: 1.987.183,40 SIT,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana: 971.230,45 SIT.
9. Konzervirano sadje:
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana: 339.177,48 SIT,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana: 140.492,19 SIT.
10. Sadni sokovi:
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana: 1,482.772,80 SIT,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana: 202.302,78 SIT.
11. Žita, mlevski izdelki in testenine:
– Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,

Novo mesto: 232.212 SIT,
– Žito Mlini d.o.o., Šmartinska 154,

Ljubljana: 219.185,86 SIT,
– Žito PT d.d., Šmartinska 154, Ljub-

ljana: 335.323,80 SIT,
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana: 184.199 SIT,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana: 47.656,19 SIT.
12. Zamrznjeni izdelki iz testa:
– Žito PT d.d., Šmartinska 154, Ljub-

ljana: 580.232 SIT.
13. Kruh in pekovsko pecivo:
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva

16, Celje: 929.067,20 SIT,
– Peks d.d., Kidričeva 53, Škofja Lo-

ka: 560.667,34 SIT,
– Dolenjske pekarne d.d., Ločna No-

vo mesto: 93.240 SIT,
– Žito PT d.d., Šmartinska 154, Ljub-

ljana: 717.748,80 SIT.
14. Slaščičarski izdelki in keksi:
– Peks d.d., Kidričeva 53, Škofja Lo-

ka: 310.674,85 SIT,
– Žito PT d.d., Šmartinska 154, Ljub-

ljana: 402.803,45 SIT,
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana: 438.356 SIT.
15. Ostalo prehrambeno blago:
– PS Mercator d.d., Slovenčeva 25,

Ljubljana: 1,679.272,40 SIT,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana: 215.297,66 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 36.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (po skupinah):
1. Mleko in mlečni izdelki:

9,956.123,40 – 8,317.215,10 SIT.
2. Meso in mesni izdelki:

12,820.617,70 – 12,519.139 SIT.
3. Ribe in konzervirane ribe:

837.591,02 – 701.942 SIT.
4. Jajca: 576.464 – 749.165,90

SIT.
5. Olja: 886.446 – 695.244 SIT.
6. Sveža zelenjava in suhe stročni-

ce: 4,670.035,72 – 3,287.429,10 SIT.
7. Konzervirana zelenjava:

837.268,20 – 620.905,11 SIT.

8. Sveže sadje: 5,563.678,23 –
3,825.497,30 SIT.

9. Konzervirano sadje: 539.555,58
– 479.669,67 SIT.

10. Sadni sokovi: 1,905.444.09 –
1,685.075,58 SIT.

11. Žita, mlevski izdelki in testenine:
1,438.827,27 – 1,018.576,80 SIT.

12. Zamrznjeni izdelki iz testa:
813.797,03 – 580.232 SIT.

13. Kruh in pekovsko pecivo:
3,654.421,38 – 2,300.723,30 SIT.

14. Slaščičarski izdelki in keksi:
1,283.723 – 1,151.834,30 SIT.

15. Ostalo prehrambeno blago:
2,176.877,27 – 1,894.570 SIT.

Skupna vrednost vseh pogodb:
39,657.527,81 SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil po-
godbo za dobo 24 mesecev.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti: ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 74, z dne 10. 9. 1999.

Vrtec H. C. Andersen

Št. 330/99-20 Ob-15118

1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Novo mesto, 8000 Novo mesto, Kan-
dijska c. 4.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): garancijski rok, cena, referen-
ce, z vrednotenjem po padajočem vrstnem
redu.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: 3 D Stražišar, d.o.o., Pot k
čuvajnici 8, Vnanje Gorice, 1357 Notranje
Gorice.

6. (a) Kraj dobave: Novo mesto in eno-
te, navedene v razpisni dokumentaciji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zobni stroji, 4 kom.

7. Pogodbena vrednost:
15,570.085,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,285.927 SIT, 15,570.085,60 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999.

Zdravstveni dom Novo mesto, p.o.

Št. 304/6 Ob-15119

1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Pri-
morska, Javno podjetje za distribucijo elek-
trične energije, d.d., Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 11. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire):

– ponudbena cena v SIT – do 50 točk,
– rok plačila – do 10 točk,
– način plačila – do 10 točk,
– terminski plan izdelave – do 10 točk,
– reference – do 20 točk.
Izbrani ponudnik ustreza tehničnim po-

gojem iz razpisne dokumentacije in je pri
ocenjevanju oziroma točkovnem vrednote-
nju ponudb zbral največ točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Merkur, d.d., Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo.

6. (a) Kraj dobave: fco območje kupca,
sedež PE Koper, PE Sežana in PE Tolmin.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža
EURO-ISDN vozliščnih elektrogospo-
darskih telefonskih central za PE Ko-
per, PE Sežana in PE Tolmin.

7. Pogodbena vrednost: 65,774.193
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 66,573.098 SIT, 41,901.090 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po-
nudba ponudnika Procom iz Kranja, ki je
ponujal telefonsko centralo znamke Bosch
je bila izločena iz postopka ocenjevanja
ponudb kot tehnično neustrezna.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69-70 z dne 27. 8. 1999.

Elektro Primorska,
Javno podjetje za distribucijo

električne energije, d.d., Nova Gorica

Št. 3089/99 Ob-15204

1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-
jetje Elektro Ljubljana d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
najugodnejšega ponudnika za blago brez
omejitev.

3. Datum izbire: 27. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika za kva-

litetno dobavo mrežne opreme za poslovni
informacijski sistem javnega podjetja Elek-
tro Ljubljana d.d.,

– izvedbeni rok,
– število izvedenih priključnih mest v ob-

dobju 1998/99,
– ISO 9000.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SMART COM d.o.o., Brn-
čičeva 45, 1001 Ljubljana-Črnuče.

6. a) Kraj dobave: lokacija izgradnje uni-
verzalnega ožičenja je poslovni informacij-
ski sistem javnega podjetja Elektro Ljublja-
na d.d.

b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:
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Priključni kabel RJ45/RJ45 1,5 m kom 60
Priključni kabel RJ45/RJ45 3,0 m kom 40
Priključni kabel RJ45/RJ45 4,5 m kom 20
Priključni kabel RJ45/RJ45 6,0 m kom 10
Priključni kabel RJ45/RJ45 7,5 m kom 10
Kabel kategorija 5 4 × 2 × 0,5mm m 24.000
Polaganje kabla m 24.000
Razvodna omara 19", 600X600, 42HE, polica,
razdelilno polje kom 6
Montaža omare in opreme kom 6
Brez prekinitveni napajalnik 1000VA kom 6
Mrežni vmesnik za UPS kom 2
Distribucijski panel RJ45, kom 28
Nadzorni sitem za pasivno opremo
Povezovalni kabel RJ45/RJ45 1m kom 50
Povezovalni kabel RJ45/RJ45 2m kom 40
Dvojna vgradna vtičnica RJ45 kom 280
Vgradnja vtičnice kom 280
Zaključevanje FTP na vtičnici oziroma
distribucijskem panelu kom 1.100
Dobava in polaganje TF kabla 50 × 2 × 0,5mm m 150
Zaključevanje TF kabla, 4-žično kom 250
Meritev 4-žične zveze kom 250
Meritev in izdelava merilnih protokolov kom 550

7. Pogodbena vrednost:
13,197.644,20 SIT brez DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 9, od teh so

4 nepopolne.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,951.463 SIT, 13,197.644,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 73-74 z dne 10. 9. 1999.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 617/139 Ob-15244
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Komunala Črnomelj d.o.o., Belokranj-
ska cesta 24, 8340 Črnomelj.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na osnovi točkovanja po merilih
iz razpisne dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Rudis d.d., Trg revolucije
25 b, 1420 Trbovlje.

6. (a) Kraj dobave: CČN Črnomelj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava naprave za dehi-
dracijo blata.

7. Pogodbena vrednost: 38,532.327 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 47,575.837,05 SIT in 37,009.600 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 77-78 z dne 24. 9. 1999.

Komunala Črnomelj, d.o.o.

Št. 01163/00 Ob-15245
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 11. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): najnižja ponudbena vrednost,
ustrezna tehnična opremljenost za potrebe
Pošte Slovenije skladnost z obstoječim voz-
nim parkom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Štajerski avtodom, d.d., Tr-
žaška c. 38, Maribor.

6. (a) Kraj dobave: fco Centralno skla-
dišče Maribor in Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 4 osebna vozila srednje-
ga razreda, 1 osebno vozilo nižjega raz-
reda, 31 lahkih dostavnih vozil, 11 sred-
njih dostavnih vozil.

7. Pogodbena vrednost: 99,351.633
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 131,427.829 SIT, 13,871.432 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-12577.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 01163/00 Ob-15246
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 60% in reference 40%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Pik, d.d., Maribor, v skupni vrednosti

16,185.190 SIT za nabavo letnih službenih
srajc,

– Labod, d.d., iz Novega mesta v vred-
nosti 10,972.276 SIT za nabavo srajc kla-
sičnega kroja.

6. (a) Kraj dobave: centralno skladišče v
Ljubljani in Mariboru.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: službene srajce.

7. Pogodbena vrednost:

– Pik, d.d., Maribor v skupni vrednosti
16,185.190 SIT za nabavo letnih službenih
srajc,

– Labod, d.d., iz Novega mesta v vred-
nosti 10,972.276 SIT za nabavo srajc kla-
sičnega kroja.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,814.108 SIT, 27,580.511 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999,
Ob-12904.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 01163/00 Ob-15247
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Petrol, slovenska naftna
družba, d.d., Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: po poštah v Republi-
ki Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 120.000 l plina za kon-
tejner.

7. Pogodbena vrednost: 6,360.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,692.400 SIT, 6,360.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999,
Ob-12905.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 01163/00 Ob-15248
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja skupna ponudbena vred-
nost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Petrol, slovenska naftna
družba, d.d., Dunajska c. 50,  Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: fco centralno skla-
dišče Maribor in Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 736.000 l kurilnega olja.

7. Pogodbena vrednost: 43,600.640
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 44,142.336 SIT, 43,600.640 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-12579.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
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Št. 749/99 Ob-15249
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Psihiatrič-

na bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Voj-
nik.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 22. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je priznal sposobnost
za 12 mesecev trem ponudnikom, ki so
izpolnjevali vse zahtevane izločitvene kriteri-
je in so bili cenovno najugodnejši.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) čistilna sredstva:
1. Astra Tehnična trgovina, d.d., Sta-

ničeva 41, Ljubljana, PE Celje, Miklošičeva
4, Celje,

2. Chemo Trgovsko proizvodno pod-
jetje, d.d., Maistrova 10, Ljubljana,

3. Ivec, d.o.o., Ulica Heroja Šarano-
viča 38, Maribor;

b) papirna konfekcija:
1. Era Trgovina z živilskimi in neživil-

skimi izdelki, d.d., Prešernova 10, Velenje,
2. Ivec, d.o.o., Ulica Heroja Šarano-

viča 38, Maribor,
3. Chemo Trgovsko in proizvodno

podjetje, d.d., Maistrova 10, Ljubljana;
c) vreče polietilen

1. Chemo Trgovsko in proizvodno
podjetje, d.d., Maistrova 10, Ljubljana,

2. Bodo Bojan Dolinšek, s.p., Polze-
la 42/b, Polzela,

3. Ivec, d.o.o., Ulica Heroja Šarano-
vičeva 38, Maribor;

d) pralna sredstva:
1. Ivec, d.o.o., Ulica Heroja Šarano-

vičeva 38, Maribor,
2. Astra Tehnična trgovina, d.d., Sta-

ničeva 41, Ljubljana, PE Celje, Miklošičeva
4, Celje,

3. Chemo Trgovsko in proizvodno
podjetje, d.d., Maistrova 10, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:  nezdravstveni material –
čistilna in pralna sredstva;

a) čistilna sredstva,
b) papirna konfekcija,
c) vreče polietilen,
d) pralna sredstva.
Količine blaga so razvidne iz predraču-

nov posamezne grupe oziroma skupine.
7. Pogodbena vrednost:
a) čistilna sredstva – 2,872.029 SIT,
b) papirna konfekcija – 1,645.376,01

SIT,
c) vreče polietilen – 633.690 SIT,
d) pralna sredstva – 1,059.775,92 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
a) čistilna sredstva – 3,
b) papirna konfekcija – 4,
c) vreče polietilen – 4, vendar 3 popol-

ne ponudbe,
d) pralna sredstva – 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
a) čistilna sredstva – 3,286.017,77 SIT,

2,872.029 SIT;

b) papirna konfekcija – 1,925.577,18
SIT, 1,645.376,01 SIT;

c) vreče polietilen – 1,033.995,76 SIT,
633.690 SIT;

d) pralna sredstva – 1,293.582,36 SIT,
1,059.775,92 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-12142.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 752/99 Ob-15250
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Psihiatrič-

na bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Voj-
nik.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 5. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je priznal sposobnost
za dobave blaga za obdobje od 1. 1. 2000
do 31. 12. 2000 dvema ponudnikoma, ki
sta izpolnjevala vse zahtevane izločitvene
kriterije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

1. Sanolabor, d.d., Leskovškova 4,
Ljubljana,

2. Kemofarmacija, d.d., Cesta na Br-
do 100, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: zdravstveni material – zdravi-
la in laboratorijski material. Količine blaga
so razvidne iz predračuna skupine.

7. Pogodbena vrednost:
34,959.624,42 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,301.191,31 SIT, 34,959.624,42
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-12144.

Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 2-408/1-99 Ob-15251
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

Celjske lekarne, Miklošičeva 1, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 30 točk, garancijski rok 20
točk, reference 10 točk, kompleksnost po-
nudbe 20 točk in vzdrževanje 20 točk. Iz-
brani ponudnik je dosegel največje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ECS, EuroComputer Sys-
tems, Informacijski inženiring in zastopstva,
d.o.o., Predstavništvo Maribor, Betnavska
cesta 26, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: sedež in enote na-
ročnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška oprema.

7. Pogodbena vrednost: 20,981.222 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,801.580 SIT, 20,981.222 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 86 z dne 22. 10. 1999,
Št. 2-365/1.

Javni zavod Celjske lekarne

Št. 01-5/129-99 Ob-15337
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva
ploščad 17, 1101 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajal-
ca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
za dobavo tujih strokovnih revij in knjig.

3. Datum izbire: 27. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naro-
čila: končna cena, nizka marža, zagotavlja-
nje vstopa do vsebine revij preko računalni-
ka in redna ter stalna dobava vseh zahteva-
nih strokovnih revij in knjig v obdobju 12
mesecev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Markom d.o.o., Prvomajska
9, Ljubljana, DZS d.d., Mali trg 6, Ljubljana,
Cankarjeva založba d.d., Kopitarjeva 2,
Ljubljana in Mladinska knjiga – trgovina d.d.,
Slovenska 29, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: tuje strokovne knjige in
tuje strokovne revije.

7. Pogodbena vrednost: tuje strokovne
revije: 15,400.000 SIT; tuje strokovne knji-
ge: 11,000.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: tuje strokovne revije: 23,383.446,07
SIT; 16,464.850 SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: 10. 9. 1999.

13.
Univerza v Ljubljani

Ekonomska fakulteta

Št. 7155/99 Ob-15456
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
54, 1001 Ljubljana, 159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kvaliteta, rok dobave, refe-
rence, garancija, druge ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: LEA d.o.o., Dacarjeva 8,
4248 Lesce.
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6. (a) Kraj dobave: CP Ljubljana-zahod.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: elektronski cenik –
16 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 14,660.800 to-
larjev.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 33,796.000 tolarjev, 13,990.540 to-
larjev.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 24. 9. 1999;
Ob-11937.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Št. 7154/99 Ob-15457
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
54, 1001 Ljubljana, 159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, kvaliteta, rok dobave, refe-
rence, garancija, druge ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: RONA, d.o.o., Kranj, Ul. Vi-
de Šinkovičeve, 4000 Kranj.

6. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: žarnice in sijalke po spe-
cifikaciji, katera je bila podana v razpisni
dokumentaciji.

7. Pogodbena vrednost: 2,101.560 to-
larjev.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,960.887 tolarjev, 2,101.560 tolar-
jev.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 24. 9. 1999;
Ob-11934.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Št. 7153/99 Ob-15458
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
54, 1001 Ljubljana, 159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok dobave, garancija, kva-
liteta priloženih vzorcev, reference, druge
ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentacij.

5.
6. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava vertikalne signa-
lizacije.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik ni izvršil izbire, ker ni pridobil dveh
ponudb.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 15. 10. 1999,
Ob-13154.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

Št. 7152/99 Ob-15459
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje za vzdrževanje avtocest, d.o.o., Grič
54, 1001 Ljubljana, 159-01-49.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javno naročilo za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 12. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok dobave, garancija, re-
ference, druge ugodnosti.

Teža in način uporabe meril je bil podan
v razpisni dokumentacij.

5.
6. (a) Kraj dobave: avtocestne baze v RS.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava varovalnih mrež.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na-
ročnik ni izvršil izbire, ker ni pridobil dveh
ponudb.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 78 z dne 24. 9. 1999, Ob-11937.

Javno podjetje
za vzdrževanje avtocest, d.o.o.

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

Ob-14935
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

stanovanjska družba, d.o.o., Ajdovščina,
Goriška 23/b, 5270 Ajdovščina.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 5. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, teh-
nična opremljenost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska c.
3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela izved-
be Ceste IV. Prekomorske brigade.

7. Pogodbena vrednost:
25,622.806,75 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,818.377 SIT, 25,622.806,75 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999.

Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Ajdovščina

Ob-14936
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno

stanovanjska družba, d.o.o., Ajdovščina,
Goriška 23/b, 5270 Ajdovščina.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 2. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, bo-
niteta, strokovna usposobljenost, rok izved-
be, tehnična opremljenost, dodatne ugod-
nosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: gradbena dela: Remont,
d.o.o., Pot v Žapuže 9, 5270 Ajdovščina,
tehnološka oprema: ENOOP, d.o.o., Selo
26, 5262 Črniče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena dela in teh-
nološka oprema za CČN.

7. Pogodbena vrednost: gradbena dela
– 12,138.557,99 SIT, tehnološka oprema
– 13,560.602,16 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: gradbena dela: 16,945.318 SIT,
12,138.557,99 SIT, tehnološka oprema:
18,682.436,96 SIT, 13,560.602,16 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999.

Komunalno stanovanjska
družba, d.o.o., Ajdovščina

Ob-14937
1. Naročnik, poštni naslov: Ljudska uni-

verza, Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): celovitost ponudbe, formalna us-
posobljenost, ponudbena cena, kvaliteta po-
nujenih podizvajalcev, rok izvedbe, dolžina
garancijskih rokov za izvedena dela in vgraje-
no opremo, priporočila prejšnjih investitorjev
o kvaliteti in spoštovanju rokov, ostale po-
sebne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Rudis, d.d., Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija objek-
ta št. 9 nekdanje vojašnice na Partizan-
ski cesti v Škofji Loki.
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7. Pogodbena vrednost:
59,403.172,45 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni določena.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 64,579.720,49 SIT, 59,403.172,45
SIT.

11. Morebitne druge pomembnejše in-
formacije o postopku izbire izvajalca: ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77 z dne 24. 9. 1999.

Ljudska univerza Škofja Loka

Št. 848/99 Ob-14938
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Diva-

ča, Kraška cesta 32, 6215 Divača.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je bil izbran zaradi na-
jugodnejše ponudbene cene.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradbeništvo Skuk, Skuk
Klavdijo, s.p., Gorenje Ležeče 14, 6217
Vremski Britof.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vrtca in
otroškega igrišča v Senožečah.

7. Pogodbena vrednost: 45,000.000
SIT, po sistemu “funkcionalni ključ v roke”.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 61,755.681 SIT, 50,923.574 SIT (za
celoten obseg del).

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 Divača

Št. 99-324/3 Ob-14939
1. Naročnik, poštni naslov: Občina

Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v postopku vrednotenja in oce-
njevanja ponudb so bila upoštevana merila,
ki so bila objavljena v Uradnem listu RS, št.
73-74 z dne 10. 9. 1999.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

A) Cestno podjetje Kranj, d.d., Jezerska
c. 20, Kranj,

B) Vigred, d.o.o., Visoko, Milje 44, Viso-
ko.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe:

A) obnova mostov, ceste in meteor-
ne kanalizacije na Sp. Beli,

B) obnova javne razsvetljave na Sp.
Beli.

7. Pogodbena vrednost:
A) 10,655.105 SIT,

B) 2,654.632 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
A) 3,
B) 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
A) 14,355.923,19 SIT, 10,655.105

SIT,
B) 5,223.789 SIT, 2,654.632 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-11121.

Občina Preddvor

Št. 2526/99-3 Ob-15000
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgo-
jo, izobraževanje in šport, Trubarjeva 5/IV,
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 25. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih – ponudbena cena, ka-
drovska zasedba, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SCT Stanovanjski inženiring,
d.o.o., Štihova 26, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dozidava OŠ Hinka
Smrekarja, Gorazdova 16, Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 707,764.870
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 716,414.484 SIT, 697,987.645 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999.

Mestna občina Ljubljana

Št. 859/99 Ob-15024
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Diva-

ča, Kraška cesta 32, 6215 Divača.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je bil izbran zaradi na-
jugodnejše ponudbene cene na podlagi
upoštevanja dobrih referenc pri naročniku.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidro Koper, d.o.o., Ferrar-
ska 10, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih in
vodoinstalacijskih del za objekt “Škofije
– priključitev na vodovodno omrežje”;
kraj izvedbe: Vremska dolina.

7. Pogodbena vrednost: 36,630.127
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,490.792,38 SIT, 36,162.918,99
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 36 z dne 14. 5. 1999.

Občina Divača

Št. 60-3370/99 Ob-15078
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 8. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ekonomsko najugodnejša ponud-
ba: ustrezne reference, ugodna cena, spo-
sobnost in usposobljenost ponudnika dela
izvesti kot javno naročilo zahteva.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Novograd, d.d., Podbevš-
kova 12, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
Križi–Vrhovo; 1.b faza.

7. Pogodbena vrednost: 22,366.255 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 23,655.795 SIT, 22,366.255 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-12378.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 096-32/99 Ob-14941
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija Re-

publike Slovenije za plačilni promet, podruž-
nica Ljubljana, Dunajska 50.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 21. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe, finančno
stanje ponudnika, cena, reference, rok iz-
vedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Interalta, d.o.o., Steg-
ne 21c, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba zamenjave
oken (PVC – trokomorna s trojnim te-
snenjem), Ljubljana, Cankarjeva 18.

7. Pogodbena vrednost: 21,490.443,25
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,168.487 SIT, 17,917.590 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 78 z dne 24. 9. 1999, Ob-12004.

14.
Agencija RS za plačilni promet

Ob-15115
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na ponovni javni razpis za AC
Cogetinci – Vučja vas; izdelava PGD, PZI in
PZR projektov za AC Cogetinci – Vučja vas,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 56-57/99
dne 16. 7. 1999, sta se prijavila dva po-
nudnika. Po pregledu in oceni ponudb je
bilo ugotovljeno, da je bila samo ena po-
nudba popolna. Glede na določilo prvega
odstavka 41. člena ZJN, DARS d.d. ni spre-
jel sklepa o izbiri najugodnejšega ponudni-
ka in je po četrtem odstavku 41. člena ZJN
sprejel sklep, da se delo odda s sklenitvijo
neposredne pogodbe.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC Co-

getinci –Vučja vas; izdelava PGD, PZI in
PZR projektov za AC Cogetinci – Vučja
vas.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-15116
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 8. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Dominvest d.o.o. Cesta Maršala
Tita 18, 4270 Jesenice in odvetnica Simona
Ferjan, Cesta Maršala Tita 1, 4270 Jesenice.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje storitev dokončne premoženjsko-
pravne ureditve na avtocestnem odse-
ku Dane - Fernetiči.

7. Pogodbena vrednost: 10,860.333 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,590.000 SIT, 10,860.333 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Ob-15146
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1,
5000 Nova Gorica.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je dobil najvišje
število točk po razpisanih merilih.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska ce-
sta 3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: arkadni hodnik in

vmesni trg med objektom PGD in novo
knjižnico v Novi Gorici.

7. Pogodbena vrednost: 35,150.860 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,497.292 SIT, 35,150.860 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 347-1/99 Ob-15252
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Škof-

ja Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja
Loka, tel. 064/624-050, 064/624-190,
faks 064/624-193.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izveden je bil javni razpis
za obnovo lokalnih cest, javnih poti in
sanacijo plazov.

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 6. 4. 1999 ob 12.15, v prostorih male
sejne dvorane Občine Škofja Loka, Poljan-
ska c. 2, sklep je bil izdelan 9. 4. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): pri izboru je komisija upoštevala
naslednja merila:

– ceno,
– kompletno ponudbo pri sanaciji pla-

zov,
– reference,
– ostale ugodnosti ponudnikov.
Izbrani ponudniki so v največji meri izpol-

njevali kriterije meril.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
a) Cestno podjetje Kranj, Jezerska ce-

sta 22, Kranj, za:
– obnovo lokalne ceste LC 251070 Pu-

štal–Sora, odsek skozi naselje Gosteče, KM
6 + 680 do KM 6 + 950 – gradbena in
asfalterska dela,

– obnova lokalne ceste LC 401150, od-
sek Gosteški most–Gosteče, KM 1 + 410
do KM 1 + 851 – samo asfalterska dela,

b) Dolenc, d.o.o., Škofja Loka, Podlub-
nik 135, Škofja Loka, gradbena dela na:

– obnovi lokalne ceste LC 401130 Vi-
soko–Črni vrh v skupni dolžini 3672 m,

– obnovi javne poti JP 901390 Visoko–
Kovšak–Kožuh v dolžini 1830 m,

– obnovi javne poti JP 901382 Dol–
Mežnar v dolžini 500 m,

– obnovi javne poti JP 901400 Dolinc–
Golar v dolžini 500 m,

c) SCT Ljubljana, Slovenčeva cesta 22,
Ljubljana, asfalterska dela na:

– obnovi lokalne ceste LC 401130 Vi-
soko–Črni vrh v skupni dolžini 3672 m,

– obnovi javne poti JP 901390 Visoko–
Kovšak–Kožuh v dolžini 1830 m,

– obnovi javne poti JP 901382 Dol–
Mežnar v dolžini 500 m,

– obnovi javne poti JP 901400 Dolinc–
Golar v dolžini 500 m,

d) Lavaco, d.o.o., Prušnikova 95, Ljub-
ljana, gradbena dela na:

– obnovi lokalne ceste LC 401150, od-
sek Gosteški most–Gosteče, KM 1 + 410
do KM 1 + 851,

– gradbena in asfalterska dela na sana-
ciji plazu “Strmica” in obnova ceste nad pla-
zom LC 183010,

e) The Best, d.o.o., Virmaše 177, Škof-
ja Loka:

– sanacija plazu “Lipnik” na JP 901960.
6.
7. Pogodbena vrednost:
a) Cestno podjetje Kranj, Jezerska ce-

sta 22, Kranj, za:
– obnovo lokalne ceste LC 251070 Pu-

štal–Sora, odsek skozi naselje Gosteče, KM
6 + 680 do KM 6 + 950 – gradbena in
asfalterska dela – pogodbena vrednost
18,000.000 SIT,

– obnova lokalne ceste LC 401150, od-
sek Gosteški most–Gosteče, KM 1 + 410
do KM 1 + 851 – samo asfalterska dela –
pogodbena vrednost 2,000.000 SIT,

b) Dolenc, d.o.o., Škofja Loka, Podlub-
nik 135, Škofja Loka, gradbena dela na:

– obnovi lokalne ceste LC 401130 Vi-
soko–Črni vrh v skupni dolžini 3672 m,

– obnovi javne poti JP 901390 Visoko–
Kovšak–Kožuh v dolžini 1830 m,

– obnovi javne poti JP 901382 Dol–
Mežnar v dolžini 500 m,

– obnovi javne poti JP 901400 Dolinc–
Golar v dolžini 500 m,

skupaj pogodbena vrednost:
25,731.077 SIT,

c) SCT Ljubljana, Slovenčeva cesta 22,
Ljubljana, asfalterska dela na:

– obnovi lokalne ceste LC 401130 Vi-
soko–Črni vrh v skupni dolžini 3672 m,

– obnovi javne poti JP 901390 Visoko–
Kovšak–Kožuh v dolžini 1830 m,

– obnovi javne poti JP 901382 Dol–
Mežnar v dolžini 500 m,

– obnovi javne poti JP 901400 Dolinc–
Golar v dolžini 500 m,

skupaj pogodbena vrednost:
36,294.632 SIT,

d) Lavaco, d.o.o., Prušnikova 95, Ljub-
ljana, gradbena dela na:

– obnovi lokalne ceste LC 401150, od-
sek Gosteški most–Gosteče, KM 1 + 410
do KM 1 + 851 – vrednost pogodbe
2,195.888 SIT,

– gradbena in asfalterska dela na sana-
ciji plazu “Strmica” in obnova ceste nad pla-
zom LC 183010 – vrednost pogodbe:
17,486.868 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11., 12., 13.

Občina Škofja Loka

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

Ob-14996
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Izola, Polje 35, Izola.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 94 / 19. 11. 1999 / Stran 6361

3. Datum izbire: 26. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v skladu z razpisno dokumenta-
cijo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ISS Servisystem, d.o.o., Ko-
pitarjeva 5, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje bolnišničnih prostorov in druga do-
govorjena opravila.

7. Pogodbena vrednost: 106,662.375
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:  106,662.375 SIT,  95,973.847 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št.76 z dne
17. 9. 1999, Ob-11548.

Splošna bolnišnica Izola

Št. 86/99 Ob-15012
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 5. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja vodovoda na odseku Prežganje –
Gabrke (I. in II. del).

7. Pogodbena vrednost: 2,200.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,500.000 SIT in 2,200.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Ur. listu RS, št. 80/98 z dne, 27. 11.
1998, št. objave: 99/98; izid: v Ur. listu
RS, št. 11/99 z dne, 19. 2. 1999 št. obja-
ve 010238.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 90/99 Ob-15013
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 5. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IEI – Inštitut za ekološki in-

ženiring d.o.o., Ljubljanska 9, 2000 Mari-
bor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovoda po Poti na Labar in Poti v
mejah MS 7/7, MS 7/6.

7. Pogodbena vrednost: 1,330.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:1,495.000 SIT in 1,330.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Ur. listu RS, št. 80/98 z dne, 27. 11.
1998, št. objave: 99/98; izid: v Ur. listu
RS, št. 11/99 z dne, 19. 2. 1999 št. obja-
ve 010238.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 85/99 Ob-15014
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 5. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgrad-
nja vodovoda na odseku Volavlje - Prež-
ganje.

7. Pogodbena vrednost: 2,050.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 2,320.000 SIT in 2,050.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Ur. listu RS, št. 80/98 z dne, 27. 11.
1998, št. objave: 99/98; izid: v Ur. listu
RS, št. 11/99 z dne, 19. 2. 1999 št. obja-
ve 010238.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 83/99 Ob-15016
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 5. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovoda po cestah: I, II, III, V in IX –
Vrhovci, Cesti Dolomitskega odreda in
Cesti na Vrhovce VS 3/3.

7. Pogodbena vrednost: 2,900.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,300.000 SIT in 2,900.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Ur. listu RS, št. 80/98 z dne, 27. 11.
1998, št. objave: 99/98; izid: v Ur. listu
RS, št. 11/99 z dne 19. 2. 1999 št. objave
010238.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 82/99 Ob-15017
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 5. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring d.o.o., Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: grad-
nja vodovoda in kanalizacije po Perši-
novi ulici.

7. Pogodbena vrednost: 530.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 680.000 SIT in 530.000 SIT (brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Ur. listu RS, št. 80/98 z dne, 27. 11.
1998, št. objave: 99/98; izid: v Ur. listu
RS, št. 11/99 z dne, 19. 2. 1999 št. obja-
ve 010238.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 92/99 Ob-15018
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 5. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril navedenih v raz-
pisnih pogojih (ponudbena cena, opcija po-
nudbe in roka izvedbe).
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: KONO d.o.o., Grablovičeva
30, 1000 Ljubljabna.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: obno-
va vodovoda v Novem Polju, cesta IX.

7. Pogodbena vrednost: 1,061.000 SIT
(brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:1,290.000 SIT in 1,061.000 SIT (brez
DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: v Ur. listu RS, št. 80/98 z dne, 27. 11.
1998, št. objave: 99/98; izid: v Ur. listu
RS, št. 11/99 z dne, 19. 2. 1999 št. obja-
ve 010238.

Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,

Ljubljana

Št. 90315-31/1999-11 Ob-15114
1. Naročnik, poštni naslov: Geodetska

uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– izkušnje in reference ponudnika,
– ustreznost ponudbe delovnim nalogam,
– usposobljenost nosilcev (ključnega

osebja),
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– izvedbeni rok,
– cena,
– pravilna izdelava testa (izključujoč kri-

terij).
Razpis je bil ponovljen. Eden od ponud-

nikov je izločen. Na podlagi 4. odstavka 41.
člena ZJN je sklenjena z drugim ponudni-
kom neposredna pogodba.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– naloga 3.1.: Monolit d.o.o., Letališka
17, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: 3.1.
Zajem - skaniranje arhiva zemljiškega
katastra na IOGU Trebnje.

7. Pogodbena vrednost: naloga 3.1.:
9,403.450 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2 ponudbi.
10., 11., 12., 13.

Geodetska uprava RS

Št. 28/99 Ob-15253
1. Naročnik, poštni naslov: Srednja tr-

govska šola Celje, Kosovelova 4, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): merila, navedena v javnem razpisu.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: M. I. čistilni servis Celje,
Ivan Murko, s.p., Žagarjeva 9, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje prostorov Srednje trgovske šole Ce-

lje in oskrba s pripadajočim čistilnim
materialom in čistilnimi sredstvi za sa-
nitarije.

7. Pogodbena vrednost: 10,400.000
SIT letno.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 202,29 SIT za m2, 153,30 SIT za m2.
11., 12.

Srednja trgovska šola Celje

Št. 110-1/99  Ob-15291
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Dodoma d.o.o. Partizan-
ska 13a, 2000 Maribor in odvetnikoma
Darku Vranu, Ulica Talcev 3, 2000 Mari-
bor in Matjažu Kiribišu, Ulica talcev 3,
2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje storitev pridobivanja objektov in
razreševanje problematike rušencev za
potrebe gradnje Zahodne obvoznice Ma-
ribor I. etapa od Erjavčeve do Ceste Pro-
letarskih brigad

7. Pogodbena vrednost: 11,190.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,950.000 SIT, 11,190.000 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
 v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-15293
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 8. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geoinženiring d.o.o., Dimi-
čeva 14, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dopol-
nilne inženirsko in strukturno geološke
raziskave za izdelavo PGD, PZI trase AC
Vransko – Blagovica in spremljajočih
opornih in podpornih zidov.

7. Pogodbena vrednost: 181,814.972
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 192,946.537 SIT, 181,814.972 SIT.
11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99  Ob-15294
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 8. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na javni razpis za Geološko geo-
mehanske raziskave za potrebe PGD, PZR,
PZI trase in PGD, PZR objektov na AC od-
seku Srmin – Socerb, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 62-63/99 dne 6. 8. 1999, sta
se prijavila dva ponudnika. Po pregledu in
oceni ponudb je bilo ugotovljeno, da sta bili
obe ponudbi popolni. Strokovna komisija
je, na podlagi strokovnih mnenj, ugotovila
da ponudbi bistveno presegata ocenjeno
vrednost del. Ta razlika je posledica večih
faktorjev in sicer: povečanje količine razi-
skovalnega vrtanja na podlagi Dodatkov, po-
nujeno strukturno vrtanje namesto geome-
hanskega, ponudniki so v ceno zajeli po-
stavke, katere niso bile predvidene, cene
geotehničnih raziskav so se na splošno po-
večale. Na podlagi zgoraj navedenih ugoto-
vitev je uprava DARS d.d. v skladu s 16.5
točko navodil ponudnikom sklenila, da se
delo ne odda in je v skladu z drugim in
tretjim odstavkom 41. člena ZJN sprejela
sklep, da se razpis ponovi pod spremenje-
nimi pogoji.

5. 
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: geo-

loško geomehanske raziskave za potre-
be PGD, PZR, PZI trase in PGD, PZR ob-
jektov na AC odseku Srmin – Socerb.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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. 235.03 Ob-14931
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-

žef Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: četrta subali-
nea prve alinee 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 5. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, tehnične karakteristike
opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nomadic Technologies, Inc.
2133 Leghorn Street, Mountain View, CA
94043, ZDA.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: mobilna robotska plat-
forma, subvencionirana s strani MZT-X.
paket, zap. št. 235.03.

7. Pogodbena vrednost: 8,527.578,50
SIT.

8., 9., 10., 11.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

Št. 235,24 Ob-15001
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-

žef Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: tretja in četrta
subalinea prve alinee 55. člena in 56. člena
zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 8. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kompatibilnost z obstoječim si-
stemom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Molecular Structure Corpo-
ration (Europe) Unit D2, Chaucer Business
Park, Watery Lane, Kemsing, Sevenoaks,
Kent TN15 6YU, United Kingdom.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: CCD detektor – dopolni-
tev štirikrožnega difraktometra AFC7S
– subvencionirano s strani MZT v okviru
paketa X pod zap. št. 235.24.

7. Pogodbena vrednost: 20,406.382
SIT.

8., 9., 10., 11.
Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

Ob-14932
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-

nišnica Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Mari-
bor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po
55. členu zakona o javnih naročilih: urgent-
na zamenjava vitalnega dela klimatizacijske-
ga sistema (7. točka prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih).

3. Datum izbire: 24. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ob izpolnjevanju vseh zahtevanih
teh. parametrov najnižja končna vrednost
ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Klima Petek d.o.o., Ul. Kra-
ljeviča Marka 14, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: hladilni agregat 1 kom.

7. Pogodbena vrednost: 8,198.846,53
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,675.115,10 SIT, 8,198.846,53
SIT.

11.
Splošna bolnišnijca Maribor

Št. 222-127/99 Ob-15021
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: prvi odstavek,
3. točka.

3. Datum izbire: 8. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zaneljivost in kvaliteta opreme,
varnost nadzora zračnega prometa.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Rohde & Schwarz – Öster-
reich Gesellschaft m.b.H., Sonnleithnergas-
se 20, A-1100 Vienna, Austria.

6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 1 sistem Radio Commu-
nication Equipment Series 200 in mon-
taža.

7. Pogodbena vrednost: 127.056,10
EURO.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

Št. 222-106/99 Ob-15151
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: prvi odstavek,
3. točka.

3. Datum izbire: 15.11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zanesljivost in kompatibilnost si-
stema.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MIBO Komunikacije d.o.o.,
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Kotnikova 19a, Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in izvedba nad-
gradnje sistema omrežja Zpnet s siste-
mom upravljanja in nadzora ter s pro-
gramskim paketom in razvojno licenco
za HP Open View.

7. Pogodbena vrednost: 9,596.553,90
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-14918
1. Naročnik, poštni naslov: j. p. Termo-

elektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18,
8280 Brestanica.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 7. točka prve-
ga odstavka 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 19. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): 7. točka prvega odstavka 55.
člena ZJN.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: MAP Trade, d.o.o., iz Slo-
venske Bistrice.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija mostu čez
Bolsko pri Vranskem.

7. Pogodbena vrednost:
10,799.034,37 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,646.618,06 SIT, 10,799.034,37
SIT.

Termoelektrarna Brestanica, 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

Ob-14917
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za

zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, 1507 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa: za izvedbo je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpola-
ga z zahtevano tehnično opremo, kadri ali
pravicami intelektualne lastnine (tretji odsta-
vek 1. točke 55. člena ZJN).

Nadgradnjo obstoječe programske opre-
me pri izvajalcih zdravstvenih storitev v RS
za potrebe sistema kartice zdravstvenega
zavarovanja lahko izvede le programska hi-
ša, ki je to programsko opremo razvila, ker
ima samo ta hiša pravice intelektualne last-
nine nad programsko opremo in ustrezno
usposobljene kadre potrebne za izvedbo na-
ročila.

Razvoj in nadgraditev programske opre-
me za podporo sistemu kartice zdravstve-
nega zavarovanja predstavlja nadgradnjo ob-
stoječih programskih rešitev (v obsegu ca.
6-8% celote) in ne gre za razvoj popolnoma
nove programske opreme.

3. Datum izbire: 4. november 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): za izvedbo je usposobljen samo
en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano teh-
nično opremo, kadri ali pravicami intelek-
tualne 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 oko-

lje, v katerem deluje informacijski sistem
Zavoda,
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– da ima izkušnje s kartično tehnologijo,
izredno dobro pozna organizacijo dela v
zdravstvenih zavodih in njihovo informacij-
sko podporo,

– da je izvajalec aktivno in uspešno so-
deloval pri projektnem vodenju v pilotski
uvedbi sistema kartice zdravstvenega zava-
rovanja v Posavju.

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 naro-
čilo dodeljeno: SIT d.o.o., Cesta na grad
25/a, Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
– razvojno delo: dograditev obstoje-

čih programskih rešitev za podporo kar-
tice zdravstvenega zavarovanja,

– instalacija programske in strojne
opreme pri izvajalcih zdravstvenih stori-
tev,

– izobraževanje uporabnikov in
– vzdrževanje dograjene programske

opreme.
7. Pogodbena vrednost: 6,319.383 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: ena.
10., 11.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Št. 403-4/99 Ob-14933
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župan-
čičeva 3, 1000 Ljubljana, faks 178-5596.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. členu zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 26. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini usposobljeni ponudnik, ki
je že dobavil in vzdržuje obstoječo tovrstno
opremo na lokaciji pravosodnega organa in
je zaradi enotnosti vzdrževanja in tudi iz var-
nostnih razlogov edini usposobljeni izvaja-
lec in vzdrževalec tovrstne opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vama Trade, d.o.o., Indu-
strijska cesta 5, 5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
(a) pravosodni organ na področju Re-

publike Slovenije.
(b) rentgenska naprava za pregled

prtljage Heimann HI-SCAN PS-5030S.
7. Pogodbena vrednost: 6,437.900 SIT.
8., 9., 10., 11.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 750-035/99 Ob-15019
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plov-
bo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa – po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 8. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik edini pozna a-
plikacijo FDPS – Flight data processing sys-
tem v obstoječem OFF-LINE sistemu in ki
bo nadgrajena; dostop do izvorne kode.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Lyndean Software LTD., 37
The Wynd, Dalgety Bay, Fife, KY11 9SJ,
Scotland.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
1. izdelava aplikacije Statistična

obdelava podatkov preletov,
2. izdelava uporabniško orientira-

nega editorja baze podatkov FDPS.
7. Pogodbena vrednost: 70.000 DEM.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

Št. 110-1/99 Ob-15292
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za

avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS
d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, iz-
postava Ljubljana, Einspielerjeva 6, tele-
faks 061/309-43-93.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: za iz-
vedbo javnega naročila je usposobljen sa-
mo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano
tehnično opremo.

3. Datum izbire: 18. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): programska oprema je razvita in
izdelana posebej za cestninjenje v sistemu
ABC in jo lahko učinkovito vzdržujejo le iz-
delovalci tega sistema.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Traffic design, d.o.o., Velika
čolnarska 15, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje programske opreme siste-
ma ABC.

7. Pogodbena vrednost: 26,796.107  SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb:1.
10., 11. 

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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

Št. 139 Ob-15237
V javnem razpisu za izbiro izvajalca s

predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
dobavo medicinskega potrošnega materia-
la za laboratorijske storitve (Ur. l. RS, št. 88
z dne 29. 10. 1999, Ob-13887) in medi-
cinskega potrošnega materiala za zdravs-
tveno nego in ostale diagnostične storitve
(Ur. l. RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999,

Ob-13890), se peta alinea št. 3,  8. točke
pravilno glasi: “izjavo, da zagotavlja dostavo
naročenega blaga fco bolnišnica Gol-
nik-KOPA – razloženo v roku 2 dni po preje-
mu naročila”.

Istočasno se črta osma alinea št. 3, v 8.
točki objave.

Bolnišnica Golnik-KOPA

Popravek

Ob-15238
V javnem razpisu za ZJN-05-B – spo-

sobnost za dobavo jedilnega olja in maš-
čob, naročnika Ministrstvo za obrambo RS,
Kardeljeva ploščad 24-26, Ljubljana, objav-
ljenega v Uradnem listu RS, št. 90 z dne
5. 11. 1999, Ob-14443, se dopolni 8. toč-
ka na koncu tako, da se glasi: v nadaljeva-
nju postopka bo za izbiro najugodnejše-
ga ponudnika edino merilo cena.

Ministrstvo za obrambo

Št. 600/99  Ob-15006
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vlada Republike Slovenije, Servis za
protokolarne storitve, Predoslje 39, 4000
Kranj, 064/221-551, faks 064/221-551.

2. (a) Kraj dobave: Predoslje 39, 4000
Kranj, Grad Strmol Dvorje 4, 4207 Cerklje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava gori-
va po naslednjih skupinah:

I. Bencin zeleni 95 20000 litrov,
II. Diesel gorivo 30000 litrov,
III. Kurilno olje lahko, 520000 litrov.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

28,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: čas sukcesiv-

ne dobave od novembra 1999 do decem-
bra 2000.

Predvideni datum zaključka dobave:
30. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vla-
da Republike Slovenije Servis za protoko-
larne storitve, Predoslje 39, 4000 Kranj.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok
za oddajo ponudb, ob predložitvi dokazila o
vplačilu 5.000 SIT in pooblastila za dvig
razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 5.000
SIT na Vlado Republike Slovenije, Servis za
protokolarne storitve, ŽR
št. 51500-637-53797, dav. št. 17484421.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. dan po tej objavi do
12. ure (dan izdaje Uradnega lista RS se ne
šteje).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vlada Republike Slovenije,
Servis za protokolarne storitve, Predoslje
39, 4000 Kranj.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. dan po tej objavi (dan izida Uradnega
lista RS se ne šteje) ob 8.30 v sejni sobi
Serafina hotela Kokra, Predoslje 39, 4000
Kranj.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis po-
godbe.
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8. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji (40. člen ZJN).

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: naročnik si pridržuje pravico do morebit-
nega manjšega ali večjega obsega od razpi-
sanih vrednosti, odvisno od dejanskih po-
treb. Prav tako si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika v primeru ne-
ustreznih ponudb. Ponudniki lahko dobijo
informacije v zvezi z naročilom v hotelu Ko-
kra, Predoslje 39, tel. 064-221-133, kon-
taktne osebe: Iztok Purič, Franc Jamšek,
Jože Poljak.

Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve

Št. 396/99 Ob-15003
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmi-
helska c. 1, 8000 Novo mesto, faks
323-097.

2. (a) Kraj dobave: Šmihelska c. 1, 8000
Novo mesto.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tehnični material za po-
pravila in vzdrževanje (specifikacija je pri-
loga razpisne dokumentacije).

(c) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: koledarsko le-
to 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto,
nabavna služba: Irena Kočevar.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 29. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, samo negoto-
vinsko na ŽR: 52100-603-30372, sklic na
št. 454-99.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 13. 12. 1999 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Novo me-
sto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto,
tajništvo Splošne bolnišnice.

Ponudba mora biti označena “Ne odpiraj
– ponudba”, s številko objave razpisa v
Uradnem listu RS in z navedbo predmeta
naročila: “tehnični material za popravila in
vzdrževanje”.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 12. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi na
upravi Splošne bolnišnice Novo mesto.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: ponudniki morajo
nastopati samostojno.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek redne likvidacije,

– da proti ponudniku ni bila izdana sod-
na odločba, ki bi kazala na njegovo nestro-
kovnost,

– da ima poravnane obveznosti iz naslo-
va davkov, taks in drugih dajatev, določenih
z zakonom,

– da ima predpisana dovoljenja za oprav-
ljanje dejavnosti, v področje katere spada
izvedba javnega naročila,

– da je finančno sposoben in
– da ima zadostne proste tehnične

zmogljivosti.
Ponudnik mora zadostiti tudi drugim zah-

tevanim pogojem iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: samo pisno, kontaktna oseba: Vincenc
Dular, vodja elektro investicijskega vzdrže-
vanja Splošne bolnišnice Novo mesto, faks
323-097.

10.
Splošna bolnišnica Novo mesto, p.o.

Št. 4451 Ob-15005
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javni zdravstveni zavod Mariborske le-
karne Maribor, Zagrebška 91, 2000 Maribor,
tel. 062/42-42-000, faks 062/422-307.

2. (a) Kraj dobave: Zagrebška 91, Mari-
bor in ostale organizacijske enote naročnika.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: računalniška strojna oprema
z licenčno programsko opremo za ope-
racijske sisteme po specifikaciji naročnika.

(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost vseh dobav je 25,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: sukcesivne
dobave do 31. 3. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor, Zagrebška 91,
2000 Maribor, Katja Dermota.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 3. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 5.000
SIT na žiro račun št. 51800-603-33694, ali
gotovinsko plačilo na blagajni zavoda.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 12. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javni zdravstveni zavod Ma-
riborske lekarne Maribor, Zagrebška 91,
Maribor, I. nadstropje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 12. 1999 ob 11. uri, JZZ Mariborske
lekarne Maribor, Zagrebška 91, Maribor,
sejna soba.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: s ponudniki, ki jim
bo priznana sposobnost, bo naročnik skle-
nil pogodbo o dobavi blaga.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): ponudnik je lahko gospo-
darska družba ali samostojni podjetnik, re-
gistrirana za dejavnost, ki je predmet razpi-
sa in ima za opravljanje dejavnosti vsa pred-
pisana dovoljenja. Ponudnik mora izpolnje-
vati vse splošne pogoje iz 40. člena ZJN,
dodatne zahteve naročnika pa so oprede-
ljene v razpisni dokumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Iztok Kovač, tel.
062/42-42-00 17.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: namera o javnem naročilu ni bila
objavljena.

Javni zdravstveni zavod
Mariborske lekarne Maribor

Št. 509/99 Ob-15007
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Varstveno delovni center Tončke Ho-
čevar, Vodnikova 56, Ljubljana,
061/553-310.

2. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Vodnikova
56. Blago iz G skupine se dobavlja na loka-
cije: Pokopališka 11, Zvezna 18 in Vojkova
58, vse v Ljubljani.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano ter gotova jedila. Okvirne količine
so razvidne iz razpisne dokumentacije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
38,840.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000, z mož-
nostjo podaljšanja za eno leto.

4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva dokumentacijo za ugo-
tavljanje sposobnosti: razpisno dokumen-
tacijo dobite v tajništvu zavoda, Vodniko-
va 56, med 8. in 12. uro, tel.
061/553-310. Po predhodni najavi in ob
predložitvi dokazila o plačilu razpisne do-
kumentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 26. 11. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 10.000 SIT na ŽR za-
voda, št. 50102-603-48592, s pripisom za
razpis. Predložiti je potrebno potrdilo o pla-
čilu dokumentacije.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: vključno do 2. 12. 1999
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Varstveno delovni
center Tončke Hočevar, Vodnikova 56,
Ljubljana. Zaprte kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne od-
piraj” ter navedbo objave številke tega raz-
pisa in predmet naročila. Na hrbtni strani
kuverte mora biti navedena firma in sedež
pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 12. 1999 ob
11. uri, v Varstveno delovnem centru Tonč-
ke Hočevar, Vodnikova 56, Ljubljana –
dnevni prostor, III. nadstropje.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
predložiti skupina ponudnikov blaga, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi in fi-
zičnimi osebami), ki jim bo priznana spo-
sobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoje oziroma merila iz
razpisne dokumentacije, in sicer: cena,
celovitost ponudbe, plačilni pogoji in re-
ference.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih. Ponudniki lahko kandi-
dirajo na posamezne skupine, podskupine
ali več skupin.

Naročnik bo sklenil pogodbo za 12 me-
secev z dvema ponudnikoma, ki bosta iz-
polnjevala vse izločitvene kriterije in bosta
cenovno najugodnejša. Merila za dodelitev
naročila je najnižja končna cena. Ponudniki
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bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 20. 12. 1999. Ponudba mora veljati do
31. 12. 2000.

10.
Varstveno delovni center

Tončke Hočevar, Ljubljana

Ob-15008
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, faks
061/444-567.

2. (a) Kraj dobave: DDP Ljubljana – skla-
dišče TE-TOL.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

– črna in barvna metalurgija,
– elektro material,
– tesnilna sredstva.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
– črna in barvna metalurgija:

30,000.000 SIT,
– elektro material: 10,000.000 SIT,
– tesnilna sredstva: 20,000.000 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 ugotavlja-
nje sposobnosti: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, Toplarniška 19, Ljubljana, Komer-
cialno nabavni sektor, soba št. 33, ob pred-
ložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumen-
tacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 26. 11. 1999, od
8. do 12. ure, vsak delovnik.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno nakazati 3.570 SIT (samo
negotovinsko) na ŽR TE-TOL:
50103-601-16504.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 9. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 12. 1999 ob 13. uri, v sejni sobi TE-TOL.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodba, ki kaže na njegovo nestro-
kovnost,

– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom,

– da je predložil BON1, BON2 ali BON3,
– ter drugi pogoji, ki so razvidni iz razpi-

sne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: postopek se izvaja po 50. členu
zakona o javnih naročilih. Merilo za izbiro

najugodnejšega ponudnika: najnižja konč-
na cena.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Ob-15009
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, faks
061/444-567, tel. 446-646..

2. (a) Kraj dobave: DDP Ljubljana – skla-
dišče TE-TOL.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 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 ugotavlja-
nje sposobnosti: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, Toplarniška 19, Ljubljana, Komer-
cialno nabavni sektor, soba št. 33, ob pred-
ložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumen-
tacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 26. 11. 1999, od
8. do 12. ure, vsak delovnik.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno nakazati 3.570 SIT (samo
negotovinsko) na ŽR TE-TOL:
50103-601-16504 s pripisom “za pisarni-
ški material”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 12. 1999
ob 11. uri, v sejni sobi TE-TOL.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodba, ki kaže na njegovo nestro-
kovnost,

– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom,

– ter drugi pogoji, ki so razvidni iz razpi-
sne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: postopek se izvaja po 50. členu
zakona o javnih naročilih. Merilo za izbiro
najugodnejšega ponudnika: najnižja konč-
na cena.

10.
Termoelektrarna Toplarna

Ljubljana, d.o.o.

Ob-15010
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, faks
061/444-567.

2. (a) Kraj dobave: skladišče TE-TOL.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: kurilno olje – srednje,
3000 ton.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
90,000.000 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 ugotavlja-
nje sposobnosti: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, Komercialno nabavni sektor, so-
ba št. 33, Toplarniška 19, Ljubljana, ob
predložitvi potrdila o plačilu razpisne doku-
mentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 26. 11. 1999, od
8. do 12. ure, vsak delovnik.

(c) Znesek in način plačila za razpisno do-
kumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije
je potrebno nakazati 3.570 SIT (samo nego-
tovinsko) na ŽR TE-TOL: 50103-601-16504.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 9. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 12. 1999 ob 9. uri, v sejni sobi TE-TOL.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti,

– da proti ponudniku ni bila izdana prav-
nomočna sodba, ki kaže na njegovo nestro-
kovnost,

– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom,

– da je predložil BON1, BON2 ali BON3,
– ter drugi pogoji, ki so razvidni iz razpi-

sne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih. Merilo za izbiro naju-
godnejšega ponudnika je najnižja končna
cena.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.

Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.

Ob-15011
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola bratov Polančičev, Ma-
ribor, Prešernova 19, faks 062/229-45-41.

Način izbire ponudnika: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu ZJN.
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2. (a) Kraj dobave: Maribor, Prešernova
19.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila in material za pre-
hrano:

1. meso in mesni izdelki v vrednosti
4,500.000 SIT,

2. perutninsko meso in izdelki v vred-
nosti 1,000.000 SIT,

3. razni prehrambeni izdelki v vredno-
sti razna prehrana 3,500.000 SIT,

4. razni prehrambeni izdelki v vredno-
sti ribe 400.000 SIT,

5. pekovski izdelki v vrednosti
3,300.000 SIT,

6. moka in testenine v vrednosti
400.000 SIT,

7. razni prehrambeni izdelki – olja v
vrednosti 380.000 SIT,

8. razni prehrambeni izdelki – zmrz-
njena prehrana v vrednosti 650.000 SIT,

9. mleko in mlečni izdelki v vrednosti
3,000.000 SIT,

10. domače sadje in zelenjava, jajca
v vrednosti 1,200.000 SIT,

11. sokovi in sirupi v vrednosti
400.000 SIT,

12. južno sadje in zelenjava v vredno-
sti 700.000 SIT.

(c) Ocenjena vrednost naročila: skupno
19,430.000 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 ugotavlja-
nje sposobnosti: Osnovna šola bratov Po-
lančičev, Maribor, Prešernova 19.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 15. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, plačilo na žiro
račun št. 51800-603-30138, ali v gotovini
na blagajni na sedežu naročnika, ob delov-
nikih med 8. in 12. uro.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 21. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: v tajništvo Osnovne šole bra-
tov Polančičev, Maribor, Prešernova 19, v
zapečatenih kuvertah, z označbo na kuverti
“Ne odpiraj – ponudba” ter številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS in na-
vedbo predmeta naročila (oziroma podsku-
pine, za katero daje ponudbo).

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 12. 1999 ob 14. uri.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe s ponudniki, ki jim bo priznana spo-
sobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

a) splošni pogoji po 40. členu ZJN:
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni

uveden postopek prisilne poravnave, steča-
ja ali likvidacije,

– potrdilo o registraciji družbe ali o
opravljanju dejavnosti,

– potrdilo o plačanih davkih ponudnika,
– potrdilo o tem, da vodstveni delavci

niso bili obsojeni za kazniva dejanja s po-
dročja poslovanja v zadnjih treh letih;

b) dokazila o finančni sposobnosti in zah-
tevani dodatni podatki iz razpisne dokumen-
tacije (bančna garancija za resnost ponud-
be, izjava banke o pridobitvi garancije za
dobro izvedbo del, izjavo o kontroli kakovo-
sti idr.).

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

– za dodatne informacije se lahko po-
stavijo pisna vprašanja po faksu
062/229-45-41,

– ponudniki lahko kandidirajo za celoto
ali za posamezno skupino,

– ponudba mora veljati do 31. 1. 2000,
– ponudbene cene morajo biti fco se-

dež naročnika,
– naročnik bo priznal sposobnost ponud-

nikom za obdobje 12 mesecev in bo sklenil
pogodbo s tremi ponudniki za vsako pod-
skupino, ki bodo izpolnjevali vse zahtevane
pogoje in bodo cenovno najugodnejši.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.

Osnovna šola bratov Polančičev,
Maribor

Ob-15117
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Dom upokojencev Podbrdo, Podbr-
do št. 33, 5243 Podbrdo, tel.
065/808-005 ali 065/808-170.

2. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
Doma upokojencev v Tolminu, Podbrdu in
Petrovem Brdu.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: živila in prehrambeno blago.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
60,000.000 SIT.

Predvidena količina blaga po skupinah
in podskupinah je razvidna iz razpisne do-
kumentacije.

3. Predvideni čas dobave: od 1. 1. 2000
do 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Dom upokojencev Podbr-
do, Podbrdo št. 33, 5243 Podbrdo, raču-
novodstvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 10. 12. 1999 – vse
delovne dneve od 7. do 14.30.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.500 SIT nakažite na žiro
račun št. 52030-603-31109, Agencija za
plačilni promet, enota Tolmin (na položnici
navedite svojo davčno številko) ali plačajte
na blagajni na sedežu naročnika ob dvigu
razpisne dokumentacije. V znesku je upo-
števan DDV.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 20. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Dom upokojencev Podbr-
do, Podbrdo št. 33, 5243 Podbrdo, tajniš-
tvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba za nabavo živil
– ne odpiraj” in številko objave tega javnega
razpisa. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
točen naslov pošiljatelja.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 12. 1999 ob 9. uri, v Domu upokojen-
cev Podbrdo, Podbrdo št. 33, 5243 Podbr-
do, v knjižnici.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali civilna ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji so določeni v razpisni do-
kumentaciji.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktna oseba Dorica Dakskobler,
tel. 065/808-005.

Ponudniki bodo obveščeni o priznanju spo-
sobnosti največ 10 dni po odpiranju ponudb.

10.
Dom upokojencev Podbrdo

1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-
faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks:
062/316-573.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: reagenti in kemikalije.

(c) Ocenjena vrednost naročila:

Vrednost v SIT

1. Laboratorij – kemikalije 490.000
2. Laboratorij – I 54,880.000
3. Laboratorij – II 330.000
4. Laboratorij – III 3,220.000
6. Laboratorij – V 800.000
7. Laboratorij – VI 27,000.000
8. Laboratorij – VII 1,200.000
9. Laboratorij – VIII 140.000
10. Laboratorij – IX 280.000
11. Laboratorij – X 21,000.000
12. Laboratorij – XI 7,540.000
13. Laboratorij – XII 2,030.000
14. Laboratorij – XIII 2,020.000
15. Laboratorij – XIV 10.000
16. Laboratorij – XV 1,260.000
17. Laboratorij – XVI 4,970.000
18. Laboratorij – XVII 770.000
19. Laboratorij – XVIII 140.000
20. Laboratorij – XIX 650.000
21. Laboratorij – XX 220.000
22. Laboratorij – XXI 2,320.000
23. Laboratorij – XXII 730.000
24. Laboratorij – XXIII 910.000
25. Laboratorij – XXIV 110.000
26. Patologija I 650.000
27. Patologija II 1,250.000
28. Patologija III 460.000
29. Nuklearna medicina I 11,980.000
30. Nuklearna medicina II 400.000
31. Nuklearna medicina III 2,810.000
32. Nuklearna medicina IV 7,100.000
33. Citološki laboratorij 440.000
34. IVF 200.000
35. IVF laboratorij II 3,380.000
36. IVF laboratorij III 650.000
37. IVF laboratorij IV 410.000
38. IVF laboratorij V 15.000
39. Transfuzija – I 710.000
40. Transfuzija – II 4,180.000
41. Transfuzija – III 22,550.000
42. Transfuzija – IV 810.000
43. Transfuzija – V 22,280.000
44. Transfuzija – VI 210.000
Skupaj: 213,505.000
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3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 12. 1999
(vsak delovni dan med 10. in 12. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št.: 51800-603-33486 – za
razpisno dokumentacijo, s pripisom za Rea-
gente in kemikalije.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 20. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 21. 12. 1999 ob 12. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice – Mala konferenčna dvo-
rana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami ), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
predložitev ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, zapadle do
dneva izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan določen za pred-
ložitev ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3); dokumenti ne smejo
biti starejši od 30 dni (na dan določen za
predložitev ponudb);

5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha,
enake ali večje od razpisane vrednosti skupi-
ne oziroma skupin na katere se prijavlja;

6. da zagotavlja 100% letnih razpisa-
nih vrst in količin blaga skupine oziroma
skupine na katere se prijavlja (ponudnik mo-
ra, da mu bo priznana sposobnost, ponuditi
najmanj eno celotno skupino – vse artikle
znotraj posamezne skupine);

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo;

9. da bo dostavljal predračune, in si-
cer:

– za prvo obdobje, to je od 1. 1. 2000
do 30. 4. 2000, bo naročnik upošteval ce-
ne iz ponudbe;

– za drugo obdobje, to je od 1. 5.
2000 do 31. 8. 2000, najkasneje do 20. 4.
2000;

– za tretje obdobje, to je od 1. 9.
2000 do 31. 12. 2000, najkasneje do
20. 8. 2000;

10. da bo dobavni rok največ 21 dni;
11. da ima dovoljenje Urada RS za

zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za oprav-
ljanje prometa z medicinskimi pripomočki,
veljavno do konca leta 2000 ali potrdilo Mi-
nistrstva za zdravstvo RS, da je pridobitev
dovoljenja v postopku;

12. da ima najmanj enega izmed us-
treznih certifikatov: CE, ISO 9001, TÜV ali
drug ustrezni certifikat s katerim izkazuje
kvaliteto ponujenih artiklov;

13. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini:

– 1,000.000 SIT, če se prijavlja na
skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 10,000.000 SIT oziroma

– 10% vrednosti skupine oziroma sku-
pin na katere se prijavlja in skupna vrednost
le-teh ne presega 10,000.000 SIT,

veljavno do 31. 1. 2000;
14. da ima izjavo banke, da bo po-

nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri naju-
godnejšega ponudnika je najnižja končna
vrednost skupine.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
no skupino.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o raz-
pisanih vrstah in količinah blaga od Skupine
za javna naročila (tel. 062/317-221, int.
82-04), katera bo le-te posredovala po po-
šti.

Naročnik je pripravil podatke za vnos
cen, dostopne na internetu. Gesla za do-
stop so navedena v razpisni dokumentaci-
ji.

Ponudniki, ki niso priključeni na internet
bodo ob dvigu razpisne dokumentacije pre-
jeli disketo s podatki za vnos cen.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: 4. 6. 1999

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-15230
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
062/316-573.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: šivalni material in mehan-
ski šivi.

(c) Ocenjena vrednost naročila:

Vrednost v SIT

1. Šivalni material in mehanski šivi – skupina I 102,000.000
2. Šivalni material in mehanski šivi – skupina II 44,575.000
3. Šivalni material in mrežice 10,900.000
4. Šivalni material za kardiokirurgijo 180.000
5. Mrežice in gumice za označevanje 550.000
6. Šivalni material za kirurške pos. – porodni op. 190.000
7. Clipi za aneurizme 870.000
8. Endoskopski material – origin 130.000
Skupaj 159,395.000

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 12. 1999
(vsak delovni dan med 10. in 12. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št. 51800-603-33486 – za
razpisno dokumentacijo, s pripisom za Ši-
valni material in mehanske šive.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 22. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 23. 12. 1999 ob 9. uri, 16. etaža Kirurš-
ke stolpnice – Mala konferenčna dvorana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami ), ki jim bo priznana sposobnost.
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8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
predložitev ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, zapadle do
dneva izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan določen za pred-
ložitev ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3); dokumenti ne smejo
biti starejši od 30 dni (na dan določen za
predložitev ponudb);

5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2 da ima:
čiste prihodke od prodaje, izkazane

pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha,
enake ali večje od razpisane vrednosti skupi-
ne oziroma skupin na katere se prijavlja;

6. da zagotavlja 100% letnih razpisa-
nih vrst in količin blaga skupine oziroma
skupine na katere se prijavlja (ponudnik mo-
ra, da mu bo priznana sposobnost, ponuditi
najmanj eno celotno skupino – vse artikle
znotraj posamezne skupine);

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo;

9. da bo dostavljal predračune, in sicer:
– za prvo obdobje, to je od 1. 1. 2000

do 30. 4. 2000, bo naročnik upošteval ce-
ne iz ponudbe;

– za drugo obdobje, to je od 1. 5. 2000
do 31. 8. 2000, najkasneje do 20. 4. 2000;

– za tretje obdobje, to je od 1. 9.
2000 do 31. 12. 2000, najkasneje do
20. 8. 2000;

10. da bo dobavni rok največ 3 dni;
11. da ima dovoljenje Urada RS za

zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za oprav-
ljanje prometa z medicinskimi pripomočki,

veljavno do konca leta 2000 ali potrdilo Mi-
nistrstva za zdravstvo RS, da je pridobitev
dovoljenja v postopku;

12. da ima najmanj enega izmed us-
treznih certifikatov: CE, ISO 9001, TÜV ali
drug ustrezni certifikat s katerim izkazuje
kvaliteto ponujenih artiklov;

13. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini:

– 1,000.000 SIT, če se prijavlja na
skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 10,000.000 SIT oziroma

– 10% vrednosti skupine oziroma sku-
pin na katere se prijavlja in skupna vrednost
le-teh ne presega 10,000.000 SIT,

veljavno do 31. 1. 2000;
14. da ima izjavo banke, da bo po-

nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri naju-
godnejšega ponudnika je najnižja končna
vrednost skupine.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
no skupino.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o
razpisanih vrstah in količinah blaga od Sku-
pine za javna naročila (tel.: 062/317-221,
int. 82-04), katera bo le-te posredovala po
pošti.

Naročnik je pripravil podatke za vnos
cen, dostopne na internetu. Gesla za do-
stop so navedena v razpisni dokumenta-
ciji.

Ponudniki, ki niso priključeni na internet
bodo ob dvigu razpisne dokumentacije pre-
jeli disketo s podatki za vnos cen.

10.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-15231
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
062/316-573.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: transfuzijski potrošni ma-
terial.

(c) Ocenjena vrednost naročila:

Vrednost v SIT

1. Transfuzijski potrošni material I 180.000
2. Transfuzijski potrošni material II 4,500.000
3. Transfuzijski potrošni material III 840.000
4. Transfuzijski potrošni material IV 210.000
5. Transfuzijski potrošni material V 2,510.000
6. Transfuzijski potrošni material VI 2,110.000
7. Transfuzijski potrošni material VII 100.000
8. Transfuzijski potrošni material VIII 7,290.000
9. Transfuzijski potrošni material IX 670.000
10. Transfuzijski potrošni material X 4,000.000
Skupaj 22,410.000

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 12. 1999
(vsak delovni dan med 10. in 12. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št.: 51800-603-33486 – za
razpisno dokumentacijo, s pripisom za
Transfuzijski potrošni material.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 13. 12. 1999 ob 9. uri, 16. etaža Ki-
rurške stolpnice – Mala konferenčna dvora-
na.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami ), ki jim bo priznana sposobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
predložitev ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, zapadle do
dneva izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan določen za pred-
ložitev ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in podat-
ke iz bilance stanja in potrdilo poslovne banke,
ki vodi ponudnikov žiro račun, da le-ta v prete-
klih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudni-
ke, ki ne predložijo obrazca BON-2 ali BON-3);
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni (na
dan določen za predložitev ponudb);

5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali



Stran 6370 / Št. 94 / 19. 11. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine ozi-
roma skupin na katere se prijavlja ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha,
enake ali večje od razpisane vrednosti skupi-
ne oziroma skupin na katere se prijavlja;

6. da zagotavlja 100% letnih razpisa-
nih vrst in količin blaga skupine oziroma
skupine na katere se prijavlja (ponudnik mo-
ra, da mu bo priznana sposobnost, ponuditi
najmanj eno celotno skupino – vse artikle
znotraj posamezne skupine);

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo;

9. da bo dostavljal predračune, in si-
cer:

– za prvo obdobje, to je od 1. 1. 2000
do 30. 4. 2000, bo naročnik upošteval ce-
ne iz ponudbe;

– za drugo obdobje, to je od 1. 5. 2000
do 31. 8. 2000, najkasneje do 20. 4. 2000;

– za tretje obdobje, to je od 1. 9.
2000 do 31. 12. 2000, najkasneje do
20. 8. 2000;

10. da bo dobavni rok 14 dni;
11. da ima dovoljenje Urada RS za

zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za oprav-
ljanje prometa z medicinskimi pripomočki,
veljavno do konca leta 2000 ali potrdilo Mi-
nistrstva za zdravstvo RS, da je pridobitev
dovoljenja v postopku;

12. da ima najmanj enega izmed us-
treznih certifikatov: CE, ISO 9001, TÜV ali
drug ustrezni certifikat s katerim izkazuje
kvaliteto ponujenih artiklov;

13. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini:

– 1,000.000 SIT, če se prijavlja na
skupino oziroma skupine, katerih skupna
vrednost presega 10,000.000 SIT oziroma

– 10% vrednosti skupine oziroma sku-
pin na katere se prijavlja in skupna vrednost
le-teh ne presega 10,000.000 SIT,

veljavno do 31. 1. 2000;
14. da ima izjavo banke, da bo po-

nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri naju-
godnejšega ponudnika je najnižja končna
vrednost skupine.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
no skupino.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o raz-
pisanih vrstah in količinah blaga od Skupine
za javna naročila (tel. 062/317-221, int.
82-04), katera bo le-te posredovala po pošti.

Naročnik je pripravil podatke za vnos
cen, dostopne na internetu. Gesla za do-
stop so navedena v razpisni dokumentaciji.

Ponudniki, ki niso priključeni na internet
bodo ob dvigu razpisne dokumentacije pre-
jeli disketo s podatki za vnos cen.

10.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-15232
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
062/316-573.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dializni material.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
76,090.000 SIT.

3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 12. 1999
(vsak delovni dan med 10. in 12. uro).

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT, negotovinsko,
na žiro račun št.: 51800-603-33486 – za
razpisno dokumentacijo, s pripisom za Dia-
lizni material.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 20. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila, Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 21. 12. 1999 ob 9. uri, 16. etaža Kirurš-
ke stolpnice – Mala konferenčna dvorana.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi in fi-
zičnimi osebami ), ki jim bo priznana spo-
sobnost.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

1. da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni posto-
pek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni (na dan določen za
predložitev ponudb);

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;

4. da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, zapadle do
dneva izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (na dan določen za pred-
ložitev ponudb);

5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obraz-
ca BON-2 ali BON-3); dokumenti ne smejo
biti starejši od 30 dni (na dan določen za
predložitev ponudb);

5.1 da ima:
– število dni blokad žiro računa v pre-

teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2
enako 0 ali

– število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavi-
tve obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3
enako 0 ali

– potrdilo poslovne banke, ki vodi nje-
gov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran;

5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkaza-

ne pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziro-
ma skupin na katere se prijavlja ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, ena-
ke ali večje od razpisane vrednosti skupi-
ne oziroma skupin na katere se prijavlja
ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance us-
peha, enake ali večje od razpisane vredno-
sti skupine oziroma skupin na katere se
prijavlja;

6. da zagotavlja 100% letnih razpisa-
nih količin artiklov na katere se prijavlja;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo;

9. da bo dostavljal predračune, in si-
cer:

– za prvo obdobje, to je od 1. 1. 2000
do 30. 4. 2000, bo naročnik upošteval ce-
ne iz ponudbe;

– za drugo obdobje, to je od 1. 5.
2000 do 31. 8. 2000, najkasneje do 20. 4.
2000;

– za tretje obdobje, to je od 1. 9.
2000 do 31. 12. 2000, najkasneje do
20. 8. 2000;

10. da bo dobavni rok največ 7 dni
oziroma največ 21 dni za blago iz uvoza;

11. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za oprav-
ljanje prometa z medicinskimi pripomočki,
veljavno do konca leta 2000 ali potrdilo Mi-
nistrstva za zdravstvo RS, da je pridobitev
dovoljenja v postopku;

12. da ima najmanj enega izmed us-
treznih certifikatov: CE, ISO 9001, TÜV ali
drug ustrezni certifikat s katerim izkazuje
kvaliteto ponujenih artiklov;

13. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
31. 1. 2000;

14. da ima izjavo banke, da bo po-
nudnik dobil garancijo za dobro izvedbo po-
godbenih obveznosti v višini 10% pogodbe-
ne vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi aneksa h kupoprodaj-
ni pogodbi zahteval.

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri naju-
godnejšega ponudnika je najnižja končna
vrednost posameznega artikla.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
ne artikle.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o raz-
pisanih vrstah in količinah blaga od Skupine
za javna naročila (tel. 062/317-221, int.
82-04), katera bo le-te posredovala po po-
šti.
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Naročnik je pripravil podatke za vnos
cen, dostopne na internetu. Gesla za do-
stop so navedena v razpisni dokumentaci-
ji.

Ponudniki, ki niso priključeni na internet
bodo ob dvigu razpisne dokumentacije pre-
jeli disketo s podatki za vnos cen.

10.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 04/3-5-99 Ob-15241
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Lambrechtov dom, Šolska 4, 3210
Slovenske Konjice, tel. 063/757-410 in
faks 063/757-41-10.

2. (a) Kraj dobave: Šolska 4, 3210 Slo-
venske Konjice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

A) živila in material za prehrano:
1. sadje in zelenjava v vrednosti

3,300.000 SIT,
2. meso in mesni izdelki v vrednosti

5,100.000 SIT,
3. perutnina in perutninski izdelki v

vrednosti 1,900.000 SIT,
4. ribe in mehkužci v vrednosti

270.000 SIT,
5. splošno prehrambeno blago v vred-

nosti 7,300.000 SIT,
6. jajca v vrednosti 380.000 SIT,
7. kruh, pekovsko pecivo in mehko

sveže pecivo v vrednosti 2,200.000 SIT,
8. mleko v vrednosti 1,570.000 SIT,
9. mlečni izdelki v vrednosti

1,600.000 SIT,
10. zamrznjena zelenjava v vrednosti

410.000 SIT;
B) čistila:

1. pralna sredstva v vrednosti
1,000.000 SIT,

2. pomivalna sredstva v vrednosti
540.000 SIT,

3. sredstva za dnevno rabo v osebni
higieni v vrednosti 110.000 SIT,

4. ostala čistila v vrednosti 430.000
SIT,

5. papirna galanterija v vrednosti
720.000 SIT,

6. nega in vzdrževanje tal v vrednosti
720.000 SIT;

C) kurilno olje v vrednosti 5,400.000
SIT.

Ponudnik lahko odda ponudbo za eno
ali več skupin oziroma podskupin.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
32,950.000 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 ugo-
tavljanje sposobnosti: Lambrechtov dom,
Šolska 4, 3210 Slovenske Konjice, taj-
ništvo.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 3. 12. 1999 do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT, na negotovin-
ski način na ŽR: 50720-603-34004, ali v
gotovini na blagajni na sedežu naročnika.
DDV je vštet v ceno, račun boste prejeli ob
dvigu razpisne dokumentacije.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. 12. 1999 do 12. ure.

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

gradbena dela

Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Št. 110-1/99 Ob-15256

Poziv k predložitvi ponudb za javni
razpis za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
za gradnjo: AC Celje–Ljubljana

odsek 6: Vransko–Blagovica km
70,720 – 87,507,

pododsek 6/2: Trojane–
Blagovica km 79,320 – 87,507.

1. Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji d.d. v skladu s 43. členom poglavja
III. zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24 z dne 5. 5. 1997) objavlja javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti: za izvedbo del od
km 82.150 do km 85.880 v skupni dolžini
3730 m (Šentožbolt – zahodni portal pre-
dora Trojane do viadukta Vranke pri Blago-
vici).

2. Obseg ponudbenih del
 I. Trasa štiripasovne avtoceste; odsek

od km 82.150 do km 85.880, ki obsega: 

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Lambrechtov dom, Šolska
4, 3210 Slovenske Konjice, tajništvo.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 12. 1999 ob 13. uri, v Lambrechtovem
domu v Slovenskih Konjicah.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik
lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična ose-
ba, ki je registrirana za dejavnost, ki je pred-
met tega razpisa in ima za opravljanje dejav-
nosti vsa potrebna dovoljenja.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– ponudnik mora izpolnjevati vse pogo-
je, katere zahteva zakon za opravljanje de-
javnosti v okviru predmeta javnega naročila,
da je denarno likviden, da ni pod prisilno
upravo ali v stečaju, da ima poravnane dav-
ke in prispevke, določene z zakonom, da
ima poslovne izkušnje iz predmeta javnega
naročila in druge pogoje iz razpisne doku-
mentacije,

– zagotoviti mora dobavo vseh artiklov
po vrsti in količini iz posamezne skupine
oziroma podskupine,

– ponudba mora veljati do 31. 12. 1999.
9. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti do 17. 12. 1999; merilo za
izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja
končna cena; dodatne informacije se lahko
zahtevajo na naslovu pod 1. točko.

10.
Lambrechtov dom, Slovenske Konjice

enota količina

– preddela
– zemeljska dela in temeljenje: 

· izkopi: m3 282.000
· nasipi: m3 209.000

– odvodnjavanje:
· kanalizacija iz betonskih cevi
  ∅ 20–60 m  2.700
· drenaže s trdimi plastičnimi cevmi
  ∅ 15–35 m  4.500

– voziščne konstrukcije m2 38.500
– deviacije:

· deviacije gozdnih poti skupne dolžine m 2.170
– visokonapetostna kabelska kanalizacija

(gradbena dela za elektro vode
med predori DV-20 kV; izkop,
vlečni jaški, kabelska kanalizacija
s kablom in zasip),

– klic v sili – gradbena dela
(izkop, zasip in kabelska kanalizacija),

– oprema ceste, varnostne ograje,
zaščitne ograje, vertikalna in horizontalna signalizacija,

– protihrupni ukrepi (protihrupne ograje
in protihrupni zemeljski nasipi),

– krajinska ureditev

– oporni zidovi – kamnite zložbe:
· kamnita zložba KZ – 06 od km 82,770 dolžine L = 74 m

– oporni zidovi:
· oporni zid OZ-07, sidran oporni zid,

od km 82,885 dolžine L = 125 m
· oporni zid OZ-08, sidrana pilotna stena,

od km 83,680 dolžine L = 138 m
· oporni zid OZ-09, sidrana pilotna stena,

od km 84,000 dolžine L = 278 m
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enota količina

· oporni zid OZ-10, sidrana pilotna stena,
od km 84,460 dolžine L = 218 m

· oporni zid OZ-11, sidrana pilotna stena,
od km 85,700 dolžine L = 170 m

– podporni zid:
· podporni zid PZ 22 od km 85.772 dolžine L = 89 m

– premostitveni objekti razpetine do 5 m – prepusti
· prepust PP 16, v km AC 83,050 L = 58 m

in regulacija 7-27, potok
· prepust PP 17, v km AC 83,940  L = 70 m

– premostitveni objekti dolžine do 30 m – mostovi
· most 5 – 19 čez potok Koprivnica,
  v km 0+10 na dev. 1-13 L = 6 m
  in reg. Koprivnice na dev. 1-13

– ureditev vodotokov na križanjih z avtocesto
· regulaciji 7 – 28 in 7 – 28.1 skupne dožine L = 630 m
· regulacije 7 – 29, 7 – 29.1.
  do 7 – 29.6 skupne dožine L = 1010 m

– odvodnjavanje – ukrepi za zaščito voda z AC
· betonski zadrževalniki Z – 19, 21, 23, 24, 25
· zemeljski zadrževalnik Z – 20, 22, 26, 27

II. Premostitveni objekti – viadukti
II/1 Viadukt Šentožbolt 6 – 6 med km 82,327 do km 82,740 (desno) in od km 82,398 do
km 82,940 (levo)
– dolžina levega viadukta L = 537 m
– dolžina desnega viadukta L = 410 m

s pripadajočim mostom, podpornimi zidovi
in regulacijami potokov:

– most 5 – 9 in regulacija potok 7 – 26, dolžine L = 21 m
– podporni zidovi PZ 11, PZ 12, PZ 13, PZ 14,

PZ 15 skupne dolžine L = 280 m
– regulacije 7 – 25.2 do 7 – 25.4 skupne dožine L = 310 m

II/2 Viadukta:
II/2.a Viadukt Log 6 – 7 med km 84,287
do km 84,445 (desno) in od km 84,300 do km 84,434 (levo)
– dolžina levega viadukta L = 134 m
– dolžina desnega viadukta L = 158 m
– pripadajoči podporni zidovi PZ 16, PZ 17,

PZ 17a skupne dolžine  L = 88 m

II/2.b Viadukt Javorje 6 – 8 med km 84,659
do km 84,987 (desno) in od km 84,723
do km 84,953 (levo)
– dolžina levega viadukta L = 222 m
– dolžina desnega viadukta L = 254 m
– pripadajoči podporni zidovi PZ 18, PZ 19,

PZ 20 skupne dolžine L = 215 m

II/3 Viadukta:
II/3a. Viadukt Petelinjek 6 – 9 med km 85,600
do km 85,683 (desno) in od km 85,600 do km 85,683 (levo)
– dolžina levega viadukta L = 633 m
– dolžina desnega viadukta L = 620 m

II/3.b Viadukt Suša 6 – 9a od km 85,687 (desno)
– dolžina desnega viadukta L = 85 m
– podporni zid PZ 22a dolžine L = 86 m

III. Predor Podmilj s pogonsko centralo (gradbeni del)
od km 83.040 do km 83.700
– dolžina leve predorske cevi L = 600 m
– dolžina desne predorske cevi L = 617 m

Olajšave za domače ponudnike se ne bodo
upoštevale.

5. Prijave na javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodim ugotavljanjem sposob-
nosti se morajo nanašati na dela, ki so
predmet tega razpisa pri čemer bo prizna-
na sposobnost ponudnikom za vsa razpi-
sana dela skupaj (sklopi I. – III.) ali ločeno
po sklopih (I., II/1., II/2., II/3., III.) razpi-
sanih del, navedenih v točki 2, pri čemer
morajo biti izpolnjene zahteve, navedene
v tem razpisu, za vsako postavko del po-
sebej.

6. Ponudniki, ki jim bo priznana sposob-
nost za izvedbo razpisanih del, bodo v skla-
du z gornjim odstavkom in z 49. členom
poglavja III. zakona o javnih naročilih s pi-
snim vabilom pozvani k predložitvi ponudb
predvidoma v mesecu juniju 2000.

7. Pravilno in v celoti izpolnjeno do-
kumentacijo za javni razpis za izbiro izva-
jalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti za gradnjo avtoceste AC Celje–
Ljubljana, odsek Vransko–Blagovica, je
potrebno v zapečateni kuverti dostaviti
na naslov: Družba za avtoceste v Repub-
liki Sloveniji, d.d., Einspielerjeva 6, Ljub-
ljana do vključno 11. 1. 2000 do
10. ure.

V prijavi mora biti točno navedeno za
kateri sklop del, opisanih v točki 2, se prija-
va nanaša.

Odpiranje ponudb bo dne 11. 1. 2000
ob 12. uri v prostorih DRSC, Tržaška 19,
soba št. 320/III.

Prepozno prispela dokumentacija za
ugotavljanje sposobnosti bo zavrnjena in
neodprta vrnjena pošiljatelju.

8. Ponudniki lahko dobijo dokumenta-
cijo za predhodno ugotavljanje sposobno-
sti na spodaj omenjenem naslovu ob vpla-
čilu nevračljivega zneska v višini 60.000
SIT (vključno z davkom) ali v protivrednosti
v katerikoli konvertibilni valuti. Vplačila mo-
rajo biti izvršena z bančnim prenosom na
bančni žiro račun št. 50105-601-13838
za plačila v SIT ali za plačila v tuji valuti na
bančni žiro račun št. 51774/7 pri Novi
Ljubljanski banki d.d. Ljubljana v korist
Družbe za državne ceste, d.o.o. s pripi-
som “za dokumentacijo za ugotavljanje
sposobnosti”.

Ponudniku bomo na njegovo željo po-
slali razpisno dokumentacijo s kurirsko po-
što (DHL itd.) na stroške ponudnika, ven-
dar ne prevzamemo nikakršne odgovor-
nosti za izgubo ali prepozno dostavo. V
razpisnem postopku bodo upoštevani sa-
mo tisti ponudniki, ki bodo plačali razpi-
sno dokumentacijo.

9. Ponudbena dokumentacija je na raz-
polago ponudnikom na spodaj omenjenem
naslovu, in sicer od 22. 11. 1999 do 3. 12.
1999 od 8. do 14. ure po lokalnem času
od ponedeljka do petka.

10. Morebitni ponudniki lahko dobijo na-
daljnja podrobnejša pojasnila, pregledajo ali
pridobe ponudbeno dokumentacijo na na-
slednjem naslovu: Oto Rubinič, univ. dipl.
inž. grad. Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, soba št. 103, 1109 Ljubljana,
Slovenija tel.: +386-61-178-83-31, faks
+386-61-178-83-32.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

3. Investicija bo financirana iz lastnih
sredstev Družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d. (DARS) in kredita Evropske
investicijske banke (EIB).

4. Javnega razpisa za izbiro izvajalca s
predhodim ugotavljanjem sposobnosti za
navedena dela se lahko udeležijo ponudniki
z ustreznimi izkušnjami iz vseh držav.
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Št. 110-1/99 Ob-15290

Invitation to the International
Prequalification of Contractors

for construction of the
Motorway Celje–Ljubljana

section 6 Vransko–Blagovica
km 70.720 – 87.507,

sub-section 6/2: Trojane–Blagovica
km 79.320 – 87.507.

1. The Motorway Company in the Re-
public of Slovenia, DARS, d.d., pursuant
to Clause 43 of the Law on Public Procu-
rements (Official Gazette RS No. 24, da-
ted 5 May 1997), invites the Contractors
to participate in the Prequalification of Con-

tractors for: Performance of Works from
km 82,150 to km 85,880 in a total length
of 3730 m (Šentožbolt – west portal of the
tunnel Trojane to the viaduct Vranke near
Blagovica).

2. The scope of the Works tendered:
I. Four-lane motorway; section from km

82,150 to km 85,880, comprising:

unit quantity
– preliminary works
– earthworks and foundation:

· excavations m3 282.000
· embankments m3 209.000

– drainage system:
· culverts of concrete pipes phi 20–60   m1 2.700
· drainage of hard plastic pipes phi 15–35   m1 4.500

– pavement structures    m2 38.500
– deviations:

· of forest paths in their total length of   m1 2.170
– cables for high voltage power lines

(civil works for power lines among tunnels
DV-20kv; excavation, shafts,
cable canalisation with a cable and backfill),

– emergency call – civil works
(excavation, backfill and cable power lines),

– road furniture, guard rails, safety fences,
vertical and horizontal signalling system,

– noise protection measures (noise barriers,
noise protection earth embankments,

– landscape management

– retaining walls – packed rockfills:
· packed rockfill KZ –06 from km 82.770 of length L = 74 m
– retaining walls:
· retaining wall OZ-07, anchoring retaining wall,

from km 82.885 of length  L = 125 m
· retaining wall OZ-08, anchoring retaining wall,

from km 83.680 of length  L = 138 m
· retaining wall OZ-09, anchoring retaining wall,

from km 84.000 of length  L = 278 m
· retaining wall OZ-010, anchoring retaining wall,

from km 84.460 of length  L = 218 m
· retaining wall OZ-011, anchoring retaining wall,

from km 85.700 of length  L = 170 m

– supporting wall:
· supporting wall PZ 22 from km 85,772 of length L = 89 m

– bridging structures of length to 5 m– culverts
· culvert PP 16 at MW km 83.050
  and rivulet 7-27 control and regulation  L = 58 m
· culvert PP 17 at MW km 83.940 L = 70 m

– bridging structures of length below 30 m – bridges
· bridge 5–19 over the rivulet Koprivnica
  at km 0+10 on dev. 1-13 L = 6 m
  and control and regulation
  of rivulet Koprivnica on dev. 1-13

– water stream control and regulation at crossings
with the motorway
· regulation 7 – 28 and 7 – 28.1 in total length of L = 630 m
· regulation 7 – 29, 7 – 29.1 to 7 – 29.6
  in total length of L = 1010 m

– drainage system – measures to protect water from MW
· concrete retarding basins Z – 19, 21, 23, 24, 25
· earth retarding basin Z – 20, 22, 26, 27
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unit quantity
II. Bridging structures – viaducts
II/1 viaduct Šentožbolt 6 – 6 between km 82.327 to km 82.740 (right) and from km

82.398 to km 82.940 (left)
– length of the left viaduct     L = 537 m
– length of the right viaduct L = 410 m
with appurtenant bridge, supporting walls and rivulet regulations:
– bridge 5 – 9 and rivulet 7 – 26 regulation,

of length L = 21 m
– supporting walls PZ 11, PZ 12, PZ 13, PZ 14,

PZ 15 in total length  L = 280 m
– regulations 7 – 25.2 to 7 – 25.4 in total length of L = 310 m

II/2 viaducts:
II/2a viaduct Log 6 – 7 between km 84.287 to km 84.445 (right) and from km 84.300

to km 84.434 (left)
– length of the left viaduct L = 134 m
– length of the right viaduct L = 158 m
– appurtenant supporting walls PZ 16, PZ 17,

PZ 17a in total length  L = 88 m

II/2b viaduct Javorje 6 – 8 between km 84.659 to km 84.987 (right) and from km
84.723 to km 84.953 (left)

– length of the left viaduct L = 222 m
– length of the right viaduct L = 254 m
– appurtenant supporting walls PZ 18, PZ 19,

PZ 20 in total length  L = 215 m

II/3 viaducts:
II/3a viaduct Petelinjek 6 – 9 between km 85.600 to km 85.683 (right) and from km

85.600 to km 85.683 (left)
– length of the left viaduct L = 633 m
– length of the right viaduct L = 620 m

II/3b viaduct Suša 6 – 9a from km 85.687 (right)
– length of the right viaduct L = 85 m
– supporting wall PZ 22a of length    L = 86 m

III. The tunnel Podmilj with driving central plant (civil works)
from km 83,040 to km 83,700
– length of the left tunnel tube     L = 600 m
– length of the right tunnel tube L = 617 m

3. This investment will be financed from
proper funds of the Motorway Company in
the Republic of Slovenia (DARS) and the
loan awarded by the European Investment
Bank (EIB).

4. Tenderers with adequate experiences
from all the countries may participate in this
prequalification of Contractors for perfor-
mance of the above quoted works.

Preferences for the domestic Bidders
will not be taken into account with this pre-
qualification.

5. Applications for this prequalification
of Contractors shall refer to the Works be-
ing the subject of this prequalification whe-
reby qualified will be Contractors either for
all the Works in total (groups I.–III.) or sepa-
rately by groups (I., II/1., II/2., II/3., III.) of
the Works quoted under item 2 herewith
above and the requirements given in this
prequalification shall be complied with for
each group of Works separately.

6. Tenderers qualified for performance
of Works will be pursuant to the previous
paragraph herewith above and Clause 49
of Section III of the Law on Public Procure-
ments invited in writing, as expected in Ju-
ne 2000, to submit their Bids.

7. Correctly and completely filled-in do-
cumentation for the prequalification of Con-
tractors for the construction of the motor-
way Celje–Ljubljana, section Vransko–Bla-
govica shall be delivered in sealed envelo-
pe to the address: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji, d.d., Einspielerjeva 6,
Ljubljana, on or before 11th January 2000
by 10 a.m.

It shall be in the application clearly sta-
ted for which group of Works, quoted un-
der Item 2, the application refers to.

The opening of Tenders will be on 11th

January 2000 at 12 a.m. in the premises of
DRSC, Tržaška 19, Ljubljana, room No.
320/III.

Documentation received too late will be
rejected and returned unopened to the sen-
der.

8. Tenderers may obtain the necessary
documentation for the Prequalification of
Contractors at the address below upon pay-
ment of a non-refundable fee in the amount
SIT 60.000 (inclusive VAT) or equivalent in
a convertible currency. Payments should
be made to the bank account number:
50105-601-13838, for payments in SIT
and the bank account number 51774/7 at

Nova Ljubljanska Banka d.d. Ljubljana for
payments in other currencies in favour of
Družba za Državne ceste d.o.o. with a re-
mark “For Prequalification Documentation”.

If requested, the documents will be
promptly dispatched by courier (DHL etc.),
however, at Tenderers’ expense, but no
liability is taken from us for loss or late
delivery. Only Tenderers taking and purc-
hasing the documentation will be eligible
to participate in the Prequalification of Con-
tractors.

9. The prequalification documents are
available to the Tenderers at the address be-
low from 22 November 1999 to 3rd Decem-
ber 1999 between 8 a.m. and 2 p.m. local
time Monday through Friday.

10. Tenderers interested may obtain
further information, may inspect and ac-
quire the documents for the Prequalifica-
tion of Contractors at the following ad-
dress: Dipl. Ing. Oto Rubinič, Družba za
Državne Ceste, d.o.o., Tržaška 19a, room
no. 103, 1109 Ljubljana, Slovenia, pho-
ne no.: +386/61/178-8331, fax no.:
+386/61/178-8332.

The Motorway Company
in the Republic of Slovenia, DARS, d.d.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 94 / 19. 11. 1999 / Stran 6375

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za

dodelitev naročila storitev

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

Št. 8120/3006/1999 Ob-15002
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-24-32.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje periodičnih
meritev in preiskav za diagnosticira-
nje stanja visokonapetostne opreme
v razdelilnih in transformatorskih po-
stajah in izvajanje meritev ozemljitve-
nih sistemov, meritve elektromagnet-
nega sevanja in elektromagnetne
združljivosti na objektih Elektro-Slo-
venije, d.o.o.

Ocenjena vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: na objektih Elektro-Slo-
venije, d.o.o.

4. Predvideni čas izvedbe naročila:
1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago pri
naročniku, med 10. in 12. uro, v tajništvu
Sektorja za vzdrževanje, IV. nadstropje,
Mojca Ferlež, tel. 174-24-41, Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 26. 11. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko na-
kazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
DDV je upoštevan v ceni.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 20. 12. 1999 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: pri naročniku, vložiš-
če, soba 3 C 5, prevzemnica Katarina Li-
povec, tel. 174-25-11, faks 174-25-02,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 12. 1999 ob 10. uri, pri naročniku,
sejna soba C/IV. nadstropje.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudnik mora v po-
nudbeni dokumentaciji priložiti spisek po-
dizvajalcev z navedeno pravno obliko od-
nosa med njimi.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): ponudnik bo moral predlo-
žiti naslednje dokumente:

– bančna garancija za resnost ponud-
be,

– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– izjava ponudnika o sposobnosti in us-

posobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– registracija podjetja pri pristojnem or-

ganu (datum izdaje listine in njene overovi-

tve ne sme biti starejši od 90 dni) oziroma
priglasitveni list,

– pravnomočna odločba – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavno-
sti, ki je predmet razpisa (datum izdaje in
overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni), ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zad-
nje davčne napovedi v primeru, da ponud-
nik ne more dobiti BON obrazcev,

– potrdilo Ministrstva za finance – Davč-
ne uprave RS, da ponudnik nima evidenti-
ranih neporavnanih davkov in drugih daja-
tev (datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance RS, pri-
stojnega davčnega urada, da je ponudnik
zavezanec za DDV,

– potrdilo Ministrstva za pravosodje –
kazenske evidence, da ponudnikovi vods-
tveni delavci v preteklih treh letih, šteto od
dneva objave javnega razpisa, niso bili ob-
sojeni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdi-
la ne sme biti starejši od 90 dni),

– potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno:

· da ponudnik ni plačilno nezmožen,
pod prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,

· da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno (datum
potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),

– dokazilo o zagotavljanju kvalitete
(ISO),

– potrjene reference ponudnika za
predmet naročila,

– izpolnjen obrazec ponudbenega pre-
dračuna (cenik storitev),

– če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja, mora ponudnik predložiti pogodbo s
podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju,

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pra-
vočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,

– parafiran vzorec menične izjave v pri-
meru, da ima ponudnik v svoji ponudbi
vključenega tudi podizvajalca,

– reference kadrov, ki bodo sodelovali
pri izvedbi naročila,

– pisna dokazila in informacije, iz kate-
rih je razvidno, da ponudnik razpolaga s
potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugi-
mi pravicami,

– podati podatke o že sklenjenih pogod-
bah za tovrstna dela, iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet,

– zahteve za ugotavljanje usposobljeno-
sti po: prilogi-1 tehnični del: Tender,

– prospekti
in vse ostale zahtevane dokumente,

opredeljene v razpisni dokumentaciji.
10. Morebitne druge informacije o na-

ročilu: kontaktna oseba naročnika za do-
datne informacije je Marjan Pezdirc, tel.
061/174-35-40, faks 061/174-35-40.

11.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Javni razpisi

Ob-15220

Popravek
V razpisu javnega natečaja za oddajo

stavbnih zemljišč Občine Krško, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št. 92 z dne
12. 11. 1999, Ob-14678, se 6. točka po-
pravi in se glasi:

6. Ponudbe na razpis pošljite s priporo-
čeno pošiljko v zapečateni kuverti z ozna-
ko “Javni natečaj za MDB”, na Občino Krš-
ko, CKŽ 14, 8270 Krško do 20. 12. 1999.

Občina Krško

Ob-15205
Agencija Republike Slovenije za prestruktu-

riranje in privatizacijo, Kotnikova 28, Ljubljana
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije (sklep
Vlade Republike Slovenije št.
332-07/93-1/9-8 z dne 17. 10. 1996 in št.
332-06/97-8 (N) z dne 18. 10. 1999 objavlja

informativni javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

nepremičnin – medicinsko
rehabilitacijskega centra v Rimskih
Toplicah ali za oddajo v dolgoročni

najem z namenom oživitve Zdravilišča
Rimske Toplice

Predmet razpisa:
I. Prodaja nepremičnin
II. Oddaja v dolgoročni najem
III. Pogoji za sodelovanje

I. Prodaja nepremičnin
1. Republika Slovenija je lastnik nepre-

mičnega in premičnega premoženja nekda-
njega vojaškega medicinskega rehabilitacij-
skega centra v Rimskih Toplicah (v nadalje-
vanju: Zdravilišče Rimske Toplice). Zemljišče
in objekti so locirani ob regionalni cesti Zida-
ni most – Celje. Območje je komunalno
opremljeno in urejeno. Zdravilišče Rimske
Toplice obsega zemljišča v izmeri 232.115
m2, pri čemer odpade na funkcionalno zem-
ljišče 7.511 m2 in na kmetijsko zemljišče
224.604 m2. Pretežni del zemljišč je z odlo-
kom o zaščiti območja parkovnega komplek-
sa zdravilišča razglašen kot spomenik obli-
kovane narave in je zanj predpisan varstveni
red. Kmetijsko zemljišče ni predmet te pro-
daje. Gradbeni objekti obsegajo skupno
10.544 m2, pri čemer odpadejo na posa-
mezne objekte naslednje površine:

– zdraviliški objekt s hidro terapijo 3.521 m2

– Sofijin dvor 2.697 m2

– Uprava objekta 1.215 m2

– Skladišče /bivša kapela/ 191 m2

– Komunikacijski objekt 1.745 m2

– Stanovanjski objekt 202 m2

– Objekt delavnic 208 m2

– Gospodarski objekt 246 m2

– Vojaški objekt – kasarna 305 m2

– Garaže 63 m2

– Garažni objekt 98 m2

– Skladišče premoga
/bivša konjušnica/ 53 m2

Skupaj 10.544 m2
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Objekti so različnih starosti, najstarejši
objekti so bili zgrajeni pred 130 leti (Sofijin
dvor, kapela), najnovejši objekt je komuni-
kacijski objekt, ki je bil zgrajen leta 1986.
Objekti so bili prenovljeni v letih 1979, 1983
do 1985, zadnja investicijska vlaganja so
bila še v letih 1989 in 1990. Objekti od leta
1991 niso več v funkciji.

Splošno stanje objektov ne omogoča ta-
kojšnjega začetka poslovanja, čeprav je se-
danje vzdrževanje objektov zgledno in pri-
merno. Kupec bo moral v celoti prevzeti vse
parkovne površine in se ravnati v skladu z
najemno oziroma koncesijsko pogodbo kar
pomeni, da jih upravlja in vzdržuje kot dober
gospodar.

2. Nepremičnine, ki se prodajajo, so iz-
praznjene. Kupec nepremičnin bo moral v
kupljenih nepremičninah nadaljevati z zdra-
viliško oziroma zdravstveno dejavnostjo v
povezavi z gostinsko turistično dejavnostjo.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki, ki
bodo ponudili najvišjo kupnino in najkrajši
rok oživitve zdraviliške oziroma zdravstvene
in gostinsko turistične dejavnosti.

II. Oddaja v dolgoročni najem
1. V primeru, da se zdravilišče kot celo-

ta ne bo prodalo najboljšemu ponudniku,
bo lastnik zdravilišče oddal v dolgoročni na-
jem, z namenom oživitve zdraviliške oziro-
ma zdravstvene in gostinsko turistične de-
javnosti za dobo 50 let.

2. Najemnina za nepremičnine in pre-
mičnine, ki se oddajajo v najem se bo naje-
modajalcu obračunavala letno v revalorizira-
ni višini stroškov vzdrževanja objektov v letu
1998. Najemnina se ne bo plačevala, am-
pak se bo po preteku celotnega obdobja,
za katerega bo sklenjen najem, pretvorila v
delež najemodajalca v družbi najemnici, ki
bo opravljala zdraviliško dejavnost.

3. Nepremičnine se bodo oddale v na-
jem družbi, ki bo ponudila najkrajše roke
glede obnove in oživitve zdraviliške oziroma
zdravstvene in gostinsko turistične dejavno-
sti ter ponudila najboljši program oživitve
zdravilišča.

III. Pogoji za sodelovanje
1. Interesenti za nakup ali dolgoročni na-

jem nepremičnin lahko svoje pisne ponud-
be oddajo v zaprti ovojnici v 30 dneh po
objavi tega razpisa v Uradnem listu RS na
naslov Agencije Republike Slovenije za pre-
strukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana z oznako za informativni jav-
ni razpis – prodaja-najem Zdravilišča Rim-
ske Toplice.

2. Dokumentacija glede nepremičnin in
opreme zdravilišča je vsem zainteresiranim
ponudnikom na razpolago v tajništvu Agen-
cije Republike Slovenije za prestrukturira-
nje in privatizacijo, Kotnikova 28, 1000
Ljubljana.

3. Vsakemu ponudniku bo na njegovo
zahtevo omogočen ogled Zdravilišča Rim-
ske Toplice. Predhodna dovoljenja in orga-
nizacijo ogleda zdravilišča bo izvajala Agen-
cija Republike Slovenije za prestrukturira-
nje in privatizacijo.

4. Ponudniki za nakup so k svojim po-
nudbam dolžni priložiti naslednje podatke in
dokazila:

– firma in ime ponudnika,
– registracijo podjetja, izpis iz sodnega

registra,

– ponudbeno ceno,
– dinamiko plačila,
– način zavarovanja plačila,
– program dejavnosti z roki pričetka in

predvidenimi zaključki posameznih aktivno-
sti (pridobivanje dovoljenj za gradnjo, grad-
nja, pričetek obratovanja, ipd.),

– dosedanjih izkušenj investitorja v zdra-
viliški oziroma zdravstveni in gostinsko turi-
stični dejavnosti in

– sposobnosti in jamstev za uresničitev
dane ponudbe.

5. Ponudniki za dolgoročni najem so k
svojim ponudbam dolžni priložiti naslednje
podatke in dokazila:

– firma in ime ponudnika,
– registracijo podjetja, izpis iz sodnega

registra,
– program dejavnosti z roki pričetka in

predvidenimi zaključki posameznih aktivnosti,
– dosedanjih izkušenj investitorja v zdra-

viliški oziroma zdravstveni in gostinsko turi-
stični dejavnosti in

– sposobnosti in jamstev za uresničitev
dane ponudbe.

6. Na podlagi prispelih ponudb in izida
informativnega razpisa bo sprejeta odloči-
tev o nadaljnjih postopkih v zvezi s prodajo
ali dolgoročno oddajo v najem nepremičnin
in oblikovanju meril za pripravo javnega raz-
pisa brez omejitev, o čemer bodo vsi po-
nudniki obveščeni najkasneje v roku 15 dni
od zaključka zbiranja ponudb.

7. Razpis je informativne narave, v smi-
slu raziskave trga in ni v ničemer zavezujoč
za Republiko Slovenijo do interesentov, ra-
zen kot v točki III.6. tega razpisa.

8. Vse dodatne informacije v zvezi s tem
razpisom prejmejo zainteresirani ponudniki
na Agenciji RS za prestrukturiranje in priva-
tizacijo: tel. 13-16-030; faks: 13-16-011,
internet stran: www.arspip.si.

Agencija RS
za prestrukturiranje in privatizacijo

Ob-15207
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, do-
tacij in drugih transferov iz sredstev prora-
čuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/98) objavlja Urad RS za mladino

javni razpis
za sofinanciranje koordinacije

projektov za otroke
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS
za mladino, p.p. 1711, 1001 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet jav-
nega razpisa je sofinanciranje koordinacije
projektov za otroke.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-
nudniki na javni razpis.

a) Na ta razpis se lahko prijavijo ponud-
niki s statusom: nevladne organizacije, ki je
prostovoljna in neprofitna ter registrirana kot
pravna oseba v RS in ki opravlja program-
ske dejavnosti za otroke.

b) ponudnik mora izvajati programe, na-
menjene otrokom v starosti od 6. do 14.
leta.

c) ponudnik je lahko organizacija, ki
koordinira organizacije ali projekte na na-

cionalnem nivoju in ki omogoča vključeva-
nje v otroške dejavnosti in aktivnosti udele-
žencem in organizacijam iz celotne Slove-
nije.

d) ponudniki lahko na ta javni razpis pri-
javijo samo projekte ali dele projektov, ki
bodo koordinirani in izvajani v letu 2000.

e) ponudnik mora za izvajanje projektov
zagotoviti:

– najmanj 50% delež sofinanciranja pro-
jekta iz drugih virov in

– najmanj 25% delež sofinanciranja pro-
jekta iz neproračunskih sredstev.

f) posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročni-
ka (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,
in sicer s strani pooblaščenih oseb naroč-
nika.

h) ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika.

i) ponudnik je lahko organizacija, ki z
Uradom RS za mladino še nima sklenejne
pogodbe za opravljanje katere od servisnih
dejavnosti za mladino.

4. Merila za dodelitev sredstev:
– število in struktura otrok, vključenih v

programe,
– obseg in kvaliteta izvedenega letnega

programa v letu 1999,
– obseg in kvaliteta planiranega progra-

ma za leto 2000,
– reference prijavitelja pri izvajanju pro-

jektov za otroke,
– stopnja koordinacije z drugimi organi-

zacijami in institucijami,
– vključenost programov z lokalnega ni-

voja.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-

polago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
15,000.000 SIT SIT.

6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodelje-
na sredstva morajo biti porabljena v letu
2000, v skladu s predpisi, ki določajo izvr-
ševanje proračuna.

7. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene ponudbe za dodelitev sredstev, način
predložitve ponudb ter opremljenost po-
nudb: rok za predložitev ponudb in način
predložitve.

Ponudnik mora ponudbo za dodelitev
sredstev poslati izključno s priporočeno po-
što, napozneje do 20. 12. 1999, na naslov
Urada RS za mladino, p.p. 1711, 1001
Ljubljana.

Opremljenost ponudb: ponudbo za raz-
pis je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na
katerem mora biti: vidna označba: “Ne od-
piraj - Ponudba za koordinatorje projektov
za otroke“.

Veljavna bo ponudba, ki bo pravilno
opremljena in pravočasno predložena na-
ročniku.

8. Datum odpiranja ponudb za dodelitev
sredstev: odpiranje veljavnih ponudb za do-
delitev sredstev bo opravila strokovna komi-
sija naročnika. Odpiranje ponudb v skladu z
2. točko 11. člena odredbe o načinu odda-
janja subvencij, dotacij in drugih transferov
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iz sredstev proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 5/98) ne bo javno.

Neveljavnih ponud (nepravilno opremlje-
nih in nepravočasno prispelih) strokovna ko-
misija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
ponudnikom.

Ponudniki bodo o odpiranju ponudb pre-
jeli zapisnik odpiranja.

9. Rok, v katerem bodo potencialni pre-
jemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
ponudniki bodo o izidu javnega razpisa ob-
veščeni najpozneje v roku 45-ih dni od za-
ključka odpiranja ponudb. Datum, do kate-
rega bodo ponudniki obveščeni o izidu jav-
nega razpisa, bo naveden v zapisniku o od-
piranju 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-ih dni
od prejema ne odzove na poziv, se šteje,
da je odstopil od ponudbe za pridobitev
sredstev.

10. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani ponudniki dobijo po pošti, elek-
tronski pošti ali v tajništvu Urada RS za mla-
dino. Razpisna dokumentacija je ponudni-
kom na voljo tudi na disketah.

Vse dodatne informacije lahko ponudni-
ki dobijo v tajništvu Urada RS za mladino,
vsak delovni dan med 12. in 14. uro, po tel.
061/126-57-01.

Urad RS za mladino

Ob-15218
Mestna občina Ljubljana, Ljubljana,

Mestni trg 1, v sodelovanju z Inženirsko
zbornico Slovenije, Matično sekcijo arhi-
tektov, urbanistov in krajinskih arhitektov,
Ljubljana, Dunajska 104 po dogovoru z
Društvom krajinskih arhitektov Slovenije in
Društvom arhitektov Ljubljana razpisuje

javni, krajinsko arhitekturni projektni
natečaj za pridobitev oblikovne in
projektne rešitve ožjega območja

Koseškega bajerja in povezave
območja z Večno potjo s podhodom
pod Večno potjo (morfološke enote
8/1, 8/2 in 8/3 območja ŠR 1/3) in
idejne zasnove servisno-klubskega
objekta javnega značaja na SV robu

bajerja.
Na natečaju lahko sodelujejo vse civil-

ne in/ali pravne osebe s sedežem na ob-
močju Slovenije, ki so zmožne izdelati pro-
jektno dokumentacijo. Pravice do udelež-
be nimajo člani ocenjevalne komisije, nji-
hovi namestniki in strokovni poročevalci,
sestavljalci programa in njihovi bližnji so-
rodniki.

Natečaj je razpisan v skladu s pravilni-
kom o izvajanju natečajev ZDAS 1996, ki
ga je sprejela tudi IZS Matična sekcija arhi-
tektov, urbanistov in krajinskih arhitektov.

Natečajna naloga:
Oblikovalska in projektna rešitev uredi-

tve ožjega območja Koseškega bajerja in
povezave območja z Večno potjo s podho-
dom pod Večno potjo (morfološke enote
8/1, 8/2 in 8/3 območja ŠR 1/3) ter idej-
ne zasnove servisno-klubskega objekta jav-
nega značaja na SV robu bajerja.

Ocenjevalna komisija:
predsednica:  Viktorija Potočnik, žu-

panja Ljubljane, MOL
podpredsednik: prof. dr. Ivan Marušič,

univ. dipl. inž. kraj. arh.,
DKAS

člani:  Borut Lenardič, univ.
dipl. inž. arh., MOL,
doc.dr. Ana Kučan, univ.
dipl. inž. kraj. arh, DKAS,
Vojteh Ravnikar, univ.
dipl. inž. arh., DAL, Fer-
do Jordan, univ. dipl. inž.
arh., IZS, Miro Krajnc,
univ. dipl. inž. arh., kra-
jevna skupnost Koseze,

namestnika:  mag. Jelka Hudoklin,
univ. dipl. inž. kraj. arh.,
DKAS, Mladen Lukas,
univ. dipl. inž. arh., IZS,

izvedenec:  Rok Fazarinc, univ.
dipl. inž. gradb., IZS,

poročevalka:  Mateja Doležal, univ.
dipl. inž. kraj. arh.,
DKAS,

skrbnica:  Maja Vodnik, univ. dipl.
inž. kraj. arh., DKAS.

Roki:
Natečaj se začne z dnevom objave v

Uradnem listu Republike Slovenije in časo-
pisu Delo.

Natečajniki lahko prevzamejo natečajno
gradivo v 20 dneh po objavi razpisa osebno
ali po pošti na naslovu: Inženirska zbornica
Slovenije, Matična sekcija arhitektov, urba-
nistov in krajinskih arhitektov, Dunajska
104, v Ljubljani, po ali ob predložitvi dokazi-
la o plačani kavciji 12.000 SIT na račun IZS
MSA št.50102-637-2813227( s pripisom:
»natečaj Koseški bajer«).

Vprašanja v zvezi z natečajem lahko na-
tečajniki pošljejo v roku 30 dni od objave
razpisa na Inženirsko zbornico Slovenije,
Matična sekcija arhitektov, urbanistov in kra-
jinskih arhitektov, Dunajska 104, Ljubljana
(s pripisom »natečaj Koseški bajer«). Odgo-
vori bodo poslani najkasneje 40. dan po
objavi razpisa.

Rok za oddajo natečajnih elaboratov je
21. 2. 2000 do 14. ure. Za dela, poslana
po pošti ali železnici sta odločilna datum in
ura poštnega žiga. Udeleženci, ki bodo de-
la pošiljali po pošti, morajo hkrati s telegra-
mom obvestiti razpisovalca o oddaji nate-
čajnega dela; v telegramu morajo navesti
številko pošiljke.

Natečajne elaborate je treba oddati ozi-
roma poslati na naslov Inženirska zbornica
Slovenije, Matična sekcija arhitektov, urba-
nistov in krajinskih arhitektov, Dunajska
104, 1000 Ljubljana, z oznako »Natečaj
Koseški bajer – Ne odpiraj«.

Ocenjevalna komisija bo delo končala
do 21. 3. 2000. Izid natečaja bo objavljen v
časopisu Delo v desetih delovnih dneh po
zaključku dela ocenjevalne komisije. Nagra-
de in odškodnine bodo izplačane najkasne-
je v 30 dneh po objavi izida natečaja.

Kraj in čas razstave bosta objavljena sku-
paj z izidi natečaja.

Nagrade:
1. nagrada: 2,000.000 SIT
2. nagrada: 1,370.000 SIT
3. nagrada: 970.000 SIT
4. odkupi po 460.000 SIT

Udeležencem, katerih dela bodo izdela-
na v skladu za natečajnimi pogoji, ne bodo
pa odkupljena ali nagrajena, bodo razdelje-
ne odškodnine v skupni višini 1,200.000
SIT. Razpisovalec bo nagrade in odškodni-
ne podelil v zgoraj navedenih zneskih le v
primeru, da bo dobil vsaj 10 del, ki bodo
izdelana skladno z natečajnimi pogoji.

Ocenjevalna komisija ima pravico, da ce-
loten nagradni fond razdeli tudi v drugač-
nem razmerju.

Avtorju (avtorjem) najvišje nagrajenega
elaborata pripada pravica do izdelave pro-
jektne dokumentacije oziroma sodelovanje
s projektno skupino, ki ji je, v skladu z za-
konskimi določili, poverjena izdelava pro-
jektne dokumentacije.

Mestna občina Ljubljana

Št. 1051-1/99 Ob-15212
Na podlagi 15. člena odredbe o razde-

ljevanju dela sredstev javnega zavoda Park
Škocjanske jame (Ur. l. RS, št. 84/99) ob-
javlja Park Škocjanske jame

javni razpis
za izplačilo subvencij in dotacij fizičnim

osebam – lastnikom nepremičnin
I. Ime in sedež naročnika razpisa: Javni

zavod Park Škocjanske jame, Slovenija,
Škocjan št. 2, 6215 Divača.

II. Predmet razpisa: s tem razpisom vabi-
mo k prijavi za pridobitev subvencij in dota-
cij (v nadaljnem besedilu: sredstva), ki bodo
prispevala k pokritju stroškov, ki so nastali
pri obnovi, sanaciji in vzdrževanju stavbne-
ga fonda na območju regijskega parka
Škocjanske jame.

III. Višina in namen sredstev:
1. V skladu s sklepom sveta Javnega za-

voda Park Škocjanske jame (sklep št. 2/1,
z dne 5. 11. 1999) znaša višina razpoložlji-
vih sredstev 3,000.000 SIT.

2. Sredstva se namenijo za:
a) povračilo dela stroškov za izdelavo

projektne dokumentacije in pridobitve
ustreznega veljavnega dovoljenja za poseg
v prostor. Povračilo posameznemu upravi-
čencu znaša največ 300.000 SIT, ob če-
mer pa se podrejeno upošteva tudi nasled-
nji način razdeljevanja sredstev:

– do 100% povračilo stroškov za zakon-
sko zavarovane kulturne spomenike,

– do 80% nadomestilo za objekte, ki so
v območju naselbinskega spomenika,

– do 50% nadomestilo za vse druge ob-
jekte.

b) povračilo dela stroškov za gradbeni
material, tipičen za krajevno kraško arhitek-
turo in sicer: kamnite jerte, kamnite vence,
kamnite skrle, kamnite obloge, lesena
ostrešja in opečnate korce.

Povračilo posameznemu upravičencu
znaša največ 600.000 SIT za sredstva pod
točko a) in točko b).

IV. Pogoji:
Sredstva po tem razpisu lahko pridobijo

prosilci, ki:
– so državljani Republike Slovenije,
– imajo stalno prebivališče na območju

parka Škocjanske jame,
– so lastniki nepremičnine na območju

parka Škocjanske jame,
– so pridobili ustrezno dovoljenje za po-

seg v prostor ali uporabili gradbeni material
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pri obnovi, sanaciji ali vzdrževanju stavbne-
ga fonda v času od 3. 11. 1996 do objave
tega razpisa.

V. Merila za izbor:
Prednost pri dodeljevanju sredstev ima

prosilec:
– ki je lastnik nepremičnine, ki je zakon-

sko zavarovan kulturni spomenik,
– ki je lastnik nepremičnine, ki se nahaja

na območju naselbinskih spomenikov
(Škocjan in Betanja),

– uvaja turistično dejavnost (turistični
apartmaji, sobe, gostinska dejavnost, trgo-
vina, izdelava spominkov ali izdelkov drob-
ne obrti…).

VI. Prijava na razpis mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec za prijavo, ki je se-

stavni del razpisne dokumentacije,
– izvod projektne dokumentacije z

ustreznim dovoljenjem za poseg v prostor,
če gre za prijavo pod točko 2.a) tega raz-
pisa,

– fotokopije plačanih računov.
VII. Oddaja prijave: prijave na razpis sku-

paj z zahtevano dokumentacijo morajo biti
oddane v zaprti ovojnici z navedbo točnega
naslova prijavitelja in oznako “prijava na jav-
ni razpis za izplačilo subvencij in dotacij fi-
zičnim osebam – lastnikom nepremičnin“.

Prijavitelji prijavo oddajo na sedežu par-
ka ali pošljejo na naslov: Park Škocjanske
jame, Škocjan št. 2, 6215 Divača.

VIII. Rok za oddajo prijav: rok za oddajo
prijav je 8 dni po tej objavi. Šteje se, da je
prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan
roka za oddajo prijav do 15. ure oddana na
sedežu Javnega zavoda Park Škocjanske
jame ali oddana na pošti s priporočeno po-
šiljko.

IX.Obveščanje o izidu razpisa: komisija
bo z odpiranjem prijav pričela deseti dan po
objavi tega razpisa ob 12. uri na sedežu
parka Škocjanske jame. O izidu razpisa bo
Park Škocjanske jame prijavitelje obvestil v
roku 8 dni, ko bo odpiranje prijav končano.

X. Pogodba o izplačilu dodeljenih sred-
stev: z izbranimi prijavitelji bo Park Škocjan-
ske jame sklenil pogodbo o prejemu sred-
stev.

XI. Razpisna dokumentacija: z dnem ob-
jave razpisa v Uradnem listu RS bodo raz-
pisna dokumentacija, odredba o razdelje-
vanju dela sredstev Javnega zavoda Park
Škocjanske jame in ta javni razpis dostav-
ljeni vsem gospodinjstvom v Parku Škoc-
janske jame, prav tako pa bo na voljo na
sedežu Javnega zavoda Park Škocjanske
jame.

Dodatne informacije oziroma pojasnila
lahko zainteresirani dobijo na javnem zavo-
du Park Škocjanske jame pri Črtomirju Pe-
čarju, tel: 067/60-090.

Javni zavod
Park Škocjanske jame,

Slovenija

Ob-15215
Na podlagi pravilnika o dodeljevanju po-

sojil in subvencioniranju obresti iz sredstev
občinskega proračuna za pospeševanje raz-
voja malega gospodarstva v Občini Brežice
(Ur. l. RS, št. 27/98) objavljata Občina Bre-
žice in Razvojni center Brežice-javni zavod,
na podlagi pooblastila župana z dne 18. 8.
1999.

natečaj
za subvencioniranje obrestnih mer za

pospeševanje razvoja malega
gospodarstva

Predmet natečaja
Na podlagi pravilnika o dodeljevanju po-

sojil in subvencioniranju obresti iz sredstev
občinskega proračuna za pospeševanje raz-
voja malega gospodarstva v Občini Brežice
(Ur. l. RS, št. 27/98) so predmet razpisa
sredstva za subvencioniranje sredstev v vi-
šini 7,000.000 SIT.

1. Splošni pogoji
Na natečaj se lahko prijavijo enote male-

ga gospodarstva, katerih sedež je v občini
Brežice.

Obrestne mere se bodo subvencionirale:
– samostojnim podjetnikom posamez-

nikom,
– malim družbam do 50 zaposlenih,
– kmetom in lastnikom kmetijskih zem-

ljišč, ki imajo status kmeta ter razvijajo do-
polnilno dejavnost.

Sedež upravičenca in kraj investicije mo-
ra biti na območju Občine Brežice.

2. Prednostni kriterij za subvencionira-
nje obrestne mere

Pri subvencioniranju obrestne mere
imajo prednost prosilci:

1. ki s sredstvi sklenjene kreditne po-
godbe:

– zagotavljajo nova delovna mesta,
– vlagajo na demografsko ogroženih

območjih občine,
– vlagajo v dejavnost, ki omogočajo

razvoj turizma,
– vlagajo v razvoj dopolnilne dejavno-

sti na kmetijah,
– vlagajo v deficitarne dejavnosti,
– vlagajo v dejavnosti, ki so energet-

sko varčne in ne onesnažujejo okolja,
– dopolnjujejo proizvodne programe

ostalega gospodarstva v občini,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih

storitev;
2. ki imajo sklenjene kredite za na-

slednje namene:
– nakup, graditev in adaptacijo po-

slovnih prostorov,
– nakup nove ali generalno obnovlje-

ne opreme,
– posodobitev obstoječe proizvodnje

in storitve,
– razvoj in pospeševanja turizma,

kmečkega turizma ter dopolnilnih dejavno-
sti na kmetijah;

3. ki imajo odobren kredit pri nasled-
njih institucijah, po tem vrstnem redu:

– Sklad za regionalni razvoj in ohra-
njenost slovenskega podeželja (Ribnica),

– Sklad RS za malo gospodarstvo,
– Poslovne banke,
– Ostalo;
4. ki imajo čim večji delež lastne ude-

ležbe.
4. Vsebina vloge
a) Prosilec lahko vloži vlogo za subven-

cioniranje realne obrestne mere (r), če ima
med viri financiranja najmanj 25% lastnih
sredstev.

b) Maksimalna vrednost posojila je lahko
30% predračunske vrednosti posojila.

c) Doba trajanja kredita mora biti daljša
od enega leta.

d) Občina Brežice v sodelovanju z Raz-
vojnim centrom Brežice subvencionira real-
no obrestno mero bančnega posojila v višini
2 odstotnih točk za plačane obresti za ob-
dobje 12 mesecev in sicer od oktobra 1998
do oktobra 1999.

e) K vlogi za subvencioniranje obrestne
mere morajo prosilci priložiti naslednjo do-
kumentacijo:

– kreditno pogodbo z banko in amortiza-
cijski načrt,

– bančno mnenje o ekonomski upravi-
čenosti investicije,

– potrdilo banke o poravnanih plačil ban-
ki po amortizacijskem načrtu za obdobje
oktober 1998 do oktobra 1999,

– dokazilo o poravnanih davkih in pris-
pevkih (za gospodarske družbe BON-3, za
s.p. potrdilo o plačanih davkih),

– za gospodarske družbe fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,

– za s.p. fotokopijo priglasitvenega lista,
obrazec 1/1 in 1/2 potrjenega od DURS-a,
osebe pa dovoljenje o opravljanju dopolnil-
ne dejavnosti,

– za vse prosilce navedbo števila zapo-
slenih s priloženimi fotokopijami obrazcev
prijav delavcev v zavarovanje (M1/2),

– podpisni kartonček.
5. Rok za prijavo
Vloge pošljite na naslov: Razvojni center

Brežice, Cesta prvih borcev 3, 8250 Breži-
ce, z napisom: “Ne odpiraj - natečaj za sub-
vencioniranje obrestne mere’’.

Rok za prijavo je 15 dni po datumu te
objave.

Nepopolnih vlog se ne bo obravnavalo.
O dodelitvi sredstev za subvencioniranje
obrestne mere bo odločal Upravni odbor
RCB. Kandidati bodo obveščeni o rešitvi
vlog v 30 dneh po zaključku razpisa.

Vse informacije v zvezi z razpisom lahko
dobijo prosilci na sedežu Razvojnega cen-
tra Brežice, Cesta prvih borcev 3, 8250
Brežice oziroma po telefonu:
0608/600-680.

Občina Brežice
Razvojni center Brežice

Ob-15216
Na podlagi pravilnika o dodeljevanju po-

sojil in subvencioniranju obresti iz sredstev
občinskega proračuna za pospeševanje raz-
voja malega gospodarstva v Občini Brežice
(Ur. l. RS, št. 27/98) objavljata Občina Bre-
žice in Razvojni center Brežice - javni za-
vod, na podlagi pooblastila župana z dne
18. 8. 1999 v sodelovanju z Novo KBM
d.d., Cesta prvih borcev 6, Brežice (v nada-
ljevanju banka)

razpis
za dodelitev sredstev za pospeševanje
razvoja in ustanavljanja enot malega

gospodarstva
Predmet razpisa
Na podlagi pravilnika o dodeljevanju po-

sojil in subvencioniranju obresti iz sredstev
občinskega proračuna za pospeševanje raz-
voja malega gospodarstva v Občini Brežice
(Ur. l. RS, št. 27/98) so predmet razpisa
sredstva za dodelitev dolgoročnih posojil v
višini 35,000.000 SIT.
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1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo enote male-

ga gospodarstva, katerih sedež je v občini
Brežice.

Sredstva za razvoj se lahko dodelijo:
– samostojnim podjetnikom posamezni-

kom,
– malim družbam do 50 zaposlenih,
– občanom, ki nameravajo odpreti obrt-

no ali podjetniško dejavnost,
– kmetom in lastnikom kmetijskih zem-

ljišč, ki imajo status kmeta ter razvijajo do-
polnilno dejavnost.

Sedež upravičenca in kraj investicije mo-
ra biti na območju Občine Brežice. Upravi-
čenec je lahko tudi investitor, ki bo po kon-
cu investicije prenesel sedež v Občino Bre-
žice, kar zavaruje z akceptom v višini kredi-
ta oziroma subvencije.

2. Prednostni kriterij za dodelitev posojil
Sredstva se prednostno dodeljujejo pro-

silcem, ki poleg pogojev banke, v večji meri
izpolnjujejo naslednje kriterije:

– zagotavljajo nova delovna mesta,
– vlagajo na demografsko ogroženih ob-

močjih občine,
– vlagajo v dejavnost, ki omogočajo raz-

voj turizma,
– vlagajo v razvoj dopolnilne dejavnosti

na kmetijah,
– vlagajo v deficitarne dejavnosti,
– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko

varčne in ne onesnažujejo okolja,
– dopolnjujejo proizvodne programe

ostalega gospodarstva v občini,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih sto-

ritev.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dol-

goročna posojila:
– nakup, graditev in adaptacijo poslov-

nih prostorov,
– nakup nove ali generalno obnovljene

opreme,
– posodobitev obstoječe proizvodnje in

storitve,
– razvoj in pospeševanja turizma, kmeč-

kega turizma ter dopolnilnih dejavnosti na
kmetijah,

– ter namene, ki so v skladu z navedba-
mi 2. točke.

4. Pogoji za dodeljevanje posojil
Prosilec lahko vloži zahtevek za posoji-

lo, s tem da višina posojila ne sme presegati
30% predračunske vrednosti investicije in
10% skupne mase razpisanih sredstev.

V primeru, da višina razpisanih sredstev
ni porabljena v celoti se prosilcem, ki so se
prijavili na razpis lahko dodeli tudi več kot
10% razpoložljivih sredstev. Kolikor so zain-
teresirani in to dopuščajo pogoji banke.

Odplačilna doba je največ 5 let.
Obrestna mera je TOM + 2%.
Kreditni potencial zajema 35,000.000

SIT.
Stroški posojila: 0,7 – 1% , minimalno

25.000 SIT in morebitni drugi stroški
(stroški zemljiškoknjižnega zavarovanja
ipd.).

Zavarovanje kredita: hipoteka, akceptni
nalog, menice, depozit, drugo.

Sklepanje in izvajanje posojilnih pogodb
poteka pri banki. Banka bo na podlagi
predložene dokumentacije prosilcev, upo-
števajoč svojo poslovno politiko in kriterije
tega razpisa, oblikovala predloge za dode-

litev kreditov in jih posredovala v presojo
Upravnemu odboru Razvojnega centra Bre-
žice.

5. Vsebina vloge za posojilo je razvidna
iz obrazca: zahtevani osnovni podatki pod-
jetja – posojilojemalca, ki ga prosilci dobijo
na sedežu Razvojnega centra Brežice, Ce-
sta prvih borcev 3, Brežice.

Vloge morajo biti izpolnjene na original-
nem obrazcu in oddane skupaj z zahtevano
dokumentacijo na sedežu Razvojnega cen-
tra Brežice.

Za pridobitev kredita je potrebna nasled-
nja dokumentacija:

1. vloga za pridobitev posojila,
2. poslovni načrt oziroma investicijski

program,
3. plan prilivov in odlivov za dobo kre-

ditiranja.
A. Gospodarske družbe:
– kopija sklepa o vpisu družbe v sodni

register,
– kopijo obvestila o identifikaciji in razvr-

stitev po dejavnostih za poslovni subjekt
(Statistični urad RS),

– podpisni karton Agencije za plačilni
promet,

– zaključni račun za preteklo leto (bilan-
ca uspeha, bilanca stanja),

– poročilo BON (2 ali 3), ki ga izda Agen-
cija za plačilni promet,

– periodični obračun poslovanja.
B. Samostojni podjetniki:
– priglasitveni list – obrazec 1/1 in 1/2

in obrtno dovoljenje za vse prosilce, ki
opravljajo obrtno dejavnost,

– potrdilo o premoženjskem stanju,
– licence (za avtoprevoznike),
– kopijo davčne napovedi za odmero

davka od dohodkov iz dejavnosti za prete-
klo leto z vsemi prilogami (bilanca stanja,
bilanca uspeha),

– zadnjo odločbo DURS-a o davku na
dohodek iz dejavnosti,

– potrdilo DURS-a o dobičku v prete-
klem letu ter o plačanih davkih.

C. Kmetje:
– potrdilo DURS-a o katastrskem dohod-

ku,
– potrdilo DURS-a o plačanih davkih,
– pisno mnenje pospeševalne oziroma

svetovalne službe o predvideni uspešnosti
investicije,

– potrdilo o premoženjskem stanju.
6. Rok za prijavo: rok za prijavo 15 dni

po datumu te objave.
Vlogo za dodelitev posojil pošljite na na-

slov: Razvojni center Brežice, Cesta prvih
borcev 3, 8250 Brežice.

7. Obravnavanje vlog
Kolikor vloga ne vsebuje zahtevane do-

kumentacije oziroma ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 1. točke razpisa se zavrne.

Kreditni odbor banke bo obravnaval vlo-
ge in jih posredoval v presojo Upravnemu
odboru Razvojnega centra Brežice. Kandi-
dati bodo obveščeni o rešitvi vlog v 30 dneh
po zaključku razpisa.

Sklep o podelitvi sredstev sprejmeta žu-
pan in Razvojni center Brežice na predlog
Upravnega odbora Razvojnega centra Bre-
žice.

Vse informacije v zvezi z razpisom lahko
dobijo prosilci na sedežu Razvojnega cen-
tra Brežice, Cesta prvih borcev 3, 8250

Brežice oziroma po telefonu:
0608/600-680 oziroma na sedežu banke
Suzana Bogovič.

Razvojni center Brežice
Občina Brežice

Št. 60-A6-3404/99 Ob-15224
Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozma-

nova cesta 2, 8000 Novo mesto, objavlja

ponovni javni razpis
za prodajo nepremičnine z zbiranjem

ponudb
1. Zemljišče v zgodovinskem jedru No-

vega mesta s parc. št. 1505: poslovna stav-
ba 205 m2, gospodarsko poslopje 37 m2,
dvorišče 56 m2; parc. št. 1506: dvorišče
161 m2 in parc. št. 1507: stanovanjska stav-
ba 258 m2, dvorišče 40 m2. Vse tri parcele
so k.o. Novo mesto in so vpisane pri vložni
št. 1210, po izhodiščni ceni 139,000.000
SIT. Selitev iz prej navedenih objektov je
predvidena v aprilu 2000.

2. Ponudba naj vsebuje: ponujeno ce-
no, plačilne pogoje, potrdilo o vplačilu varš-
čine.

3. Pri razpisu za zbiranje ponudb lahko
sodelujejo vse pravne ali fizične osebe s
sedežem v Sloveniji. Pravne osebe morajo
predložiti izpisek iz sodnega registra v Slo-
veniji, fizične pa potrdilo o državljanstvu.

4. Objekt je možno kupiti tudi po delih, s
tem, da se sklene najprej predpogodba.
Glavna kupoprodajna pogodba se bo skle-
nila, ko bo prodan celoten objekt.

5. Nepremičnina je naprodaj po načelu
videno-kupljeno.

6. Vsak ponudnik mora pred iztekom ro-
ka za oddajo ponudb plačati varščino v viši-
ni 10% izhodiščne cene na žiro račun Ko-
munala Novo mesto, d.o.o.
52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto, ki bo izbranemu po-
nudniku vračunana v kupnino, po podpisu
glavne kupoprodajne pogodbe, drugim pa
brez obresti vrnjena v 8 dneh po končanem
zbiranju ponudb oziroma podpisu glavne ku-
poprodajne pogodbe.

7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po končanem zbiranju ponudb.

8. Izbrani ponudnik mora predpogodbo
o nakupu skleniti v 15 dneh po prejemu
obvestila o izbiri in plačati kupnino najka-
sneje v 8 dneh po sklenitvi glavne kupopro-
dajne pogodbe. Če izbrani ponudnik ne
sklene predpogodbe ali ne plača v celoti
kupnine v roku, določenem za sklenitev po-
godbe oziroma v roku, določenem za plači-
lo kupnine, šteje, da je odstopil od nakupa
in se pogodba razveljavi, plačana varščina
pa se mu ne vrne.

9. Predložitev ponudb
Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili je

potrebno predložiti do petka 17. 12. 1999
do 12. ure, na naslov: Komunala Novo me-
sto, d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Mu-
zejska ulica 5, 8000 Novo mesto.

Ponudba mora biti oddana v zaprti ku-
verti z oznako: Ne odpiraj – ponudba za
nakup zemljišča z nepremičninami na Roz-
manovi cesti 2.

Naslov pošiljatelja mora biti označen na
hrbtni strani kuverte.

Če ponudnik pošlje ponudbo po pošti,
se šteje za pravočasno predloženo po-



Stran 6380 / Št. 94 / 19. 11. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

nudbo, ponudba, ki je bila prodajalcu do-
stavljena v roku, ki je določen v javnem
razpisu.

10. Davek na dodano vrednost oziroma
na promet nepremičnin in stroške v zvezi s
prenosom lastništva ter druge dajatve plača
kupec.

11. Vse informacije v zvezi s prodajo in
ogledom dobijo morebitni ponudniki pri An-
dreji Gorše, tel. 068/324-201.

Komunala Novo mesto, d.o.o.

Št. 187/99 Ob-15209
G&P Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem,

d.o.o., Bled, objavlja

javni razpis
za prodajo ali oddajo v najem

nepremičnin z zbiranjem ponudb
1. V objektu Kazina na Bledu prodamo

ali oddamo v najem:
a) plesno dvorano in taverno, skupaj s

pripadajočimi prostori, v izmeri 988 m2,
b) služnostno pravico souporabe vhoda,

stopnišča, halla in sanitarij, v izmeri
172,95 m2,

c) parc. št. 784/1, zelenica, v izmeri
195 m2.

Izhodiščna cena je 219,499.000 SIT.
Oprema ni všteta v ceno.

Za dolgoročni najem (10 let) znaša iz-
hodiščna mesečna najemnina 1,887.720
SIT.

2. Pogoji prodaje oziroma najema:
– državljanstvo oziroma izpisek iz sod-

nega registra, ki ne sme biti starejši od 30
dni in potrdilo, da v zadnjih 6 mesecih po-
nudnik ni imel blokiranega žiro računa,

– pisne ponudbe s kratkim opisom de-
javnosti, ki se bo opravljala v prostorih, po-
nujeno ceno za nakup oziroma višino na-
jemnine in plačilne pogoje,

– ponudbe se pošljejo v roku 10 dni od
objave na naslov: G&P Hoteli Bled, d.o.o.,
Cankarjeva 6, Bled,

– za nakup morajo ponudniki plačati
varščino v višini 2% izklicne cene na žiro
račun št. 51540-601-12734, APP Radov-
ljica, v korist G&P Hoteli Bled, s pripisom –
varščina. Potrdilo o plačilu se priloži ponud-
bi,

– varščina se ne obrestuje. Uspešnemu
ponudniku se vračuna v ceno, ostalim pa
vrne v 5 dneh po končani izbiri,

– nepremičnine se kupijo po načelu vi-
deno – kupljeno,

– prednost pri nakupu ali najemu imajo
ponudniki, ki bodo ponudili višjo kupnino ali
najemnino in ugodnejše plačilne pogoje,

– lastninska pravica se prenese na kup-
ca, ko je kupnina v celoti plačana, v posest
ali najem pa v roku, dogovorjenem s pogod-
bo,

– vsi stroški in davki, ki so povezani z
nakupom ali najemom, so v breme kupca
oziroma najemnika,

– ponudniki dobijo podrobnejše informa-
cije ali se dogovorijo za ogled prostora po
tel. 064/748-1021 ali 040/22-88-47,

– lastnik si pridržuje pravico, da kadar-
koli odstopi od nameravane prodaje ali na-
jema in ne sklene prodajne ali najemne
pogodbe z nobenim od ponudnikov.

G&P Hoteli Bled

Št. 352-09-1/99 Ob-15211

Javni razpis
za izbor izvajalca dimnikarskih storitev

na območju občine Izola
1. Koncedent: Občina Izola, Sončno na-

brežje 8, 6310 Izola.
2. Predmet koncesije je izvajanje obvez-

ne gospodarske javne službe dimnikarskih
storitev na območju celotne občine Izola.
Koncesionar mora zagotavljati izvajanje vseh
storitev, ki jih določa 3. člen odloka o nači-
nu izvajanja dimnikarske službe na območju
občine Izola (Uradne objave, št. 12/98; v
nadaljevanju: odlok).

3. Koncesionar mora izpolnjevati nasled-
nje pogoje:

– gospodarska družba ali samostojni
podjetnik mora biti registriran za opravljanje
dejavnosti iz 3. člena tega odloka,

– mora izpolnjevati pogoje za opravlja-
nje dejavnosti, kar dokazuje z ustrezno
upravno odločbo,

– mora razpolagati z zadostnim številom
strokovno usposobljenih delavcev za učin-
kovito opravljanje storitev iz 3. člena tega
odloka oziroma mora zagotoviti opravljanje
določenih strokovno zahtevnejših storitev
(npr. meritve emisij), kar izkaže s sklenjeno
pogodbo z izvajalcem teh storitev,

– da zaposluje najmanj eno osebo s stro-
kovno izobrazbo najmanj V. stopnje tehnič-
ne ali druge ustrezne smeri ter da ima naj-
manj tri leta izkušenj v dimnikarstvu,

– da zaposluje ustrezno število oseb s
IV. stopnjo izobrazbe dimnikarske smeri,

– da zagotovi strokovno in kadrovsko
sposobnost za vodenje katastra dimnikar-
ske službe ter razpolaga s primerno opre-
mo za vodenje katastra,

– da ima ustrezne reference o opravlje-
nem delu,

– da pripravi program izvajanja dimnikar-
ske službe za čas trajanja koncesije,

– da ima sklenjeno zavarovanje proti od-
govornosti za škodo, ki jo lahko povzroči
tretji osebi oziroma da bo dostavil izjavo, da
bo sklenil zavarovanje proti odgovornosti za
škodo,

– da se izkaže v finančnem stanju, ki
omogoča izvajanje dejavnosti koncesije
(obrazec BON 1, BON 2, BON 3, ki ne
smejo biti starejši od 30 dni),

– da predloži osnovno ceno za svoje sto-
ritve, ki bo vključevala tudi koncesijsko da-
jatev, ki znaša najmanj 3% od storitve,

– da predloži ponudbo za višino in način
plačevanja povračila za koncesijo oziroma
koncesijske dajatve.

4. Prijava na razpis mora vsebovati do-
kazila o izpolnjevanju pogojev za opravljanje
koncesije (originali oziroma overjene foto-
kopije) in veljavne izjave iz 3. člena tega
razpisa, osnutek koncesijske pogodbe, di-
namiko realizacije pogodbe, način zagotav-
ljanja in dokazovanja kakovosti svojih stori-
tev, ugodnosti, ki jih nudi.

5. Koncesija bo podeljena za čas petih
let. Začetek trajanja koncesijskega razmer-
ja se določi v koncesijski pogodbi.

6. Razpisno dokumentacijo lahko dvig-
nete pri Dragiši Šumanskemu, Postojnska
3, Izola, tel. 066/480-224, ki je tudi kon-
taktna oseba za področje koncesije. Rok
za zbiranje ponudb je 30 dni. Rok začne

teči naslednji dan po objavi v Uradnem li-
stu RS.

7. Prijave na razpis je potrebno poslati v
zaprti ovojnici na naslov Občina Izola, Sonč-
no nabrežje 8, 6310 Izola, s pripisom “pri-
java na razpis – koncesija za izvajanje dim-
nikarskih storitev – ne odpiraj”.

8. Javno odpiranje ponudb bo prvo
sredo po preteku roka iz 6. točke, in sicer
ob 13. uri, v prostorih Občine Izola, Sonč-
no nabrežje 8. Javno odpiranje ponudb
bo vodila Komisija za izbor izvajalca dim-
nikarskih storitev. Predstavniki ponudni-
kov, ki bodo prisotni pri odpiranju ponudb,
morajo imeti s seboj pooblastilo za zasto-
panje ponudnika. O samem izboru bo od-
ločal direktor občinske uprave z upravno
odločbo.

Občina Izola

Ob-15213
Javni razpis

za izbiro koncesionarja za izgradnjo
omrežja in distribucijo omrežnega

plina
1. Koncendent: Občina Brežice, Cesta

prvih borcev 18, Brežice.
2. Predmet koncesije: izgradnja, širjenje

in vzdrževanje lokalnega javnega omrežja
za distribucijo plina (distribucijsko omrežje)
vključno s hišnimi priključki.

3. Območje izvajanja koncesije: območ-
je občine Brežice.

4. Čas trajanja: koncesija se podeljuje
za obdobje 30 let.

5. Pogoji za koncesionarja:
– da samostojno in na svoje stroške

zgradi omrežje za distribucijo zemeljskega
plina,

– da zagotavlja uporabnikom kontinuira-
no in kvalitetno dobavo zemeljskega plina,

– da skrbi za vzdrževanje in ohranjanje
mreže za distribucijo plina v skladu z zako-
nodajo, ki velja in se uporablja v Republiki
Sloveniji,

– da po potrebi širi omrežje za distribu-
cijo plina.

V skladu z razpisnimi pogoji in koncesij-
sko pogodbo odvaja koncesionar del do-
hodka v občinski proračun (delež se določi
s koncesijsko pogodbo).

6. Ponudba mora vsebovati: dokazila, ki
so zahtevana v navodilih ponudnikom za iz-
delavo ponudbe, ki se lahko dvignejo proti
plačilu nadomestila za materialne stroške v
višini 30.000 SIT, pri Blaževič Branku univ.
dipl. inž. grad. na Oddelku za prostorsko
načrtovanje in razvoj na Občini Brežice. (tel.
0608/62-050).

7. Merila za izbiro koncesionarja:
– ponujena prodajna cena omrežnega

plina in distribucijska marža za vse kategori-
je porabnikov,

– ponujena cena hišnega priključka,
– ostale ugodnosti,
– izkušnje in reference ponudnika,
8. Ponudba mora biti popolna, saj jo ima

koncedent v nasprotnem primeru pravico
izločiti iz nadalnje primerjave.

9. Ponudbe na podlagi tega javnega raz-
pisa je potrebno poslati v zaprti ovojnici na
naslov: Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, Brežice in označiti: “Ne odpiraj - prijava
na razpis koncesija za plin“. Na hrbtni strani
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kuverte mora biti označen naslov pošilja-
telja.

10. Rok za oddajo ponudb: ponudba
mora prispeti na zgornji naslov do vključno
20. 1. 2000, do 11. ure.

11. Datum, kraj in čas odpiranja po-
nudb: odpiranje ponudb bo 20. 1. 2000
ob 12. uri na sedežu Občine Brežice, v
sejni sobi.

12. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje v roku deset dni od dne-
va, ko bo župan občine Brežice izdal odloč-
bo o izbiri koncesionarja.

Občina Brežice

Št. 068-6/98-57 Ob-15214
Občina Zreče na podlagi 10. člena za-

kona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za

sofinanciranje programov športa za
leto 2000, občina sofinancirala iz

občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna

društva njihova združenja in drugi subjekti
ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih in
zakona o gospodarskih družbah, če imajo v
svoji dejavnosti registrirano izvajanje šport-
nih dejavnosti.

2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-
financirali naslednji programi:

a) programi za otroke in mladino (“Zlati
sonček“, “Športna značka“, tečaji plavanja,
programi, ki imajo značaj redne vadbe ipd.),

b) programi športa za vse (organizacija
občinskih športnih prireditev),

c) programi, ki imajo značaj redne vadbe
za upokojence, IV. programi za šport nadar-
jenih otrok in mladine (športne šole),

d) programi kakovostnega športa,
e) programi izpopolnjevanja strokovnih

kadrov,
f) drugi za šport pomembni programi v

občini.
3. Predlagatelji programov morajo posre-

dovati natančen opis programa z predvide-
nim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten in navedeni viri sofinanciranja.

5. Predlagatelji morajo programu priloži-
ti izpolnjen vprašalnik, ki ga dobijo na sede-
žu Občine Zreče (tajništvo).

6. Rok za prijavo na razpis je do 20. 12.
1999.

7. V roku prispele prijave bodo ovredno-
tene v skladu z merili za vrednotenje financi-
ranja programov športa, ki se sofinancirajo
iz občinskega proračuna.

8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe v desetih dneh po sprejemu pro-
računa.

9. Prijave je potrebno poslati na naslov
Občina Zreče, C. na Roglo 13 b, Zreče.

10. Podrobnejše informacije so na voljo
pri Črešnar Dragu.

Občina Zreče

Ob-15208
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slo-

venije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Ko-
misija za dodelitev psa vodiča slepih, ob-
javlja

javni poziv
k oblikovanju ponudb za dobavo in

izšolanje psa vodiča slepih za
uporabnika

Okvirna vrednost javnega naročila je
1,300.000 SIT za psa (predvidoma od 1 do
3 letno).

Izvedbo javnega naročila lahko opravijo
pravne osebe ali fizične osebe – s.p., s
strokovno usposobljeno osebo z znanjem
kinologije.

Kriteriji za izbiro najugodnejših ponudb
so: reference, cena.

Razpisno dokumentacijo o naročilu po-
nudniki pridobijo po pisni vlogi na naslovu:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Sloveni-
je, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, soba
143. Informacije o naročilu:
061/1721-319.

Dokumentacija je na razpolago do vključ-
no 9. 12. 1999.

Ponudbo naj ponudniki dostavijo do 31.
12. 1999, v zaprti kuverti z oznako: “Po-
nudba – Ne odpiraj”, z navedbo predmeta
javnega naročila na naslov: Zavod za zdravs-
tveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva
24, 1507 Ljubljana, vložišče, soba št.
51-52.

O izbiri bodo ponudniki obveščeni pred-
vidoma v 30 dneh po poteku roka za oddajo
ponudbe.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Objave
delniških družb

Javne prodaje delnic

Ob-14948
Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,

bančna skupina Nove Ljubljanske banke, v
skladu s statutom objavlja

ponudbo za prodajo rednih delnic
Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec,

bančne skupine Nove Ljubljanske
banke

Prodajalec: TRISO, Proizvodnja šolske
in pisarniške opreme, d.d., Pameče 153,
2380 Slovenj Gradec.

Predmet prodaje: 7 rednih delnic Koroš-
ke banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke, po ceni
49.700 SIT za eno delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta delničarji Koroške banke, d.d.,
Slovenj Gradec, bančne skupine Nove Ljub-
ljanske banke, ki v roku 15 dni s pismenim
sporočilom izjavijo, da sprejemajo ponud-
bo.

Ponudba za odkup velja 15 dni od dneva
objave, po tem roku bodo delnice prodane
na prostem trgu.

Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,
bančna skupina

Nove Ljubljanske banke

Ob-14949
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 Avto-
prevoz Zasavje, d.d., Trbovlje – v stečaju,
Vodenska 50, Trbovlje.

Predmet prodaje je 58 navadnih imen-
skih delnic Banke Zasavje, d.d., Trbovlje,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
po ceni 15.000 SIT za eno delnico.

Prednostno pravico imajo v skladu z do-
ločili statuta obstoječi delničarji Banke Za-
savje, d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, ki s pismenim sporoči-
lom do 10. 12. 1999, to je 30 dni od pred-
ložitve ponudbe za prodajo banki izjavijo,
da sprejmejo ponudbo. Po tem roku bodo
delnice pod enakimi pogoji ponujene osta-
lim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Zasavje, d.d., Tr-
bovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske
banke, Trg revolucije 25c, 1420 Trbovlje.

Banka Zasavje, d.d., Trbovlje

Odkupi poslovnih deležev družb

Št. 183/8000 Ob-15020
Skladno s 465. členom ZGD, družba

Mladinska knjiga Založba d.d., Ljubljana,
Slovenska cesta 29 sporoča, da ima v lasti
več kot polovico delnic delniške družbe MK
Trgovina, d.d.

Mladinska knjiga založba, d.d.

Ob-15022
V skladu z 2. odstavkom 64. člena zako-

na o prevzemih, obveščamo delničarje, da
nas je Zlata Motena I, Pooblaščena investi-
cijska družba, d.d., obvestila, da je pridobi-
la nadaljnjih 5% delnic Mariborske livarne
Maribor, d.d., ki ji zagotavljajo glasovalno
pravico.

Mariborska livarna Maribor, d.d.

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-15144
V skladu s 454. členom zakona o gos-

podarskih družbah obveščamo vse upnike,
da je skupščina družbe Kolektor, d.o.o.,
Idrija, Vojkova 10, Idrija, na svojem zaseda-
nju dne 19. 10. 1999 med drugim sprejela
tudi sklep o zmanjšanju osnovnega kapita-
la, in sicer se je kapital v višini
1.569,253.483 SIT zmanjšal za
23,965.760 SIT na 1.545,287.723 SIT.

Upnike pozivamo, da v roku 8 dni obve-
stijo družbo Kolektor, d.o.o., na naslov Voj-
kova 10, 5280 Idrija, o morebitnem nas-
protovanju sprejetemu sklepu.

Kolektor, d.o.o., Idrija
predsednik družbe: Stojan Petrič
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Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Dopolnitev

Ob-15131
Uprava delniške družbe Inles, d.d., Rib-

nica, Kolodvorska 22, objavlja

dopolnitev dnevnega reda 3. skupščine
družbe INLES, d.d., Kolodvorska 22,

Ribnica,
 sklicane za dne 2. 12. 1999 ob 13. uri

v sejni sobi družbe INLES, d.d., Kolodvor-
ska 22, Ribnica in objavljene v Uradnem
listu RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999 kot
sledi:

Besedilo sklica se dopolni tako, da se
doda nova 8. točka dnevnega reda, ki glasi:

8. Razrešitev in izvolitev člana nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa nadzornega sveta:
1. Skupščina razreši članico nadzorne-

ga sveta Branko Kostič.
2. Za novo članico nadzornega sveta se

izvoli Renato Vitez.
Gradivo k tej točki je skupaj z ostalim

gradivom za skupščino na vpogled v tajniš-
tvu družbe Inles, d.d., Ribnica, Kolodvor-
ska 22, vsak delovnik od 9. do 12. ure do
vključno dneva zasedanja skupščine.

INLES, d.d.,
uprava

Dopolnitev

Ob-15221
Začasna uprava v skladu s prvim odstav-

kom 286. člena zakona o gospodarskih
družbah objavlja

dopolnitev dnevnega reda
četrte skupščine delniške družbe LIKO,

lesna industrija Vrhnika, d.d.,
sklicane za torek 7. decembra 1999, ob

16. uri v sejni sobi družbe Verd 100a, Vrh-
nika.

DZU Atena, d.o.o., Ljubljana, Slovenska
56, v imenu in za račun delničarjev vaše
družbe – PID Atena Ena, d.d., Ljubljana,
PID Atena Dve, d.d., Ljubljana in PID Atena
Tri, d.d., vse Ljubljana, Slovenska 56, ki jih
upravlja DZU Atena, d.o.o., Ljubljana, na
podlagi člena 284/2 ZGD zahteva, da na
dnevni red 4. skupščine, sklicane za 7. 12.
1999 ob 16. uri, uvrstite pred 5. točko
novo 5. točko – “odpoklic in izvolitev članov
nadzornega sveta, ki zastopajo interese del-
ničarjev”. Sedanja 5. točka postane 6. toč-
ka.

5.1. Predlog sklepa
Z dnem 7. 12. 1999 se odpokliče na-

slednje člane nadzornega sveta:
1. Miro Bogataj,
2. Friderik Kovač,
3. Mag. Vladimir Šprah,
4. Nikolaj Dobrovoljc.
5.2. Predlog sklepa
Za nove člane nadzornega sveta, ki za-

stopajo interese delničarjev, se z dnevom
imenovanja za dobo 4 let izvolijo kandidati,
ki bodo predlagani na sami skupščini, in
sicer v primeru, da bo prvi sklep pod to
točko sprejet.

Obrazložitev: razrešitev se predlaga za-
radi slabega delovanja sedanjega nadzor-
nega sveta, zaradi bolj učinkovitejšega
nadzora nad poslovanjem družbe in zara-
di lažjega opravljanja dela sedanje zača-
sne uprave.

LIKO Vrhnika, d.d.,
začasna uprava

Dopolnitev

Ob-15219
V zvezi s sklicem 3. skupščine delniške

družbe Prašičereja Podgrad, d.d., ki je skli-
cana za dne, 14. 12. 1999 ob 13. uri in
katere sklic je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 92/99 je delničar Centralna borzno
posredniška družba, d.o.o., Tivolska 50,
1000 Ljubljana v skladu z 288. in 289. čle-
nom zakona o gospodarskih družbah (ZGD),
dne 17. 11. 1999 podal predlog za razširi-
tev dnevnega reda skupščine, ki je naslednji:

Na dnevni red se uvrsti nova točka dnev-
nega reda, ki se glasi: “Razrešitev člana
nadzornega sveta in imenovanje novega čla-
na nadzornega sveta”, s predlogom sklepa:
“Skupščina sprejme predlog delničarja Cen-
tralna borzno posredniška družba, d.o.o.,
za razrešitev dosedanjega člana nadzorne-
ga sveta in za imenovanje novega člana nad-
zornega sveta”.

Centralna BPD, d.o.o.
direktor: Zoran Tiegl

Št. 386  Ob-15132
Na podlagi statuta delniške družbe

Bombažna predilnica in tkalnica Tržič, d.d.,
Predilniška c., 16, Tržič, sklicujemo

1. skupščino delničarjev
ki bo dne 22. 12. 1999 ob 12. uri na

sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Franc Kosi, za preštevalca
glasov se izvolita Novak Danica in Brčina
Biljana. Za notarja se povabi Duša Trobec
Bučan.

2. Predlog poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine po predlogu začasne uprave v
predloženem besedilu.

3. Poročilo začasne uprave o poteku
lastninskega preoblikovanja.

4. Imenovanje članov nadzornega sveta,
ki zastopajo delničarje in določitev sejnin
članov nadzornega sveta.

4.1. Začasni nadzorni svet predlaga, da
se za člana nadzornega sveta, ki predstav-
ljata delničarje imenujeta Vitomir Verstov-
šek in Marko Hočevar.

4.2. Začasna uprava predlaga sprejem
naslednjega sklepa: za predsednika nad-
zornega sveta se določi sejnina v višini
35.000 SIT neto in člane nadzornega sveta
25.000 SIT neto. Poleg tega pripada vsem
članom nadzornega sveta povračilo more-
bitnih potnih stroškov.

5. Informacija o poslovanju družbe v ob-
dobju 1993–1997.

6. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la in potrditev računovodskih izkazov za leto
1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo za leto 1998, vključno z bilanco stanja,
izkazom uspeha in poslovnim poročilom, po
predlogu začasne uprave in pozitivnem mne-
nju začasnega nadzornega sveta.

7. Pokrivanje izgube, nastale do leta
1998.

Sprejme se predlog začasne uprave in
mnenje začasnega nadzornega sveta o po-
krivanju izgube, nastale v letih 1993–1998.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za leto 1999

se imenuje revizijsko družbo KPMG iz Ljub-
ljane.

Gradivo in predlogi sklepov skupščine
po tem dnevnem redu, je na razpolago na
sedežu družbe dan po objavi zasedanja
skupščine, vsak delovnik od 10. do 13. v
tajništvu družbe.

Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v
knjigo delničarjev deset dni pred sejo skupš-
čine ali njihovi pooblaščenci, katerih prijava
udeležbe na skupščini je prispela na sedež
družbe najmanj 3 dni pred sejo skupščine.
Pooblaščenci morajo prijavi priložiti pravilno
izpolnjena pooblastila.

Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj
pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v
listo udeležencev.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z is-
tim dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Bombažna predilnica
in tkalnica Tržič, d.d.

začasna uprava
in začasni nadzorni svet

Ob-15134
Na podlagi 26. člena statuta delniške

družbe sklicuje uprava

1. skupščino delniške družbe
Alpinum, turistično podjetje, d.d.,
Ribčev Laz 50, Bohinjsko jezero,
ki bo dne 23. 12. 1999 ob 13. uri v

prostorih Hotela Zlatorog, Ukanc 65, 4265
Bohinjsko Jezero.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: Za predsednika skup-

ščine se po določilu nadzornega sveta ime-
nuje Pavle Pensa; za notarja se imenuje
Vojko Pintar, ki bo deloval tudi kot zapisni-
kar; za nadzornike glasovanj se imenujejo
Marjana Cesar, Irena Šolar in Ljudmila Šiv-
ic.

2. Poročilo uprave o poteku in zaključku
lastninskega preoblikovanja družbe.

3. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: Za pooblaščenega revi-

zorja za leto 1999 se imenuje družba Audi-
tor – revizijska hiša d.o.o. Ptuj, Murkova 4.

4. Povečanje osnovnega kapitala družbe
s stvarnimi vložki ter izključitev prednostne
pravice dosedanjih delničarjev.

Predlog sklepa:
4.1 Osnovni kapital družbe v višini

691,400.000 SIT, ki je v celoti vplačan, se
poveča za 85,450.000 SIT na skupno
776,850.000 SIT z izdajo 8.545 novih na-
vadnih imenskih delnic z nominalno vred-
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nostjo 10.000 SIT vsaka, in po emisijski
vrednosti delnice 16.400 SIT vsaka. Najni-
žji znesek, ki mora biti vplačan ob nakupu
delnic znaša 140,138.000 SIT.

4.2. Povečanje kapitala iz 1. točke tega
sklepa se izvrši in nove delnice se izdajo na
naslednji način in pod naslednjimi pogoji:

– firma izdajatelja: Alpinum, turistično
podjetje, d.d., Ribčev laz 50.

– Vrsta in razred novih delnic: navadne,
imenske delnice z glasovalno pravico, brez
omejitev. Vsaka delnica daje njenemu imet-
niku pravice, določene s statutom družbe
za druge navadne, že izdane delnice.

– Skupna nominalna vrednost izdaje no-
vih delnic: 85,450.000 SIT.

– Emisijska vrednost izdaje novih delnic:
140,138.000 SIT.

– Način oziroma oblika izdaje novih del-
nic: delnice štejejo za izdane z dnem regi-
stracije izvedbe povečanja osnovnega kapi-
tala v sodnem registru. Nove delnice bodo
izdane v nematerializirani obliki.

– Nominalna vrednost nove delnice:
10.000 SIT vsaka.

– Način izplačila dividende: dividende na
nove delnice se izplačujejo pod pogoji in na
način, določen s statutom družbe in skle-
pom skupščine o delitvi dobička.

– Prednostna pravica dosedanjih delni-
čarjev do vpisa novih delnic se v celoti iz-
ključi.

– Celotno izdajo novih delnic vpiše HIT
d.o.o. Nova Gorica, ki je dne 26. 11. 1997
z družbo TP Alpinum p.o. sklenil pogodbo o
dolgoročnem posojilu in konverziji terjatev v
bodoči kapitalski delež.

– HIT d.o.o. Nova Gorica bo nove delni-
ce vplačal s konverzijo oziroma cesijo terja-
tve po pogodbi o dolgoročnem posojilu in
konverziji terjatev v bodoči kapitalski delež z
dne 26. 11. 1997 v vrednosti: 140,138.000
SIT glavnice in natečenih obresti.

– Rok za vpis novih delnic: nove delnice
se vpišejo v roku 7 dni od dneva vpisa skle-
pa skupščine o povečanju kapitala v sodni
register. V primeru, da se delnice ne vpiše-
jo v navedenem roku, se znesek povečanja
osnovnega kapitala ustrezno zmanjša.

– Način vpisa novih delnic: nove delnice
se vpisujejo z vpisno izjavo (vpisno potrdilo)
na sedežu družbe. Uprava bo vpisno potrdi-
lo potrdila najkasneje ob poteku roka za
vplačilo novih delnic.

– Rok in način plačila: rok za vplačilo
novih delnic, ki se opravi s sklenitvijo po-
godbe o konverziji je 8 dni po vpisu delnic.

– Rok za vrnitev vplačil v primeru neizda-
je delnic: (če ne pride do registracije izved-
be): 6 mesecev od dneva vplačila delnic.

– Način objave delnic: emisijski znesek
novih delnic in izključitev prednostne pravi-
ce obstoječih delničarjev se objavi v Urad-
nem listu RS in v časopisu Delo v skladu s
313. členom ZGD.

– Izročitev novih delnic: nove delnice se
izročijo, skladno s pravili Centralno Klirinš-
ko depotne družbe d.d. Ljubljana.

– Način razpolaganja z novimi delnica-
mi: nove delnice so prosto prenosljive v
skladu s statutom družbe in vsakokrat ve-
ljavnimi predpisi.

– Določitev revizorja: za revizorja izdaje
delnic s stvarnimi vložki se imenuje družba
Auditor – revizijska hiša d.o.o., Ptuj.

5. Razrešitev dosedanjih članov zača-
snega nadzornega sveta in imenovanje čla-
nov nadzornega sveta ter seznanitev s člani
nadzornega sveta imenovanih s strani de-
lavcev.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je sklad-
no z določbo II. G. Akta o lastninskem
preoblikovanju družbenega podjetja TP Al-
pinum p.o. mandat članom začasnega nad-
zornega sveta potekel na dan izvedbe 1.
skupščine po vpisu delniške družbe v sodni
register.

Vsi člani začasnega nadzornega sveta
so tako razrešeni z dnevom te skupščine.

Za člane 1. rednega nadzornega sveta z
mandatom 4 let se na predlog začasnega
nadzornega sveta imenujejo:

1. Zoran Trojer
2. Tadeja Čelar
3. Zvonko Šuler
4. Boris Bizjak

Ugotovi se, da so delavci, skladno z do-
ločbami statuta, imenovali dva člana.

6. Plačilo članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: člani nadzornega sveta

so upravičeni do sejnine v višini 30.000 SIT
predsednik pa v višini 40.000 SIT po seji in
na povračilo potnih in drugih z zakonom
predpisanih stroškov.

7. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: člen VI. A. se spremeni

tako, da se glasi: “Osnovni kapital družbe je
776,850.000 SIT”

Člen VI. B. se spremeni tako, da se gla-
si: “Osnovni kapital družbe je razdeljen na
77.685 navadnih delnic z nominalno vred-
nostjo 10.000 SIT.”

Člen XXIII se spremeni tako, da se točke
XXIII. A., XXIII. B. in XXIII. C. v celoti brišejo
in nadomestijo z naslednjim besedilom:

“XXIII. A. Vsak član nadzornega sveta
ima en glas. Sklep je sprejet, če zanj glasu-
je večina prisotnih članov.

XXIII. B. V primeru neodločenega glaso-
vanja odloča glas predsednika nadzornega
sveta.”

Člen XXIX se spremeni tako, da se v
točki XXIX.A. drugi stavek v celoti briše.

Člen XLVIII se spremeni tako, da se v
točki XLVIII. A. besede “Uradnem listu RS”
brišejo in nadomestijo z besedami “dnevni-
ku DELO”,

točka XLVIII. B. se v celoti briše,
točka XLVIII. C. se preimenuje v točko

XLVIII.B.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da

uskladi statut s sprejetimi sklepi.
Udeležba na skupščini.
Skupščine se imajo pravico udeležiti in

glasovati delničarji in njihovi pooblaščenci
in zastopniki le, če so vpisani v delniško
knjigo in svojo udeležbo prijavijo družbi, naj-
kasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Udeležba se prijavi osebno ali po tele-
faksu, telegramu ali s priporočeno pošto, ki
mora prispeti na sedež družbe najkasneje 3
dni pred zasedanjem skupščine.

Pooblastila morajo biti pisna.
Pozivamo udeležence, da se, ob pri-

hodu na skupščino vsaj pol ure pred pri-
četkom seje, prijavijo z osebno izkaznico
ali drugim identifikacijskim dokumentom
in s podpisom potrdijo svojo prisotnost na
skupščini in prevzamejo glasovalne listi-
če.

Gradivo za skupščino je na vpogled v
tajništvu družbe, od ponedeljka do petka,
od 9. do 12. ure, od dneva objave dalje.

Vsak delničar ima v roku enega tedna po
objavi sklica pravico zahtevati dopolnitev
dnevnega reda. V zahtevi, ki se pošlje skli-
catelju skupščine, se navede namen in raz-
loge dopolnitve ter razumno obrazložene
predloge sklepov po dopolnjenem dnevnem
redu.

Vsak delničar ima predlogom uprave in
nadzornega sveta pravico nasprotovati ter
postaviti razumno utemeljen nasprotni pred-
log. Nasprotni predlog se lahko postavi pi-
sno najkasneje ob priglasitvi udeležbe na
skupščini.

Predlogi delničarjev se sporočijo le, če
jih delničar posreduje družbi v roku enega
tedna po objavi sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se zasedanje ponovi prvi delovni
dan po preteku 15 dni od neuspelega zase-
danja. Ponovljena skupščina veljavno odlo-
ča, ne glede na višino na zasedanju zasto-
panega kapitala.

Alpinum, turistično podjetje, d.d.,
uprava družbe

Št. 16622/99 Ob-15136
Na podlagi točke F.C. statuta družbe

Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d., Vinarska
c. 5, Vipava, uprava družbe sklicuje

2. redno skupščino delničarjev ,
ki bo v četrtek, 23. decembra 1999 ob

15. uri na sedežu družbe Vinarska c. 5,
Vipava.

I. Dnevni red in predlogi sklepov.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-

nosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsednika

skupščine se imenuje odvetnika Dušana
Kecmana, za preštevalki glasov pa Matejo
Kodelja in Alenko Fajdiga. Skupščini bo pri-
sostvoval vabljeni notar Darko Jerše.

2. Pregled letnega poročila družbe za
leto 1998.

Predlog sklepa uprave in NS: na predlog
uprave in ob pozitivnem mnenju NS se sprej-
me letno poročilo družbe za leto 1998.

3. Pokrivanje izgube iz leta 1998.
a) Predlog sklepa uprave: izguba iz po-

slovnega leta po stanju na dan 31. 12. 1998
v višini 295,453.334,18 SIT se pokriva v
skladu z zakonom o gospodarskih družbah
in Slovenskimi računovodskimi standardi na
način, da se del nerazporejenega dobička
skupaj z revalorizacijskimi popravki iz po-
slovnega leta 1994 v višini 85,015.493,59
SIT nameni za pokrivanje izgube poslovne-
ga leta 1998, razlika nepokrite izgube iz
poslovnega leta 1998 v višini
210,437.840,59 SIT pa se poravna najka-
sneje v naslednjih petih letih od njenega
nastanka v okviru izrednih odhodkov, nato
pa z odpisi delov kapitala.

b) Predlog sklepa delničarja KZ Vipava,
VZ Vipava, ki jo zastopa Krušič Evgen ter
delničarja Plahuta Primoža po pooblastilu
21 delničarjev: skupščina sklepa o spreje-
mu letnega poročila uprave za leto 1998.
Izguba po stanju 31. 12. 1998 v višini
295,453.334,18 SIT naj bi se pokrila v bre-
me nerazporejenega dobička in revaloriza-
cijskega popravka dobička iz preteklih let v
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višini 190,715.798,35 SIT ter revalorizacij-
skega popravka rezerv v višini
104,737.535,83 SIT.

4. Obravnava poslovanja družbe za prvo
polletje 1999 s programom sanacije.

a) Predlog sklepa uprave: skupščina vza-
me na znanje informacijo o polletnem po-
slovanju s sanacijskim programom.

b) Predlog sklepa delničarja KZ Vipava,
VZ Vipava, ki jo zastopa Krušič Evgen ter
delničarja Primoža Plahute po pooblastilu
21 delničarjev:

1. varianta: (sanacijski program se pri-
pravi in je sprejemljiv) skupščina sklepa o
predlogu sanacijskega programa. Predlog
sanacijskega programa pripravi uprava in
se predhodno pridobi mnenje nadzornega
sveta družbe,

2. varianta: (sanacijskega programa ni ali
je nesprejemljiv) na osnovi ugotovljenih sla-
bih poslovnih rezultatov in nesprejemljivega
sanacijskega programa, skupščina delničar-
jev izreče nezaupnico upravi družbe.

5. Odgovornost NS za nadzor poslova-
nja družbe.

a) Predlog sklepa uprave: skupščina
ugotovi, da NS svoje pristojnosti izvaja v
skladu z zakonom.

b) Predlog sklepa delničarja KZ Vipava,
VZ Vipava, ki jo zastopa Krušič Evgen ter
delničarja Primoža Plahuta po pooblastilu
21 delničarjev: zaradi nevarovanja intere-
sov družbe in lastnikov delnic družbe, skupš-
čina delničarjev razreši člane nadzornega
sveta: Alda Boškina, Milana Saksido in Bran-
ka Strgarja.

Imenuje se nove tri člane nadzornega
sveta:

– Rastislav Furlan, Potoče 3, Dobravlje,
– Marjan Poljšak, Šibeniška 21. Ajdovš-

čina,
– Primož Plahuta, IV. Prekomorske bri-

gade 74, Ajdovščina.
6. Imenovanje posebnega revizorja:
a) Predlog sklepa uprave: za posebnega

revizorja se po 67/I. členu zakona o prev-
zemih imenuje RFR Ernst & Young d.o.o. iz
Ljubljane.

b) Predlog sklepa delničarja KZ Vipava,
VZ Vipava, ki jo zastopa Krušič Evgen ter
delničarja Plahuta Primoža po pooblastilu
21. delničarjev: za posebnega finančnega
revizorja družbe za leto 1999 skupščina
imenuje revizorsko družbo EURO-IN &
PARTNERS d.o.o., Škofja Loka, Kidričeva
66/a.

7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave: skladno z 240.

členom zakona o gospodarskih družbah se
oblikuje sklad lastnih delnic v višini
83,423.400 SIT za namen, da se ponudijo
v odkup delavcem družbe ali z njo poveza-
ne družbe, do višine 10% osnovnega kapi-
tala. Kot vir sredstev se uporabi nerazpore-
jene dobičke iz preteklih let 1995, 1996 in
1997.

8. Sprememba statuta delniške družbe
Agroind Vipava 1894 Vipava, d.d.

Predlog sklepa uprave in NS: sprejmejo
se predlagane spremembe statuta delniške
družbe v predlaganem besedilu.

II. Vpogled v gradiva
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je na vpogled delničarjem družbe na sede-
žu družbe v Vipavi, Vinarska cesta 5 (tajniš-

tvo), vsak delovni dan od dneva objave skli-
ca do dneva zasedanja skupščine od 9. do
12. ure.

III. Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Pravico do udeležbe na skupščini
in uresničevanje glasovalne pravice imajo
samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in
pooblaščenci, ki bodo pred skupščino pri-
javili svojo udeležbo na sedežu družbe in so
vpisani v delniško knjigo po stanju na dan
skupščine.

IV. Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da morebitne nas-

protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od objave sklica.

V. Čas sklica
Skupščina je sklicana za 15. uro. Če

tedaj ni dosežena sklepčnost, bo ponovno
zasedanje istega dne v istih prostorih uro
kasneje, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino uro pred zasedanjem zaradi vzpo-
stavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.

Stališča uprave do predloga delničarjev
KZ Vipava, VZ Vipava, ki jo zastopa Krušič
Evgen in delničarja Primoža Plahuta po
pooblastilu 21 delničarjev so naslednja:

– k točki 3. b): predlagano pokrivanje
izgube iz poslovnega leta 1998 v višini
295,453.334,18 SIT ni mogoče pokrivati v
predlagani višini nerazporejenih dobičkov in
ustreznih revalorizacijskih popravkov, ker jih
je predlagatelj napačno ugotovil. Istočasno
pa ni smiselno pokrivati izgubo v breme ob-
likovanih rezerv pred ostalimi sestavinami
kapitala.

– k točki 4. b): po mnenju uprave je
sanacijski program del poslovodske funkci-
je, za katero uprava odgovarja po zakonu in
jo v primeru slabega vodenja družbe NS v
vsakem trenutku razreši. Ker je sanacijski
program zahteven strokovni dokument,
uprava zato meni, da imajo delničarji na
skupščini pravico biti seznanjeni s sanacij-
skim programom, ne morejo pa ga spreje-
mati, ker s tem posegajo v poslovodenje
družbe, kar pa je v nasprotju z zakonom o
gospodarskih družbah.

– k točki 5. b): uprava meni, da je nad-
zorni svet svoje obveznosti opravljal v skla-
du z zakonom. Glede na dogajanja v delni-
čarju Kmetijski zadrugi Vipava in njihovo do-
sedanje delovanje, so predlagani kandidati
neprimerni za članstvo v NS družbe.

– k točki 6. b): skupščina je na 1. skupš-
čini, ki je bila 2. 3. 1999 že imenovala
revizorja za leto 1999, ki je že do sedaj
revidiral računovodske izkaze in po mnenju
uprave svoje delo opravil korektno in v skla-
du z zakonom, zato ni razloga za imenova-
nje drugega revizorja. Uprava pa razume
zahtevo navedenih delničarjev z dne 28. 7.
1999 po imenovanju posebnega finančne-
ga revizorja družbe za leto 1999, kot zahte-
vo delničarjev za imenovanje posebnega re-
vizorja po členu 67/1 zakona o prevzemih,
ker zakonodaja kategorije posebnega fi-
nančnega revizorja ne pozna. Uprava meni,

da je zahteva v smislu posebnega finančne-
ga revizorja po zakonu o prevzemih, glede
na poslovanje družbe in postopek lastnin-
skega preoblikovanja v obdobju do nastopa
sedanje uprave, utemeljena.

Agroind Vipava 1894 Vipava d.d.,
predsednik uprave: mag. Igor Blažina

Ob-15137
Na podlagi 14. člena statuta delniške

družbe Optima Leasing d.d., Dunajska 22,
Ljubljana in 283. člena zakona o gospodar-
skih družbah uprava sklicuje

osmo skupščino
delničarjev Optima leasing d.d.,

Ljubljana
ki bo v sredo 22. decembra 1999 ob

17. uri v Gostilni Zgornji Kirn, Kamnik pod
Krimom 60, 1352 Preserje.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih organov skupščine

in sicer: predsednika skupščine in prešte-
valca glasov.

Seji bo prisostvoval povabljeni notar.
Predlog sklepa: volijo se predlagani de-

lovni organi.
2. Poslovno poročilo 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovno poročilo za leto 1998 po predlogu
uprave in  mnenju nadzornega sveta.

3. Razporeditev rezultatov za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme raz-

poreditev izgube po predlogu uprave in
mnenju nadzornega sveta.

4. Imenovanje revizorske hiše za leto
1999.

Predlog sklepa: za revizorsko hišo se
imenuje Constantia d.o.o.

5. Plan za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme plan

za leto 1999 v predloženem besedilu, ki bo
priloga zapisnika.

6. Nagrada za delo članom nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: skupščina potrdi izpla-
čilo nagrade za delo članom nadzornega
sveta v predlagani višini.

Gradivo za zasedanje skupščine je na
vpogled vsem delničarjem na sedežu druž-
be Dunajska 22, Ljubljana od 23. 11. 1999
dalje od 9. do 15. ure pri Ireni Rant Avgu-
štin.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo
vsi delničarji z delnicami, ki imajo glasoval-
no pravico oziroma njihovi pooblaščenci in
so vpisani v delniško knjigo na dan zaseda-
nja skupščine.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje skupščine istega dne ob
17.30 v istih prostorih.

Optima leasing d.d.
direktor

Št. 7/99 Ob-15139
Direktor Tovarne čevljev BOR Dolenjske

Toplice d.d., Močile 1, 8350 Dolenjske To-
plice, na podlagi zakona o gospodarskih
družbah in na podlagi 37. člena statuta Bor
d.d., sklicuje

5. sejo skupščine,
 ki bo dne 21. 12. 1999 ob 14. uri na

sedežu družbe Tovarna čevljev BOR Do-
lenjske Toplice d.d., Močile 1, 8350 Do-
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lenjske Toplice, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se izvoli Branko Žibret, za preštevalki
glasov se izvoli Tončko Pižem in Vero Fink.

Skupščini prisostvuje notar.
3. Sprejem in potrditev poročila o poslo-

vanju družbe za obdobje 1. 1. 1999 do 30.
9. 1999.

Predlog sklepa: skupščina potrdi poro-
čilo o poslovanju družbe za obdobje 1. 1.
1999 do 30. 9. 1999 (izkaz uspeha za
navedeno obdobje ter bilanco stanja na dan
30. 9. 1999) ter revizorjevo poročilo.

4. Kritje izgube.
Predlog sklepa: izgubo na dan 30. 9.

1999 v višini154.496 tisoč SIT družba krije
v breme naslednjih kategorij kapitala: 9.325
tisoč SIT v breme rezerv družbe, 111.287
tisoč SIT v breme revalorizacijskega poprav-
ka kapitala,33.884 tisoč SIT v breme os-
novnega kapitala družbe.

5. Zmanjšanje osnovnega kapitala druž-
be.

Predlog sklepa: kot posledica kritja izgu-
be se zmanjša osnovni kapital družbe in
sicer:

(a) Osnovni kapital družbe v višini
88,860.000 SIT, ki ga tvori 88.860 navad-
nih imenskih delnic z nominalno vrednostjo
za 1 delnico 1.000 SIT se zmanjša na
44,309.000 SIT.

(b) Osnovni kapital se zmanjša na način,
da se združita po dve obstoječi delnici v
eno delnico z nominalno vrednostjo 1.000
SIT. Osnovni kapital družbe tvori 44.309
navadnih imenskih delnic z nominalno vred-
nostjo za 1 delnico 1.000 SIT.

(c) Pravico do zamenjave dveh obstoje-
čih delnic za eno novo delnico ima vsak
delničar, ki je na dan zasedanja skupščine
vpisan v delniško knjigo družbe pri centralni
klirinško depotni družbi – KDD. V primeru
lihega števila delnic pri posameznem delni-
čarju se v postopku zamenjave zaokrožuje
navzdol.

(d) Preostanek kapitala v višini 10.487
tisoč SIT, ki je nastal kot razlika med kapita-
lom po kritju izgube in novim osnovnim ka-
pitalom v višini 44,309.000 SIT se razpore-
di v rezerve družbe.

6. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se poveča z izdajo 53.672 novih delnic,
nominalna vrednost za 1 delnico je 1.000
SIT, prodajna vrednost za 1 delnico je
1.236,68 SIT, delnice se vplačajo s stvarni-
mi vložki in sicer:

(a) obstoječi delničarji družbe se odpo-
vedujejo prednostni pravici vpisa delnic v
novi izdaji, ki jo imajo na osnovi določil ZGD,

(b) 53.672 novo izdanih delnic vpišejo
upniki družbe, ki svoje terjatve do družbe
na dan 30. 9. 1999 konvertirajo v lastništvo
družbe na osnovi izglasovane prisilne po-
ravnave,

(c) sklep o povečanju osnovnega kapita-
la družbe stopi v veljavo le v primeru, da bo
izglasovana prisilna poravnava družbe.

7. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa:
(a) potrdijo se spremembe statuta v pred-

lagani obliki,
(b) spremembe čistopisa statuta kot po-

sledico zmanjšanja in povečanja osnovnega
kapitala družbe potrdi nadzorni svet družbe
na osnovi vpisa spremembe osnovnega ka-
pitala v sodni register.

(c) spremembe statuta pod 7a točko
stopijo v veljavo le v primeru izglasovane
prisilne poravnave nad dolžnikom, druž-
bo.

8. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
(a) člane nadzornega sveta se imenuje

po predlogu,
(b) izvoljena člana postaneta člana nad-

zornega sveta, na podlagi veljavno izglaso-
vanega skupščinskega sklepa o spremembi
statuta družbe pod točko 7a, na dan ko
stopi spremenjeni statut v veljavo. Mandat
novoizvoljenima članoma nadzornega sveta
traja od nastopa članstva do konca mandata
dosedaj imenovanim članom nadzornega
sveta.

Glasovanje
Glasovalno pravico na skupščini lahko

uresničujejo tisti delničarji, ki so na dan za-
sedanja vpisani v knjigo delničarjev pri Kli-
rinško depotni družbi in se veljavno prijavijo
na skupščino.

Delničarji oziroma njihovi poooblaščenci
morajo svojo udeležbo na skupščini prijaviti
najkasneje tri dni pred zasedanjem. Poobla-
stilo pooblaščencu mora biti pisno.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice za
sejo skupščine v prostorih zasedanja skupš-
čine eno uro pred pričetkom seje.

V kolikor ob prvem sklicu ne bo dose-
žena vsaj 15% udeležba in s tem sklepč-
nost, bo ponovno zasedanje (drugi sklic)
istega dne 21. 12. 1999 ob 15. uri na
sedežu družbe. Skupščina bo takrat veljav-
no odločala ne glede na višino zastopane-
ga kapitala.

Gradivo
Predlogi sklepov in predlagane spre-

membe statuta družbe so na vpogled vsem
delničarjem na sedežu družbe, v tajništvu
uprave, v času od dneva sklica do dneva
zasedanja, vsak delovni dan med 11. in
12. uro.

Tovarna čevljev BOR, d.d.,
Dolenjske Toplice

uprava

Št. 26/99 Ob-15140
Direktor Pooblaščene investicijske druž-

be Krona Krona d.d. na osnovi zakona o
gospodarskih družbah, zakona o investicij-
skih skladih in družbah za upravljanje in na
podlagi 10.4.2. točke statuta pooblaščene
investicijske družbe Krona Krona d.d. Ljub-
ljana sklicuje

6. sejo skupščine,

ki bo dne 21. 12. 1999 ob 12. uri v
prostorih Obrtne zbornice Ljubljana-Vič, Tr-
žaška 116, 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 po-
slovno leto 1998.

Predlog sklepa: sprejme se letno poro-
čilo o poslovanju za leto 1998 z revidiranimi
finančnimi izkazi družbe po predlogu up-
rave.

4. Razrešitev in imenovanje člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: z dnem sklepa skupšči-
ne se razreši člana nadzornega sveta, na
njegovo mesto pa, po predlogu nadzornega
sveta, imenuje novega člana.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1999 se imenuje Podboršek revizijska
hiša, k.d. Ljubljana.

6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovanje
Delničarje, njihove zastopnike ali poob-

laščence pozivamo, da svojo udeležbo na
skupščini, skladno s točko 10.4.2. statuta
Pooblaščene investicijske družbe Krona
Krona d.d., pisno prijavijo družbi vsaj tri dni
pred sejo skupščine. Prijave in pooblastila
naj na sedež družbe prispejo najkasneje do
19. 12. 1999. Skladno s točko 10.1. statu-
ta Pooblaščene investicijske družbe Krona
Krona d.d. število glasov posameznega del-
ničarja določajo glasovi delnic, ki so po evi-
denci 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 21. 12. 1999 ob 12.30 na istem
mestu. Skupščina bo takrat veljavno odloča-
la ne glede na višino zastopanega kapitala.

Gradivo
Gradivo za zasedanje skupščine je na

vpogled vsem delničarjem družbe na sede-
žu Pooblaščene investicijske družbe Krona
Krona d.d., Tržaška 116, Ljubljana med 10.
in 12. uro.

PID Krona Krona d.d.
direktor: Boštjan Gmajnar, dipl. ek.

Ob-15141
Na podlagi 15. člena statuta družbe Slo-

venijavino, d.d., Frankopanska 11, Ljublja-
na, sklicuje začasna uprava družbe

1. redno skupščino
družbe Slovenijavino, podjetje za

proizvodnjo in trgovino z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami, d.d.,
ki bo v sredo, dne 22. decembra 1999

ob 17. uri na sedežu družbe v Ljubljani,
Frankopanska 11.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se izvoli od-

vetnik Drago Trbanc,
– za preštevalki glasov pa Lidija Žagar in

Natalija Klopčič.
Skupščini bo prisostvovala notarka Na-

da Kumar.
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2. Poročilo o rezultatih poslovanja za ob-
dobje 1993 - 1997 s predlogom razdelitve
dobička in pokrivanja izgube.

Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme poročilo za-
časne uprave družbe o višine prenešenega
dobička in nekrite izgube iz preteklih let; na
dan 31. 12. 1998 znaša nepokrita izguba
iz let 1993, 1994, 1995 in 1996
2.378,251.890,89 SIT. Revalorizirani po-
pravek izgube znaša 572,894.921,25 SIT.
Skupaj znaša revalorizirana izguba
2.951,146.812,24 SIT. Za pokrivanje iz-
gube se razporedi dobiček iz leta 1997 v
višini 372,264.353,03 SIT, rezerve v višini
893,135.000 SIT, vplačani presežek kapi-
tala 340,314.161,03 SIT, revalorizacijski
popravek dobička 1997 v višini
27,919.826,48 SIT, revalorizacijski popra-
vek rezerv v višini 911,287.538,55 SIT,
revalorizacijski popravek vplačanega pre-
sežka kapitala v višini 25,523.562,08 SIT
in delno revalorizacijski popravek osnovne-
ga kapitala v višini 380,702.371,07 SIT. S
tem je izguba za obdobje 1993 - 1996 v
celoti pokrita.

3. Poročilo o poslovanju za leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog začasne

uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme letno poročilo
za leto 1998.

4. Odločanje o rezultatih poslovanja za
leto 1998.

Predlog sklepa: čista izguba za poslov-
no leto 1998 v višini 676,082.156 SIT osta-
ne nepokrita.

5. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
a) Razreši se začasni nadzorni svet
b) V nadzorni svet se kot predstavniki

delničarjev izvolijo:
1. mag. Franc But,
2. Silvan Peršolja,
3. Franc Polajžer,
4. Uroš Zarnik.

Skupščina se seznani s člani nadzorne-
ga sveta – predstavniki delavcev.

6. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta

Predlog sklepa:
a) Sejnina za člane nadzornega sveta

znaša 40.000 SIT neto, za predsednika
nadzornega sveta pa 60.000 SIT neto.

b) Enaka sejnina kot pod a. se izplača
tudi predsedniku in članom začasnega nad-
zornega sveta.

7. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja

Predlog sklepa: za revidiranje letnih ra-
čunovodskih izkazov za leto 1999 in 2000
se imenuje revizorska hiša IN Revizija
d.o.o., Linhartova 1, Ljubljana.

Predlagatelja sklepov sta začasna upra-
va in začasni nadzorni svet, predlagatelj
sklepa pod točko 5. in 7. pa le začasni
nadzorni svet.

Delničarje naprošamo, da svojo ude-
ležbo na skupščini prijavijo na družbi pisno,
najkasneje tri dni pred zasedanjem skup-
ščine.

Vljudno prosimo udeležence, da se uro
pred pričetkom zasedanja prijavijo predstav-
niku družbe na mestu, kjer bo zasedanje

skupščine in s podpisom seznama prisotnih
delničarjev potrdijo svojo prisotnost na
skupščini. Za udeležbo na skupščini se fi-
zične osebe izkažejo z osebnim indentifika-
cijskim dokumentom, pooblaščenci pa tudi
s pisnim pooblastilom.

Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda je na vpogled v tajništvu direktorja druž-
be na naslovu: Frankopanska 11, Ljubljana,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Delničarji lahko svoje nasprotne predlo-
ge, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo
v roku 7 dni od objave sklica skupščine,
priporočeno po pošti ali neposredno na se-
dežu družbe.

Če skupščina ne bo sklepčna, bo po-
novno zasedanje eno uro kasneje, v istih
prostorih. Na ponovnem zasedanju bo
skupščina odločala ne glede na višino za-
stopanega osnovnega kapitala.

Slovenijavino, d.d.
začasna uprava

Ob-15142
Na podlagi 39. člena statuta družbe Ljub-

ljanske mlekarne d.d., Ljubljana, Tolstojeva
63, sklicuje uprava

3. redno sejo skupščine
Ljubljanskih mlekarn d.d.,

ki bo dne 21. 12. 1999 ob 9.30 uri, v
prostorih poslovne stavbe TR/3, Trg repub-
like 3 v Ljubljani, v konferenčni dvorani, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delov-
nih teles skupščine.

Predlog sklepa uprave je: ugotovi se, da
je skupščina sklepčna.

Za predsedujočo skupščine se izvoli
Branko Neffat, univ. dipl. prav.

Preštevalki glasov sta Barbara Dornik in
Renata Miklavčič.

Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.

2. Združitev s pripojitvijo Gorenjske mle-
karne d.d., k Ljubljanskim mlekarnam d.d.

Uprava ob pozitivnem mnenju nadzorne-
ga sveta predlaga skupščini, da sprejme
naslednje sklepe:

2.1. Poročilo uprave družbe o združitvi s
pripojitvijo.

Sprejme se poročilo uprave o združitvi s
pripojitvijo Gorenjske mlekarne d.d., k Ljub-
ljanskim mlekarnam d.d.

2.2. Seznanitev skupščine z rezultati re-
vizijskega poročila o pripojitvi.

Skupščina se seznani z rezultati revizij-
skega poročila o pripojitvi z dne 4. 10.
1999, ki ga je izdelal pooblaščeni revizor
RFR – Ernest & Young, d.o.o., v prilože-
nem besedilu.

2.3. Sprejem sklepa o združitvi s pripoji-
tvijo Gorenjske mlekarne d.d., k Ljubljan-
skim mlekarnam d.d.

Sprejme se sklep o združitvi s pripojitvijo
Gorenjske mlekarne d.d., k Ljubljanskim
mlekarnam d.d.

2.4. Sprejem sklepa o potrditvi pogod-
be o združitvi s pripojitvijo družbe Gorenj-
ska mlekarna d.d., k družbi Ljubljanske mle-
karne d.d.

Sprejme se sklep o potrditvi pogodbe
o združitvi s pripojitvijo družbe Gorenjska
mlekarna d.d., k Ljubljanskim mlekarnam
d.d.

2.5. Sprejem sklepa o povečanju osnov-
nega kapitala družbe.

Osnovni kapital Ljubljanskih mlekarn
d.d., se za izvedbo združitve s pripojitvijo
poveča za največ 419,795.000 SIT na
4.076,395.000 SIT. Iz povečanega osnov-
nega kapitala se izda največ 419.795 del-
nic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT in
skupno nominalno vrednostjo vseh delnic
4.076,395.000 SIT. Vse nove izdane del-
nice so imenske in dajo njihovim imetnikom
naslednje pravice:

– pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,

– pravico do dela dobička (dividende),
– pravico do ustreznega dela preostale-

ga premoženja po likvidaciji ali stečaju druž-
be.

Delnice bodo izdane v nematerializirani
obliki z vpisom v centralni register nemate-
rializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško
depotni družbi d.d.

Delnice, ki se izdajo pri povečanju kapi-
tala zaradi združitve s pripojitvijo, se izročijo
tistim delničarjem družbe Gorenjska mle-
karna d.d., ki bodo na osmi delovni dan po
vpisu združitve s pripojitvijo pri prevzemni
družbi vpisani kot delničarji prevzete družbe
Gorenjska mlekarna d.d., v delniški knjigi.
Novo izdane delnice pridobijo delničarji
prevzete družbe v zameno za delnice, ki so
jih imeli v prevzeti družbi, ki z združitvijo s
pripojitvijo preneha.

Delnice se izročijo delničarjem prevze-
te družbe po menjalnem razmerju iz pripo-
jitvene pogodbe. Delničarjem se, kjer ni
mogoče izplačati cele delnice, razlika iz-
plača v denarju iz premoženja prevzemne
družbe.

Ta sklep o povečanju osnovnega kapita-
la velja pod pogojem, da pride do realizaci-
je združitve s pripojitvijo pri prevzeti družbi
Gorenjska mlekarna d.d., ter do registracije
združitve s pripojitvijo po sedežu prevzem-
ne družbe.

2.6. Sprejem sprememb in dopolnitev
statuta.

Sprejmejo se naslednje spremembe in
dopolnitve statuta družbe:

1. V drugem členu statuta se dejav-
nosti pod točkami 28., 29. in 30. nadome-
stijo z naslednjima:

· H/55.1 Dejavnost hotelov in podob-
nih obratov,

· H/55.30 Dejavnost prehrambenih
gostinskih obratov.

2. Prvi odstavek tretjega člena statuta
se spremeni in pravilno glasi: osnovni kapi-
tal družbe znaša 4.076,395.000 SIT in je
razdeljen na 4,076.395 prosto prenosljivih
navadnih delnic z nominalno vrednostjo
1.000 SIT.

3. Četrti člen statuta se spremeni in
se pravilno glasi: vse delnice enega razre-
da v smislu 178. člena ZGD in se med
seboj razlikujejo le glede na omejitve, ki jih
njihovim imetnikom določa zakon. Osnovni
kapital je razdeljen na delnice naslednjih
oznak:

– 646.078 navadnih delnic z oznako
A, serijskih številk od 1 do 640.756 in od
1.275.742 do 1.281.063 v skupni nomi-
nalni vrednosti 646,078.000 SIT, kar pred-
stavlja 15,85% vrednosti celotnega osnov-
nega kapitala;
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– 634.985 navadnih delnic z oznako
B, serijskih številk od 640.757 do
1.275.741 v skupni nominalni vrednosti
634,985.000 SIT, kar predstavlja 15,58%
vrednosti celotnega osnovnega kapitala;

– 95.340 navadnih delnic z oznako
C, serijskih številk od 1.281.064 do
1.376.403 v skupni nominalni vrednosti
95,340.000 SIT, kar predstavlja 2,34% (dva
procenta) vrednosti celotnega osnovnega
kapitala;

– 381.360 navadnih delnic z oznako
E, serijskih številk od 1.376.404 do
1.757.763 v skupni nominalni vrednosti
381,360.000 SIT, kar predstavlja 9,35%
vrednosti celotnega osnovnega kapitala;

– 484.433 navadnih delnic z oznako
F, serijskih številk od 1.757.764 do
2.242.196 v skupni nominalni vrednosti
484,433.000 SIT, kar predstavlja 11,88%
vrednosti celotnega osnovnega kapitala;

– 1.414.404 navadnih delnic z ozna-
ko G, serijskih številk od 2.242.197 do
3.656.600 v skupni nominalni vrednosti
1.141,404.000 SIT, kar predstavlja
34,70% vrednosti celotnega osnovnega ka-
pitala;

– 419.795 navadnih delnic z oznako
G, serijskih številk od 3.656.601 do
4.076.395 v skupni nominalni vrednosti
419,795.000 SIT, kar predstavlja 10,30%
vrednosti celotnega osnovnega kapitala.

Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da besedilo statuta uskladi s sprejetimi spre-
membami in dopolnitvami statuta in izdela
njegovo prečiščeno besedilo s preštevilče-
njem členov.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev bo na voljo na sedežu družbe,
Tolstojeva 63, v pritličju poslovnega centra,
govorilnica št. 5, 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 ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, ki so vpisani v delniško knji-
go, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu Splo-
šno kadrovskega sektorja na sedežu druž-
be pisno prijavijo svojo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema glasovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma pooblaščenci se izka-
žejo z osebnim dokumentom, pisnim poob-
lastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpi-
som iz sodnega registra.

Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupš-
čina ne bo sklepčna, bo ponovno zaseda-
nje eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupš-
čina bo takrat ponovno odločala, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Ljubljanske mlekarne d.d.
predsednik uprave in

generalni direktor
mgr. Mihael Urbanija

Št. 30/99 Ob-15143
Na podlagi 30. člena statuta, poslovnika

o delu skupščine družbe Mestna optika,
d.d., Kongresni trg 9, Ljubljana, ter v skladu
z zakonom o gospodarskih družbah, sklicu-
jeta nadzorni svet in uprava

V. skupščino delničarjev
družbe Mestna optika, d.d.,

ki bo dne 20. 12. 1999 ob 9. uri, v
prostorih družbe Aktiva Group, d.o.o., Du-
najska 156, Ljubljana.

1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine ter se izvolita dva preštevalca gla-
sov.

2. Obravnava in spremembe pogodbe o
obvladovanju in prenosu dobička z dne
27. 5. 1999.

Predlog sklepa: skupščina družbe Mest-
na optika, d.d., daje soglasje k spremem-
bam pogodbe o obvladovanju in prenosu
dobička v predloženem besedilu.

3. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa: spremeni se firma druž-

be Mestna optika, d.d., tako da se spreme-
njena glasi “Mestna optika, Proizvodnja op-
tičnih inštrumentov in prodaja fotografske
opreme, d.d.”.

4. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta ter besedila statuta v prečiščeni obliki.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagane spremembe statuta ter čistopis sta-
tuta v predloženem besedilu.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je skupaj s predla-

ganimi spremembami statuta družbe ter po-
godbe o obvladovanju in prenosu dobička
na vpogled vsem delničarjem družbe, na
sedežu družbe, Kongresni trg 9 v Ljubljani,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali
pooblaščenci, ki v skladu z 31. členom sta-
tuta družbe svojo udeležbo pisno prijavijo
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.

Sklepčnost skupščine
Če ob začetku zasedanja skupščina ne

bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan
ob 9.30, na istem mestu. Na ponovnem
zasedanju skupščina veljavno odloča, ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Mestna optika, d.d.
predsednik nadzornega sveta:

Jordan Eržen
direktor:

Slavko Fašalek

Ob-15145
Na podlagi 25. člena statuta JP EGS –

RI, d.d., Maribor in določil zakona o gospo-
darskih družbah, uprava družbe sklicuje

2. skupščino
delniške družbe Javnega podjetja

Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj
in inženiring, Maribor, Vetrinjska 2,
ki bo 15. 12. 1999 ob 10. uri, na sede-

žu družbe JP EGS-RI, d.d., v sejni sobi št.
425, v 4. nadstropju, Vetrinjska 2, Maribor,
z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.

Predlog sklepa uprave: ugotovitev
sklepčnosti in potrditev predlaganega dnev-
nega reda.

2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: za predsedujo-

čega skupščini je imenovan Ivo Novak, za
preštevalca glasov se izvoli Nino Maletič.

Seji bo prisostvoval notar Stanislav Bo-
hinc iz Maribora.

3. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta d.d.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina sprejme spremembe in či-
stopis statuta d.d., ki je usklajen z Energet-
skih zakonom in zakonom o gospodarskih
javnih službah, v predloženem besedilu.

4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjev so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure, v času od objave dnevnega reda
do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki, obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica, v tajništvu uprave
delniške družbe.

Pooblasti se nadzorni svet družbe, da
po sprejetju sklepa uskladi besedilo statuta
družbe s sprejetimi sklepi skupščine.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki na-
vadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki, ki so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Pogoje za udeležbo na skupščini in gla-
sovalno pravico lahko uresničujejo delničar-
ji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prev-
zema 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 soba bo odprta eno uro pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
eno uro kasneje, v istih prostorih. Skupšči-
na bo takrat ponovno odločala, ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Javno podjetje
Elektrogospodarstvo Slovenije –

r.i., d.d.
uprava družbe

direktor Janez Sterniša, univ. dipl. inž.

Ob-15148
Na podlagi 37. člena statuta Adriatic,

Zavarovalne družbe, d.d., Koper, uprava
družbe sklicuje

21. sejo skupščine
Adriatic, Zavarovalne družbe, d.d.,

Koper,
ki bo v torek, 21. 12. 1999 ob 12.30, v

sejni sobi na sedežu družbe v Kopru, Ljub-
ljanska cesta 3a.
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Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in imenovanje delovnih teles
skupščine.

Uprava predlaga naslednji sklep: za
predsedujočega 21. seje skupščine Adria-
tic, Zavarovalne družbe, d.d., Koper, se iz-
voli Gregor Velkaverh, za preštevalki glasov
se določi Sandro Jukič in Majo Trstenjak,
za notarko pa se določi Nevenko Kovačič iz
Kopra.

2. Odločanje o spremembah statuta
družbe in potrditev čistopisa statuta.

Uprava in nadzorni svet predlagata na-
slednja sklepa: na predlog uprave in ob po-
zitivnem mnenju nadzornega sveta se statut
družbe spremeni in dopolni v členih 23, 46
in 47, v skladu s predloženim besedilom.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da
se potrdi čistopis statuta, kot je predložen v
gradivu za skupščino.

3. Spremembe članov nadzornega sve-
ta.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednje sklepe: skupščina ugo-
tovi, da je članu nadzornega sveta Milanu
Verganu prenehal mandat. Skupščina za no-
vega člana nadzornega sveta imenuje Zvo-
neta Ivanušiča.

Skupščina sprejme odstopno izjavo čla-
na nadzornega sveta Mirka Pavšiča. Skupš-
čina za novega člana nadzornega sveta ime-
nuje Tomaža Kačarja.

Mandat izvoljenih članov traja do izteka
mandata ostalim članom nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled od dneva objave
tega sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine, v tajništvu uprave v Kopru, Ljub-
ljanska cesta 3a, vsak delovnik med 9. in
12. uro.

V skladu s 40. členom statuta družbe je
pogoj za udeležbo na skupščini in uresniče-
vanje pravice do glasovanja pisna prijava
udeležbe na sedežu uprave družbe, najka-
sneje 3 dni pred dnevom zasedanja skupš-
čine.

V primeru, da skupščina ne bo sklepč-
na, bo ponovno zasedanje isti dan ob
14.30. Na ponovljenem zasedanju bo
skupščina veljavno odločala, ne glede na
višino na seji prisotnega kapitala.

Adriatic, Zavarovalna družba, d.d.,
Koper

predsednik uprave

Št. 394/99 Ob-15149
Na podlagi 283. člena zakona o gospo-

darskih družbah in 7.3. točke statuta del-
niške družbe Almira, Alpska modna industri-
ja, d.d., Radovljica, Jalnova 2, sklicuje upra-
va družbe

3. skupščino
delničarjev družbe Almira, d.d.

Skupščina bo potekala dne 21. 12.
1999 ob 12. uri, na sedežu družbe v Ra-
dovljici, Jalnova 2, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

2. Izvolitev predsednika skupščine in
dveh preštevalcev glasov.

Predlog sklepa: skupščina izvoli pred-
sednika skupščine in dva preštevalca gla-

sov ter potrdi notarja za sestavo notarskega
zapisnika.

3. Obravnava in sprejem revidiranega let-
nega poročila za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave, na
podlagi revizorskega mnenja in na podlagi
mnenja nadzornega sveta skupščina sprej-
me revidirano letno poročilo za leto 1998.

4. Pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: izguba iz zadnjega tro-

mesečja poslovnega leta 1998 v višini
43,608.577 SIT se pokriva v breme dolgo-
ročnih rezervacij.

5. Uskladitev osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: spremeni se sklep 2.

skupščine delničarjev št. 6 z dne 22. 3.
1999, v delu, ki se nanaša na višino pove-
čanega osnovnega kapitala, in sicer
522,474.000 SIT tako, da se zaradi razlike
pri vpisovanju stvarnih vložkov – delnic, v
višini 2,470.000 SIT, osnovni kapital družbe
po povečanju uskladi na dejansko vplačan
znesek osnovnega kapitala v višini
520,004.000 SIT.

6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagane spremembe statuta.
7. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 1999 skupščina imenuje revizijsko druž-
bo IN Revizija, d.o.o., Linhartova 1, Ljublja-
na.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini in gradivo
Skupščine družbe se lahko udeležijo del-

ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in v skladu z
veljavnimi predpisi.

Naprošamo udeležence skupščine, da
prijavijo svojo udeležbo na skupščini najka-
sneje 3 dni pred skupščino.

Udeleženci skupščine naj se prijavijo ob
prihodu na skupščino pred vstopom v dvo-
rano, kjer bodo s podpisom potrdili svojo
navzočnost in prevzeli ustrezno gradivo.

Popolno gradivo (letno poročilo za leto
1998, predlog sprememb statuta in ostalo
gradivo) za 3. sejo skupščine je delničarjem
na voljo in vpogled v tajništvu družbe na
sedežu družbe v Radovljici, Jalnova 2, in
sicer vsak delovni dan po objavi sklica
skupščine od 8. do 12. ure.

Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo drugi sklic skupščine istega
dne, z istim dnevnim redom, ob 13. uri. Ob
drugem sklicu bo skupščina veljavno odlo-
čala, ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Almira, d.d.
uprava družbe

Št. 023780 Ob-15150
Na podlagi  7.3. točke statuta delniške

družbe Obrtnik Škofja Loka, d.d., sklicujem

6. sejo skupščine
družbe Obrtnik Škofja Loka, d.d.,
ki bo v torek, 21. decembra 1999 ob

13. uri na sedežu družbe, Blaževa ulica 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev delovnega predsed-
stva.

Predlog sklepa: izvolita se presednik
skupščine in preštevalec glasov po predlo-

gu uprave. Seji bo prisostvovala vabljena
notarka Erika Braniselj.

2. Redno zmanjšanje osnovnega kapita-
la in umik lastnih delnic.

Predlog sklepa: po predlogu uprave ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se os-
novni kapital v višini 119,840.000 SIT
zmanjša za 81,896.000 SIT, tako da znaša
37,944.000 SIT. Zmanjšanje osnovnega
kapitala se v skladu z 243. členom ZGD
izvede z umikom lastnih delnic, ki jih je druž-
ba Obrtnik Škofja Loka pridobila v nasprotju
s 1 in 2 odst. 240. člena ZGD. Razlika med
vrednostjo umaknjenih lastnih delnic in zne-
skom zmanjšanja osnovnega kapitala se po-
računa z rezervami.

3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave ob

pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo spremembe statuta družbe.

4. Preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo.

Predlogi sklepov:
4.1. Po predlogu uprave ob pozitivnem

mnenju nadzornega sveta se delniška druž-
ba Obrtnik Škofja Loka preoblikuje v družbo
z omejeno odgovornostjo. Značilnosti druž-
be so razvidne iz družbene pogodbe, ki je
sestavni del tega sklepa.

Vsak dosedanji delničar pridobi z vpi-
som statusnega preoblikovanja delniške
družbe v družbo z omejeno odgovornostjo
pri pristojnem sodnem registru ustrezen po-
slovni delež, ki se določi glede na število
delnic, katerih lastnik je. Nominalna vred-
nost poslovnega deleža je enaka seštevku
nominalnega zneska delnic katerih lastnik
je vendar ne manj kot 14.000 SIT.

4.2. Družba bo tistim delničarjem, ki sta-
tusnemu preoblikovanju nasprotujejo prek
zapisnika, pridobila njihove s preoblikova-
njem nastale poslovne deleže za primerno
odškodnino.

4.3. Skupščina razreši člane nadzorne-
ga sveta družbe Obrtnik Škofja Loka, d.d.,
ki jim preneha mandat z dnem vpisa statu-
snega preoblikovanja v sodni register.

4.4. Skupščina za dobo 4 let imenuje
direktorja družbe z omejeno odgovornost-
jo, ki mu prične mandat z dnem vpisa statu-
snega preoblikovanja v sodni register in
pooblašča predsednika skupščine, da z di-
rektorjem sklene pogodbo o opravljanju po-
slovodne funkcije.

5. Vprašanja in pobude delničarjev
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled na sedežu druž-
be vsak delovni dan od objave sklica do
pričetka skupščine.

Delničarji lahko v sedmih dneh od obja-
ve tega sklica sporočijo upravi delniške
družbe Obrtnik Škofja Loka utemeljene pi-
sne pripombe oziroma predloge.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo
vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
družbe na dan zasedanja skupščine, njihovi
pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mo-
ra biti pisno.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne v
istih prostorih ob 14. uri. Na ponovnem zase-
danju bo skupščina veljavno odločala ne gle-
de na višino zastopanega osnovnega kapitala.

Obrtnik, d.d., Škofja Loka
direktor: Andrej Fojkar
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Ob-15152
Uprava družbe Elan podjetje za ustanav-

ljanje, financiranje in upravljanje z drugimi
podjetji, d.d., Begunje 1, Begunje na Go-
renjskem, sklicuje

11. skupščino družbe
ki bo dne 20. 12. 1999 v sejni sobi druž-

be Elan, d.d., Begunje, Begunje 1, Begunje
na Gorenjskem, s pričetkom ob 12. uri.

Pogoji za udeležbo in glasovalno pravico
na skupščini družbe.

Skupščine družbe se lahko udeležijo del-
ničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki in
pooblaščenci, ki svojo udeležbo na skupš-
čini prijavijo tako, da družba popolno prija-
vo prejme najkasneje tri dni pred dnem seje
skupščine. Pisne prijave sprejema Magda
Golmajer na sedežu družbe. Gradivo za
skupščino bo dostopno na sedežu družbe.

Prijava je popolna, če so ji priložena:
– za zakonitega zastopnika delničarja in

pooblaščenca delničarja, katerega poobla-
stitev je vpisana v sodnem registru: veljavni
overjeni izpisek iz sodnega registra,

– za pooblaščenca delničarja, katerega
pooblastitev ni vpisana v sodnem registru:
pisno pooblastilo zakonitega zastopnika del-
ničarja potrjeno s strani notarja, kateremu
mora biti priložen veljavni overjeni izpisek iz
sodnega registra, iz katerega je razviden
zakoniti zastopnik delničarja,

– pooblastilo zakonitega zastopnika ozi-
roma pooblaščenca delničarja mora biti
neomejeno in brezpogojno.

Glasovalna pravica za posameznega del-
ničarja se uresničuje glede na število del-
nic, izvršuje pa jo zakoniti zastopnik ali poob-
laščenec, ob izpolnitvi pogojev iz prvega
odstavka in na podlagi vpisa v seznam ude-
ležencev skupščine družbe.

Dnevni red s predlogi sklepov
1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovi-

tev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupš-
čine in ugotovitev prisotnosti notarja.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
ugotovi se sklepčnost skupščine družbe.
Za predsednika skupščine družbe se za do-
bo 4 let izvoli Ivan Krolo. Ugotovi se, da je
na skupščini družbe prisotna notarka.

2. Letno poročilo uprave družbe Elan,
d.d., Begunje vključno z bilanco uspeha in
bilanco stanja ter s konsolidirano bilanco
uspeha in konsolidirano bilanco stanja druž-
be Elan d.d., Begunje za poslovno leto od
1. 4. 1998 do 31. 3. 1999.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
sprejmejo se: letno poročilo uprave družbe
Elan, d.d., Begunje, bilanca uspeha in bilan-
ca stanja družbe Elan, d.d., Begunje za po-
slovno leto od 1. 4. 1998 do 31. 3. 1999
ter konsolidirana bilanca uspeha in konsoli-
dirana stanja družbe Elan, d.d., Begunje za
poslovno leto od 1. 4. 1998 do 31. 3. 1999.

3. Mnenje nadzornega sveta družbe
Elan, d.d., Begunje.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
mnenje nadzornega sveta se sprejme.

4. Ugotovitev in razporeditev poslovne-
ga rezultata družbe Elan, d.d., Begunje za
poslovno leto 1998.

Predlog uprave in nadzornega sveta: po
stanju na dan 1. 4. 1999 se izguba iz prete-
klih let in revalorizacijski popravek izgube
pokrivata iz revalorizacijskega popravka re-

zerv, dobička iz preteklih let, revalorizacij-
skega popravka dobička ter revalorizacij-
skega popravka osnovnega kapitala.

5. Razrešitev odgovornosti uprave druž-
be Elan, d.d., Begunje za poslovanje druž-
be v poslovnem letu 1998.

Predlog uprave in nadzornega sveta: čla-
ni uprave družbe Elan, d.d., Begunje, ki so
svojo funkcijo opravljali od 1. 4. 1998 do
23. 2. 1999 so odgovorni za poslovanje
družbe v času od 1. 4. 1998 do 23. 2.
1999. Člani uprave družbe Elan, d.d., Be-
gunje, ki so svojo funkcijo opravljali od 24.
2. 1999 do 31. 3. 1999 niso odgovorni za
poslovanje družbe v času od 24. 2. 1999
do 31. 3. 1999.

6. Imenovanje revizorja družbe Elan,
d.d., Begunje.

Predlog nadzornega sveta: za revizorja
družbe Elan, d.d., Begunje se imenuje: Pri-
ce Waterhouse Coopers, d.d., Parmova 53,
1000 Ljubljana.

7. Povečanje števila članov nadzornega
sveta s 7 članov na 9 članov.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
nadzorni svet družbe je sestavljen iz 9 čla-
nov.

8. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog uprave in nadzornega sveta: od-

pokliče se član nadzornega sveta Branimir
Pasecki.

9. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog uprave in nadzornega sveta: za

člana nadzornega sveta se za dobo 4 let
ponovno izvoli Franc Lotrič.

10. Predstavitev načrta za restrukturira-
nje družb Elan.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
načrt za restrukturiranje se v celoti sprejme.

11. Spremembe 102. člena statuta
družbe.

Predlog uprave in nadzornega sveta:
102. člen statuta se spremeni tako, da se
glasi: “Uprava je sestavljena iz najmanj 3 in
največ 5 članov (direktorjev). Člane (direk-
torje) imenuje nadzorni svet družbe.

Statut je dostopen na sedežu družbe pri
Magdi Golmajer.

12. Razno.
Sklepčnost in ponovno zasedanje
Skupščina družbe veljavno odloča, če

so navzoči delničarji z glasovalno pravico,
ki predstavlja najmanj 15% zastopanega os-
novnega kapitala.

V primeru, da se ob prvem sklicu ne
doseže sklepčnost, bo ponovno zaseda-
nje skupščine družbe Elan, d.d., Begunje
istega dne ob 13. uri, na istem kraju in
pod enakimi pogoji. Na ponovnem zase-
danju bo skupščina družbe veljavno odlo-
čala ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Elan, d.d., Begunje
uprava

Št. 13/99 Ob-15153
Na podlagi 22. točke statuta družbe

Tehtnica Železniki, d.d., sklicujem

3. redno skupščino družbe
Tehtnica, Podjetje precizne mehanike

in elektronike, d.d., Na plavžu 79,
Železniki,

ki bo dne 23. 12. 1999 ob 9. uri v
prostorih Tehtnica Železniki, d.d.

Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predlagano

vodstvo skupščine.
2. Poslovno poročilo za l. 1998.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno po-

ročilo za l. 1998, skupaj z revizijskim poro-
čilom.

3. Predlog za delitev dobička oziroma
pokrivanje izgube.

Predlog sklepa: revalorizirana čista izgu-
ba iz leta 1996 in 1997, ki skupaj znaša
51,868.947 SIT se najprej poravna iz dobič-
ka za l. 1998 v višini 1,089.861,25 SIT,
ostanek 50,779.085,75 SIT pa iz sredstev
rezerv.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
za leto 1999.

Predlog sklepa: za revizorja računovod-
skih izkazov družbe za l. 1999 se imenuje
revizijsko družbo Price Waterhous Coopers,
d.d., iz Ljubljane.

5. Razrešitev nadzornega sveta in ime-
novanje nadzornega sveta.

Predlog sklepa: razrešijo se člani nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: imenujejo se člani nad-
zornega sveta.

6. Preoblikovanje, d.d., v d.o.o.
Predlog sklepa: družba se preoblikuje iz

d.d., v d.o.o., s firmo Tehtnica, podjetje
precizne mehanike in elektronike, d.o.o., in
z značilnostmi, razvidnimi iz družbene po-
godbe, ki je sestavni del tega sklepa.

Gradivo za objavljen dnevni red je na
voljo delničarjem na sedežu družbe vsak
dan od 10. do 12. ure.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci, ki bodo svojo
udeležbo napovedali pismeno vsaj 3 dni
pred skupščino.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne ob 9.30 istega dne z istim dnevnim re-
dom v istih prostorih ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Tehtnica Železniki, d.d.,
uprava

Sandi Dolenc

Ob-15154
Na podlagi 7. člena statuta delniške druž-

be in v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah sklicuje uprava

3. skupščino
delniške družbe Eko, d.d.,

ki bo dne 20. 12. 1999 ob 15. uri v
poslovnih prostorih notarke Nade Kumar v
Ljubljani, Slovenska c. 56.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se imenuje Patrick Burlot, za notarja se
imenuje Nada Kumar, ki bo tudi zapisnikar,
za preštevalca glasov se imenuje Ana Gr-
žančič Glumpak.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sve-
ta se sprejme predlagano letno poročilo za
leto 1998.

3. Sklep o pokrivanju izgube za leto
1998.
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Predlog sklepa: izguba po zaključnem
računu za leto 1998 v znesku 31,836.000
SIT se bo pokrivala v naslednjih petih letih v
breme tedanjih prihodkov.

4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revi-

zorja za leto 1999 se imenuje KPMG Slove-
nija, d.o.o., Dunajska c. 21, Ljubljana.

5. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: spremembe statuta, kot

jih je predlagala uprava s pozitivnim mne-
njem nadzornega sveta, se sprejmejo v ce-
loti.

Pooblašča se nadzorni svet, da sprejme
prečiščeno besedilo statuta, ki bo skladno
s sprejetim sklepom.

6. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da sta dose-

danja člana nadzornega sveta odstopila s
funkcije z dnem zasedanja te skupščine.

Nadzorni svet bo v mandatu, ki začne z
dnem te skupščine in traja 4 leta imel 3
člane.

Za člane nadzornega sveta, predstavni-
ke delničarjev se imenujeta: Georges Fran-
cois in Marc Vuarchez.

Člani nadzornega sveta za svoje delo
prejmejo le nadomestilo potnih in drugih
stroškov v zvezi s svojo udeležbo na sejah
nadzornega sveta.

Udeležba na skupščini
Skupščine se imajo pravico udeležiti in

glasovati tisti delničarji, njihovi pooblaščen-
ci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knji-
go in, ki bodo svojo udeležbo na skupščini
prijavili družbi v pisni obliki, najkasneje 3
dni pred začetkom skupščine.

Pooblastila morajo biti pisna.
Gradivo za skupščino, vključno s predlo-

gom sprememb statuta, bo na vpogled v
tajništvu uprave družbe vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, od dneva objave dalje.

Skupščina bo odločala o objavljenih,
predlaganih sklepih k vsem točkam dnev-
nega reda.

Morebitni nasprotni predlogi delničarjev k
določenim točkam dnevnega reda se sporo-
čijo le, če jih delničar posreduje družbi v roku
enega tedna po objavi sklica skupščine.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se zasedanje ponovi 30 minut
kasneje (drugi sklic). Ponovljena skupščina
bo veljavno zasedala, ne glede na višino na
zasedanju zastopanega kapitala.

Eko, d.d., Veljenje
uprava

Št. 118/99 Ob-15200
Uprava delniške družbe Mercator - Go-

riška, trgovina in storitve, d.d., Nova Gori-
ca, Gregorčičeva 19, sklicuje

5. redno skupščino
delničarjev družbe Mercator-Goriška,

trgovina in storitve, d.d.,
ki bo dne 21. 12. 1999 ob 14. uri na

sedežu družbe v Novi Gorici, Gregorčičeva
19.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti, imenovanje organov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost

skupščine.
Za predsednika skupščine se imenuje

Emila Pavšiča, za preštevalca glasov se ime-

nujeta: Prezelj Marijo in Ožbolt Nadjo. No-
tarka Eva Lučovnik bo nadzirala potek
skupščine in sestavila zapisnik o zasedanju
skupščine.

2. Sprejem predloga sprememb statuta
delniške družbe Mercator-Goriška, d.d.

Predlog sklepa: sprejme se spremembo
statuta delniške družbe Mercator-Goriška,
trgovina in storitve, d.d., v predlaganem be-
sedilu.

3. Vprašanja in pobude delničarjev.
Predlog sklepa pod 1. točko je pripravila

uprava.
Predlog sklepa pod 2. točko sta pripra-

vila skupaj uprava in nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

imetniki navadnih delnic sami ali njihovi
pooblaščenci, ki so na dan skupščine vpi-
sani v delniško knjigo pri KDD.

Glasovanje bo o vsaki točki dnevnega
reda javno z dvigom rok.

Delničarji morajo svojo udeležbo pisno
sporočiti na naslov družbe vsaj tri dni pred
skupščino, to je najkasneje do 18. 12.
1999. Pisna pooblastila pooblaščencev mo-
rajo biti na sedežu družbe vsaj tri dni pred
sejo, to je 18. 12. 1999. Če ob prvem
sklicu ne bo dosežena potrebna sklepčnost,
bo ponovni sklic skupščine 21. 12. 1999
ob 16. uri v istem prostoru z enakim dnev-
nim redom.

Sejna soba, v kateri bo zasedanje, bo
odprta od 13. ure naprej.

Gradivo k 2. točki dnevnega reda je na
vpogled na sedežu družbe v tajništvu vsak
delovni dan od 12. do 14. ure.

Mercator-Goriška, d.d.,
direktor: Silvan Makuc

Ob-15190
Na podlagi 7.3. statuta Tekstil Pletilstvo,

d.d., Prosenjakovci 97a, 9207 Prosenja-
kovci uprava družbe sklicuje

3. skupščino
delniške družbe Tekstil Pletilstvo, d.d.,

Prosenjakovci,
ki bo 21. 12. 1999 ob 12. uri v prosto-

rih družbe v Prosenjakovcih 97a.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev zasedanja in predhodna

ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugoto-

vitev sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave: izvoli se pred-

sednik skupščine in dva preštevalca glasov.
Seji prisostvuje vabljeni notar Andrej Roš-
ker za sestavo notarskega zapisnika.

3. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za poslovno leto 1998.

Mnenje nadzornega sveta: nadzorni svet
daje pozitivno mnenje in predlaga skupšči-
ni, da sprejme letno poročilo za poslovno
leto 1998, skupno z revizijskim mnenjem za
poslovno leto 1998.

Predlog sklepa uprave: sprejme se letno
poročilo za poslovno leto 1998.

4. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: uprava in nadzorni svet predlagata,
da dobiček iz leta 1998 v znesku
3,706.298,09 SIT ostane nerazporejen.

5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.

Predlog sklepa nadzornega sveta: za re-
vizorja za poslovno leto 1999 se imenuje
revizijsko družbo Audit iz Murske Sobote.

6. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa uprave: sprejmejo se

predlagane spremembe statuta.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini bodo

imeli delničarji, ki bodo vpisani v delniško
knjigo na dan 18. 12. 1999.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in

glasovalno pravico lahko uresničujejo del-
ničarji, njihovi pooblaščanci in zastopniki,
ki pisno prijavo osebno ali s priporočeno
pošto dostavijo družbi tako, da jo le ta
sprejme najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zase-
danja. Ob prihodu se v sprejemni pisarni
prijavijo z osebno izkaznico ali z drugim iden-
tifikacijskim dokumentom ter prevzamejo
gradiva in glasovalne lističe.

Gradivo
Gradivo za skupščino bo na vpogled vsak

delovni dan v tajništvu na sedežu družbe
Prosenjakovci 97a.

Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zako-

niti zastopniki lahko v sedmih dneh po obja-
vi sklica skupščine s priporočeno pošto poš-
ljejo upravi utemeljene nasprotne predloge.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro ka-
sneje istega dne v istih prostorih. Skupšči-
na bo v tem primeru odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Opozorilo
Prostor za zasedanje skupščine bo od-

prt 30 minut pred začetkom zasedanja
skupščine.

Tekstil Pletilstvo, d.d., Prosenjakovci
direktor Ernest Eöry

Št. 01362 Ob-15201
Na podlagi 6.2., 6.3. in 6.4. točk statuta

delniške družbe SM Savinjska trgovska
družba, d.d. in v skladu z določbami zakona
o gospodarskih družbah, sklicujem

VI. skupščino
delniške družbe SM Savinjska trgovska

družba, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 20. decembra 1999,

v dvorani Doma upokojencev Griže, Griže
št. 49b, s pričetkom ob 12. uri z naslednjim
dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-
zočnosti in izvolitev delovnih teles skupš-
čine.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Na predlog uprave se izvoli za
predsedujočo skupščine Neveno Teo Gor-
jup ter Nikolajo Kolmančič in Cvetko Per-
novšek kot preštevalki glasov. Seji bo pri-
sostvoval vabljeni notar Srečko Gabrilo.
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2. Obravnava in sprejem predloga spre-
memb in dopolnitev statuta družbe SM Sa-
vinjska trgovska družba, d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe in do-
polnitve statuta družbe SM Savinjska trgov-
ska družba, d.d., določene v predlogu skle-
pov 2.1. do 2.14.

3. Informacija o odstopu treh članov nad-
zornega sveta – predstavnikov delničarjev
ter predlog za izvolitev novih članov nadzor-
nega sveta – predstavnikov delničarjev.

Predlog sklepa: skupščina je vzela na
znanje informacijo, da so odstopili člani nad-
zornega sveta – predstavniki delničarjev, in
sicer: Kolmančič Nikolaja, Puharič Krešimir
in Privošnik Anton.

Za člane nadzornega sveta – predstavni-
ke delničarje, se na predlog nadzornega
sveta imenujejo: Fabjan Božidar, Pušavec
Janez in Repič Zdenka z mandatom, ki traja
do izteka mandata že imenovanega nadzor-
nega sveta, imenovanega na skupščini dne
15. 4. 1996.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, v korist katerih
bodo tri dni pred izvedbo skupščine delnice
delniške družbe SM Savinjska trgovska
družba, d.d., vknjižene v delniški knjigi druž-
be, ki se vodi pri KDD, neposredno, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo
za udeležbo na skupščini, osebno ali s pri-
poročeno pošiljko dostavijo upravi družbe,
tako da jo ta prejme najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.

Udeleženci oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino, ki vsebuje nudi

predlog sprememb statuta, bo na vpogled
vsak delovni dan na sedežu družbe, v infor-
mativni pisarni družbe v Žalcu, Šlandrov trg
35, vsak delovnik od 9. do 12. ure, in sicer
od dneva objave sklica skupščine do vključ-
no dneva zasedanja skupščine.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pi-
sno sporočijo upravi v enem tednu po obja-
vi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 12.30. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

SM Savinjska trgovska družba, d.d.
uprava – direktor

Robert Čemažar, univ. dipl. ek.

Ob-15202
Na podlagi 7.2. točke sedmega poglav-

ja statuta delniške družbe KORS konfekcija
oblačil, d.d., Rogaška Slatina in v skladu z
določbami zakona o gospodarskih družbah,
začasna uprava sklicuje

I. skupščino
delniške družbe KORS Rogaška

Slatina, d.d.,
ki bo dne 20. decembra 1999, v avli

upravne zgradbe KORS, Prvomajska 29,
Rogaška Slatina s pričetkom ob 14. uri z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti.

Predlog sklepa uprave: za predsedujo-
čega skupščine se izvoli Ban Franc, izvoli
se verifikacijska komisija in ugotovi sklepč-
nost skupščine.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Pavel
Rojs.

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejme se po-
slovnik o delu skupščie v predlaganem be-
sedilu.

3. Obravnava in sprejem poročila o po-
teku lastninskega preoblikovanja.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejme se na
znanje poročilo o poteku lastninskega
preoblikovanja.

4. Obravnava in sprejem informacije o
poslovnih rezultatih družbe za obdobje od
leta 1993 do 1997 in sprejem sklepa o
pokrivanju izgube za obdobje 1993–1997.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejme se na
znanje informacije o poslovnih rezultatih
družbe za obdobje od leta 1993 do 1997
in predlog uprave za pokrivanje izgube od
leta 1993 do 1997 tako, da se izguba za to
obdobje pokrije iz naslova rezerv in revalori-
zacij.

5. Poročilo uprave o rezultatih poslova-
nja za leto 1998 z mnenjem nadzornega
sveta.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejme se pred-
log uprave pokrivanja izgube za leto 1998.

6. Predlog ukrepov uprave za zagotovi-
tev kapitalske ustreznosti podjetja.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejme se pred-
log ukrepov uprave za zagotovitev kapital-
ske ustreznosti podjetja.

7. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev čla-
nom nadzornega sveta, ki ga je izvolil svet
delavcev.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta:

6.1. Skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta.

6.2. Sprejme se predlog imenovanja
dveh članov nadzornega sveta – predstav-
nikov delničarjev.

Skupščina se seznani z izvoljenim čla-
nom s strani sveta delavcev za člana nad-
zornega sveta – predstavnika delavcev.

8. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: sprejme se sk-
lep o višini sejnin, in sicer za člane nadzor-
nega sveta 30.000 SIT in predsednika nad-
zornega sveta 40.000 SIT.

9. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem

mnenju nadzornega sveta: sprejme predlog
o imenovanju revizorja za leto 1999.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki. Poobla-
stilo mora biti pisno in ves čas trajanja poob-
lastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
v korist katerih bodo 3 dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe KORS
Rogaška Slatina, d.d., vknjižene v delniški
knjigi družbe, ki se vodi pri družbi, nepo-
sredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavo za udeležbo na skupščini
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
družbi, tako da jo ta prejme najkasneje 3
dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred za-
četkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumen-
tom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastop-
nik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z bese-

dilom predlaganih sprememb statuta bo na
vpogled vsak delovni dan na sedežu druž-
be, v pisarni kadrovske službe od dneva
objave do dneva zasedanja skupščine med
11. in 13. uro.

Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim toč-
kam dnevnega reda glede katerih želijo,
da so o njih pravočasno seznanjeni vsi
delničarji, pisno sporočijo začasni upravi
v enem tednu po objavi sklica skupščine.
Predloženi nasprotni predlogi morajo biti
obrazloženi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne istega dne ob 15. uri. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino za-
stopanega kapitala.

KORS konfekcija oblačil
Rogaška Slatina, d.d.

začasna uprava

Ob-15206
Na podlagi VII/3 točke statuta družbe

IBT projektiranje in inženiringi, d.d., Trbov-
lje, Gimnazijska c. 16 in v skladu z določili
zakona o gospodarskih družbah uprava
družbe sklicuje

3. sejo skupščine
delniške družbe IBT projektiranje in

inženiringi, d.d., Trbovlje,
 Gimnazijska 16,

ki bo v torek, 21. 12. 1999 ob 12. uri na
sedežu družbe na Gimnazijski cesti 16, Tr-
bovlje ter predlaga naslednji dnevni red:
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1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles
skupščine po predlogu uprave.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupšči-
ne in dva preštevalca glasov ter notarja po
predlogu uprave.

2. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme po-
slovno poročilo družbe, skupaj z revizor-
skim mnenjem.

3. Pokrivanje izgube iz poslovnega leta
1998.

Predlog sklepa: izguba iz poslovnega le-
ta 1998 se pokrije iz revalorizacijskega po-
pravka kapitala.

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: za pooblaščeno revizij-
sko družbo za poslovno leto 1999 skupšči-
na imenuje družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
iz Ljubljane.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Delničarji, njihovi pooblaščenci in za-
stopniki, ki se bodo udeležili skupščine, mo-
rajo svojo udeležbo prijaviti najmanj 3 de-
lovne dni pred sejo skupščine na sedežu
družbe.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe eno
uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prev-
zeli gradivo potrebno za glasovanje.

Glasovalno pravico lahko uresničujejo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo
dne 21. 12. 1999.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe IBT,
Gimnazijska cesta 16, vsak delovni dan od
12. do 14. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge z utemeljitvijo nasprotnega
predloga k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica skupščine.

V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

IBT projektiranje in inženiringi, d.d.,
Trbovlje

uprava družbe

Št. 1097/99 Ob-15210
Na podlagi 07.03. točke statuta delniš-

ke družbe Avtoservis, Kidričeva 4, Slovenj
Gradec, vabi delničarje na

3. sejo skupščine
delniške družbe Avtoservis, d.d,

ki bo v torek, dne 21. 12. 1999 ob 17.
uri v prostorih Avtoservis, d.d., Kidričeva 4.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Na predlog uprave se izvolijo delovni or-

gani skupščine.

3. Letno poročilo uprave za leto 1998 z
mnenjem nadzornega sveta in mnenjem re-
vizorja. Na podlagi pozitivnega mnenja nad-
zornega sveta in revizijskega poročila pred-
laga uprava družbe sklep: sprejme se letno
poročilo direktorja o poslovanju družbe za
leto 1998 z mnenjem nadzornega sveta in
revizijskim poročilom revizijske družbe Re-
vidicom, d.o.o., v predloženem besedilu.

4. Razporeditev dobička poslovnega le-
ta 1998.

Na podlagi pozitivnega mnenja nadzor-
nega sveta predlaga uprava družbe sklepe:
dobiček družbe za poslovno leto 1998 v
višini 1.145 tisoč SIT se nameni za pokriva-
nje izgube iz preteklih let. Izguba iz prete-
klih let se pokriva s prenesenim dobičkom
iz preteklih let v višini 2.085 tisoč SIT in iz
revaloriziranega čistega dobička iz prete-
klih let v višini 356 tisoč SIT ter iz revalorizi-
ranega osnovnega kapitala v višini 21.012
tisoč SIT.

5. Sprejem sklepov o imenovanju revizij-
ske družbe za leto 1999.

Nadzorni svet predlaga sprejem sklepa:
za revizorja družbe za poslovno leto 1999
se imenuje revizijska družba Revidicom,
d.o.o., Maribor, Grizoldova 5, Maribor.

6. Preoblikovanje delniške družbe Avto-
servis, d.d., v Avtoservis, d.o.o.

Sprejem akta o ustanovitvi d.o.o. Avto-
servis.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, njihovi zastopniki in poob-
laščenci, ki bodo najkasneje 10 dni pred
dnem sklicane skupščine v informacijski pi-
sarni na sedežu družbe osebno ali preko
pooblaščenca shranili potrdila o delnicah in
s tem prijavili svojo udeležbo na skupščini.

Vljudno prosimo udeležence, da se pri-
javijo v sprejemni pisarni Avtoservisa, d.d.,
eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bo-
do s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Popolno gradivo za skupščino vključno s
spremembami in dopolnitvami statuta je del-
ničarjem na vpogled v sprejemni pisarni na
sedežu družbe Avtoservis, d.d., Kidričeva
4, Slovenj Gradec, od 15. 11. 1999 do
30. 11. 1999, in sicer vsak delovni dan od
8. do 15. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sed-
mih dneh od dneva objave sklica.

V primeru, da ob napovedni uri skupšči-
na ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 18. uri. V tem pri-
meru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.

Avtoservis, d.d.
uprava

direktor Franc Tovšak, inž.

Št. 147/99 Ob-15335
Na podlagi 29. člena statuta družbe ŽITO

prehrambena industrija, d.d., Ljubljana,
Šmartinska c. 154, uprava družbe vabi del-
ničarje na

2. sejo skupščine
 družbe ŽITO d.d., Ljubljana,

Šmartinska c. 154,
ki bo v ponedeljek, dne 20. 12. 1999

ob 12 uri, na Gospodarski zbornici Sloveni-
je, Dimičeva ulica 13, Ljubljana.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in

nadzornega sveta se za predsednika skupš-
čine imenuje Leonardo F. Peklar, za prešte-
valca glasov pa  Matjaž Košir in Matjaž Lo-
gar. Skupščini bo prisostvovala vabljena no-
tarka Marina Ružič Tratnik.

3. Pripojitev družbe ŽITO PT Pekarstvo
in testeninarstvo d.d. k družbi ŽITO pre-
hrambena industrija, d.d.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme na-
slednji sklep:

(a) Potrdi se dne 11. 11. 1999 sklenje-
na pogodba o pripojitvi družbe ŽITO PT Pe-
karstvo in testeninarstvo d.d., Ljubljana (v
nadaljevanju: ŽITO PT d.d.) k družbi ŽITO
prehrambena industrija d.d.,Ljubljana (v na-
daljevanju: ŽITO, d.d.), z vsebino ter v tek-
stu kot izhaja iz sklenjene pogodbe, pregle-
dane s strani pripojitvenega revizorja.

(b) Zaradi uresničitve pravice imetnikov
delnic družbe ŽITO PT d.d. (prevzete druž-
be) do zamenjave teh vrednostnih papirjev
za delnice družbe ŽITO, d.d. (prevzemne
družbe) v postopku pripojitve prevzete druž-
be k prevzemni družbi se izvede pogojno
povečanje osnovnega kapitala družbe ŽITO,
d.d. z izdajo novih delnic družbe.

(c) Firma izdajatelja delnic je : ŽITO pre-
hrambena industrija, d.d.; skrajšana firma
izdajatelja se glasi: ŽITO, d.d.

(d) Osnovni kapital družbe ŽITO, d.d., ki
znaša po stanju na dan sprejema tega skle-
pa 3.246,210.000 SIT, se lahko na podla-
gi tega sklepa poveča največ v skupnem
nominalnem znesku 112,880.000 SIT.

(e) Za nominalni znesek pogojno pove-
čanega osnovnega kapitala družbe ŽITO,
d.d., navedenega v prejšnji točki, se lahko
izda največ 11.288 navadnih, imenskih,
prosto prenosljivih delnic družbe ŽITO, d.d.,
z nominalno vrednostjo ene delnice 10.000
SIT.

Skupna nominalna vrednost celotne iz-
daje delnic družbe po tem sklepu lahko zna-
ša največ 112,880.000 SIT.

(f) Značilnosti novo izdanih delnic druž-
be so:

– delnice se glasijo na ime (so imen-
ske),

– delnice so navadne, prosto prenosljive,
– njihovim imetnikom dajejo pravico do

udeležbe pri upravljanju družbe,
– njihovim imetnikom dajejo pravico do

dela dobička (dividenda),
– njihovim imetnikom dajejo pravico do

ustreznega dela preostalega premoženja po
likvidaciji ali stečaju družbe.

Delnice bodo izdane v obliki nemateriali-
ziranih vrednostnih papirjev.

Z novo izdanimi delnicami družbe ŽITO,
d.d. njihovi imetniki do pridobitve dovolje-
nja Agencije za trg vrednostnih papirjev
(ATVP), ne smejo trgovati na organiziranem
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trgu vrednostnih papirjev, niti jih kako dru-
gače javno ponujati.

Na podlagi tega sklepa novo izdane del-
nice družbe sodelujejo v dobičku celega
poslovnega leta, v katerem je bil ta sklep
sprejet.

Novo izdane delnice ne sodelujejo v do-
bičku celega poslovnega leta, v katerem je
bil ta sklep sprejet v primeru, da bi upravi-
čenci do njihove pridobitve predhodno, ter
za isto poslovno leto že sodelovali v dobič-
ku družbe ŽITO PT d.d. z delnicami te druž-
be, ki bodo predstavljale predmet stvarne-
ga vložka.

(g) Skupni emisijski znesek po tem skle-
pu novo izdanih delnic družbe ŽITO, d.d. se
določi na podlagi opravljene zamenjave del-
nic družb, ki se združujeta, po menjalnem
razmerju kot je bilo ugotovljeno za potrebe
postopka združitve družb, ter znaša 8,19
navadnih delnic družbe ŽITO PT d.d.za eno
navadno delnico družbe ŽITO d.d.

Skupni emisijski znesek celotne izdaje
delnic po tem sklepu lahko znaša največ
382,526.390 SIT.

(h) Delnice družbe, izdane v skladu s tem
sklepom, bodo upravičenci vplačevali s
stvarnimi vložki.

Predmet stvarnega vložka so navadne,
imenske delnice družbe ŽITO PT d.d., z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT/delni-
ca.Revidirana vrednost stvarnega vložka,
kot je bila ugotovljena za potrebe postopka
združitve družb ŽITO d.d. in ŽITO PT d.d.,
znaša 4.136,47 SIT/delnica.

Glede na kriterije, navedene v naslednji
točki tega sklepa, bo predmet stvarnega
vložka lahko skupaj največ 92.447 navad-
nih imenskih delnic družbe ŽITO PT d.d., v
skupni nominalni vrednosti 92.447.000 SIT,
katerih skupna vrednost kot stvarnih vlož-
kov znaša 382,404.242 SIT.

(i) Upravičenci do vpisa ter pridobitve
delnic, izdanih v postopku pogojnega po-
večanja osnovnega kapitala družbe po tem
sklepu so vsi delničarji družbe ŽITO PT
d.d., razen delničarja ŽITO d.d., ki bodo
na presečni dan, ko se izvede zamenjava
delnic, imetniki vsaj 9 navadnih delnic
družbe ŽITO PT d.d., navedenih v prejšnji
točki tega sklepa. Imetništvo za status
upravičenca do vpisa potrebnega števila
delnic družbe, ki se prevzema, se ugotav-
lja po vpisih na evidenčnih računih pri Kli-
rinško depotni družbi (KDD) na presečni
dan.

Na podlagi tega sklepa ter v skladu z
določbami sklenjene pogodbe o pripojitvi
bo vsak upravičenec za vsakih izročenih
8,19 delnic družbe ŽITO PT d.d. kot stvar-
nega vložka, katerega revidirana vrednost
znaša 33.877,69 SIT prejel eno novo izda-
no delnico družbe ŽITO d.d. z nominalno
vrednostjo 10.000 SIT.

(j) Povečanje osnovnega kapitala druž-
be ŽITO d.d. prične veljati z dnem vpisa
tega sklepa o pogojnem povečanju v sodni
register.

(k) Za uskladitev določb statuta družbe
ŽITO d.d. po dejanskem povečanju osnov-
nega kapitala družbe, kot bo izvedeno na
podlagi ter v skladu s tem sklepom (skupni
znesek pogojno povečanega kapitala druž-
be), pooblašča skupščina nadzorni svet
družbe ŽITO d.d.

4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejmejo predlagane
spremembe in dopolnitve statuta družbe.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.

· Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

· Pravico udeležbe na skupščini in ure-
sničevanja glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali za-
stopniki, ki bodo najmanj tri dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na se-
dežu uprave družbe in so vpisani v delniš-
ko knjigo na zadnji dan prijave na skupšči-
no.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe v taj-
ništvu glavnega direktorja vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.

· Delničarje prosimo, da morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica.

· V primeru, da ob napovedani uri skupš-
čina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje z istim dnevnim
redom. V tem primeru je skupščina sklepč-
na ne glede na število prisotnih delnic.

ŽITO prehrambena
industrija, d.d., Ljubljana

uprava družbe

Ob-15365
Na podlagi točke 7. c statuta delniške

družbe Kovinska Bled, d.d., sklicujem

5. zasedanje skupščine
delniške družbe Kovinska Bled, d.d.,

ki bo v četrtek, 23. decembra 1999 ob
16. uri, na sedežu družbe na Bledu, Seliška
c. 4b, z naslednjim dnevni redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev predsednika in ugo-
tavljanje prisotnosti notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
potrdi se predsednik skupščine in ugotovi
se prisotnost notarja.

2. Sprejem predlaganega dnevnega re-
da.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani dnevni red.

3. Poročilo o poslovanju za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina sprejme po-

slovno poročilo za leto 1998.
4. Razpored dobička iz leta 1998.
Predlog sklepa: čisti dobiček v višini

3,950.541 SIT se razporedi:
– za pokrivanje izgube iz leta 1997 v

višini 2,000.000 SIT,
– za izplačila delničarjem v višini

1,950.541 SIT.
5. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli dva čla-

na nadzornega sveta.
Mnenje nadzornega sveta je skladno s

predlogi uprave po vseh točkah dnevnega
reda.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svojo
udeležbo na skupščino pisno prijavijo druž-
bi najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupš-
čine. Pravočasno prijavljeni delničar, nje-

gov pooblaščenec ali zastopnik se mora pol
ure pred pričetkom skupščine izkazati z
osebnim dokumentom.

Vsa gradiva in besedila predlogov skle-
pov o katerih bo skupščina odločala, so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
vsak delavnik med 8. in 11. uro.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
pismeno obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po sklicu skupščine pri upravi družbe.

Če skupščina na petem zasedanju ne
doseže sklepčnosti, se bo skupščina po-
novila (drugi sklic) isti dan, to je 23. 12.
1999, ob 18. uri, v istih prostorih z istim
dnevnim redom. Na njej se bo veljavno
odločalo ne glede na višino zastopanega
kapitala.

Kovinska Bled, d.d.
uprava

Ob-15461
Uprava družbe SI.MOBIL, d.d., sklicuje

6. skupščino
družbe SI.MOBIL, telekomunikacijske

storitve, d.d.,
ki bo v sredo, 22. 12. 1999 ob 9. uri v

sejni sobi družbe SI.MOBIL, d.d., v Ljublja-
ni, Šmartinska c. 134b, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Sejo vodi predsednik nadzornega sveta
družbe.

2. Uresničevanje poslovnega načrta in
ocena poslovnega rezultata za leto 1999.

Predlog sklepa: sprejme se informacija
o uresničevanju poslovnega načrta in oce-
na poslovnega rezultata za leto 1999.

3. Potrditev letnega poslovnega načrta
za leto 2000 z gospodarskimi izgledi druž-
be za obdobje do leta 2008 s prilogami:

– operativni načrt poslovanja in
– proračun za leto 2000.
Predlog sklepa: sprejme se letni poslov-

ni načrt za leto 2000 z gospodarskimi izgle-
di družbe za obdobje do leta 2008, opera-
tivni načrt poslovanja in proračun za leto
2000.

4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: statut družbe se spre-

meni po predlogu uprave.
Gradivo za zasedanje skupščine s pred-

logom sprememb statuta je na vpogled na
sedežu družbe v Ljubljani, Šmartinska cesta
134b, vsak dan med 10. in 12. uro.

Pravico udeležbe na skupščini imajo del-
ničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo ta-
ko, da uprava prejme prijavo najkasneje tri
dni pred zasedanjem to je do 19. 12. 1999.
Delničar, ki je pravna oseba, izkaže istovet-
nost z največ 30 dni starim izpisom iz sod-
nega registra. Pooblaščenci izkažejo upra-
vičenost za zastopanje s pisnim pooblasti-
lom.

Če ob prvem sklicu ne bo dosežena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje v sredo,
22. 12. 1999 ob 10. uri, v sejni sobi druž-
be SI.MOBIL, d.d., v Ljubljani. Na ponov-
nem zasedanju skupščina veljavno odloča,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

SI.MOBIL, d.d.
uprava družbe
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Ob-15551
Uprava družbe SET, d.d., Ljubljana, na

podlagi zakona o gospodarskih družbah in
statuta družbe, v soglasju z nadzornim sve-
tom sklicuje

2. skupščino
družbe SET, d.d.,

ki bo dne 21. 12. 1999 ob 11. uri, v
prostorih družbe v Ljubljani, Vevška cesta
52.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se Željko Miklič

za predsednika skupšcine ter Maša Piškur
in Katja Fabjan za preštevalki glasov.

Skupščinski zapisnik vodi notar Boris
Lepša.

2. Sprejem letnega poročila za leto
1998.

Sprejme se letno poročilo za leto 1998,
z mnenjem nadzornega sveta.

3. Obravanava in sprejem popravka k 3.
in 4. točki prve skupščine SET, d.d., z dne
31. 8. 1998.

Predlog sklepa: sprejme se sklep po-
pravka v predlagani obliki.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pokri-
vanju izgube iz leta 1998.

Predlog sklepa: sprejme se sklep pokri-
vanja izgube v predlagani obliki.

5. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za

leto 1999 se imenuje na predlog uprave in
s soglasjem nadzornega sveta IN Revizija.

Razno
Gradivo za skupščino je na vpogled v

tajništvu družbe v Ljubljani, Vevška cesta
52, v delovnih dneh med 10. in 12. uro.

Prosimo delničarje, da se pravočasno, v
skladu s statutom družbe, prijavijo za ude-
ležbo na skupščini družbe sami ali preko
svojih pooblaščencev.

V primeru, da skupščina družbe ne bo
sklepčna ob napovedanem času, bo ob 15.
uri istega dne potekala v istih prostorih nova
seja z istim dnevnim redom, na kateri se bo
odločalo, ne glede na višino zastopanega
kapitala.

SET, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Objave
po 42. členu zakona

o javnih glasilih

Ob-15023
Ime javnega glasila: Vroči Kaj.
Viri financiranja: prihodki iz poslovanja.
Lastnik več kot 10% kapitala izdajatelja:

Infond Zlat PID, d.d., Trg svobode 6, Mari-
bor.

Izdajatelj: Večer, časopisno založniško
podjetje, d.d., Maribor, Svetozarevska 14.

Član uprave izdajatelja: Božo Zorko.
Člani nadzornega sveta: dr. Borut Brati-

na, Marjan Šunta, Drago Simončič, Majda
Ploj, Borko De Corti.

Razne objave

Št. 402-16/99-0022-34 Ob-15077
Na podlagi 10. člena uredbe o odpro-

daji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in
premičnin v lasti Republike Slovenije ter
sklepa Vlade RS št. 405-02/98-17 (N) z
dne 30. 9. 1999, Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij razpisuje

javno dražbo

Predmet javne dražbe je prodaja pre-
mičnin na naslednjih lokacijah:

A) Zavod za prestajanje kazni zapora
Dob pri Mirni na Dolenjskem, Slovenska
vas 14:

1. kombi bus Citroen C25 D, letnik
1990, prevoženo 253.635 km izklicna ce-
na 390.000 SIT,

2. tovorno vozilo Renault Trafic
T1400 D, letnik 1994, prevoženo 54.420
km, izklicna cena 1,050.000 SIT,

3. avtobus TAM 190 A, letnik 1985,
prevoženo 163.112 km, izklicna cena
310.000 SIT,

4. počitniška prikolica ADRIA 450
pod interno št. 2, starost 15 let, izklicna
cena 65.000 SIT,

5. počitniška prikolica ADRIA 450
pod interno št. 3, starost 15 let, izklicna
cena 55.000 SIT;

B. Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana, Povšetova 5:

1. kombinirano vozilo Renault T6B3,
letnik 1985, prevoženo 52.267 km, izklic-
na cena 255.000 SIT;

C. Zavod za prestajanje kazni zapora
Maribor, Vošnjakova 16:

1. kombinirano vozilo TAM 80 A5,
letnik 1985, prevoženo 101.738 km, iz-
klicna cena 155.000 SIT,

2. počitniška prikolica ADRIA 440,
letnik 1985, izklicna cena 25.000 SIT;

D. Prevzgojni dom Radeče pri Zidanem
mostu, Pot na Brod 23:

1. osebni avto Zastava yugo 55 ska-
la, letnik 1989, prevoženo 97.000 km, iz-
klicna cena 45.000 SIT.

Pogoji dražbe:
1. Premičnine se odprodajo po posa-

meznih enotah po sistemu videno-kuplje-
no. Davek in stroške prepisa plača ku-
pec.

2. Javna dražba se bo opravila pisno.
3. Pred dražitvijo morajo dražitelji po-

ložiti varščino v višini 10% izklicne cene
za premičnino za katero vlagajo ponud-
bo, in sicer na ŽR št. 50100-630-10014
sklic 18-20206-2876 s pripisom: varšči-
na.

Po opravljeni dražbi se neuspelim draži-
teljem varščina vrne v roku 30 dni brez
obresti.

4. Pogodba mora biti sklenjena v 15
dneh po opravljeni javni dražbi.

5. Najugodnejši dražitelji so dolžni pla-
čati kupnino v 8 dneh od podpisa pogodbe
na ŽR št. 50100-630-10014, sklic
18-20206-2876. Položena varščina se šte-
je v kupnino.

6. Ogled premičnin je možen vsak de-
lovni dan od dneva javne dražbe od 8. do
10. ure na vsaki lokaciji. Ustne informacije
lahko zainteresirani dražitelji dobijo pri Bo-
židarju Peteh, na tel. 061/17-85-256.

7. Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 6. 12. 1999 do 14. ure, na naslov:
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sank-
cij, Tivolska 50, 1000 Ljubljana. Ponudbe
je potrebno označiti: Ne odpiraj – Ponudba
– Premičnine.

8. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispev-

kih (pravne in fizične osebe) ter potrdilo o
plačanih zapadlih obreveznosti do svojih up-
nikov (pravne osebe),

– potrdilo o državljanstvu za fizične ose-
be,

– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe.

9. Odpiranje ponudb bo dne 7. 12.
1999 ob 9. uri v sejni sobi Uprave RS za
izvrševanje kazenskih sankcij, Tivolska 50
(13. nadstropje), Ljubljana.

10. Merila za izbor najugodnejšega dra-
žitelja: najugodnejši dražitelj je, ki za kon-
kretno premičnino ponudi višjo ceno. V pri-
meru enakih ponudb je ugodnejši tisti, kate-
rega ponudba je prišla prej.

11. Ponudba, ki ne bo vsebovala zahte-
vanih dokazil iz 8. točke razpisa bo neve-
ljavna in se ne bo obravnavala.

Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih

sankcij
Ljubljana

Ob-15135
Na podlagi 52. člena zakona o izvrševa-

nju proračuna (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97, 34/98, 91/98) in 6. člena uredbe
o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremič-
nin in premičnin v lasti Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 52/98, 61/99) razpisuje RS,
Varuh človekovih pravic, Dunajska cesta 56,
1109 Ljubljana

javno dražbo
za prodajo rabljenega osebnega

avtomobila
Predmet prodaje je osebni avtomobil

znamke Renault 19 Limited, december
1995, prevoženih preko 76.000 km na dan
22.10.1999. Skupaj z vozilom, ki ima stan-
dardno opremo, se prodaja še CD avtora-
dio Pioneer DEH-525R in štiri zimske gume
Good Year Ultra Grip 175/65/R14 (prevo-
ženih ca. 30.000 km). Vozilo ima vgrajeno
instalacijo za brezžični telefon. Izklicna ce-
na vozila z navedeno dodatno opremo je
1,140.000 SIT.

Javna dražba je ustna, najnižji znesek
višanja pa 10.000 SIT.

Javna dražba bo 6. 12. 1999 ob 10. uri
v prostorih RS Varuh človekovih pravic, Du-
najska cesta 56 (IV. nadstropje), Ljubljana.

Uspeli dražitelj mora skleniti kupno po-
godbo najkasneje v osmih dneh po javni
dražbi in plačati celotno kupnino najkasne-
je v roku osem dni po sklenitvi kupne po-
godbe.

Davek od prometa motornih vozil na pod-
lagi 3. in 4. člena zakona o davkih na motor-
na vozila (Ur. l. RS, št. 52/99) plača kupec.
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Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
in pravne osebe, ki položijo kavcijo v višini
10% izklicne cene. Kavcijo je potrebno
skladno s 13. členom uredbe o odprodaji,
oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premič-
nin v lasti Republike Slovenije nakazati na
žiro račun proračuna,
št. 50100-630-10014, sklic na št. 18
12149-7201001-04041799. Pred pričet-
kom dražbe se mora dražitelj izkazati s potr-
jenim nalogom za prenos, pravne osebe pa
še z dokazilom o plačilu davkov in prispev-
kov ter zapadlih obveznosti do svojih upni-
kov.

Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bo kavcija vrnjena v treh dneh po končani
javni dražbi. Uspelemu dražitelju se polože-
na kavcija všteje v ceno.

Interesenti si pred dražbo lahko ogle-
dajo avtomobil, ki je predmet javne draž-
be, in sicer v četrtek, dne 2. 12. 1999
med 9. in 11. uro pred vhodom v stavbo
na Dunajski cesti 56, Ljubljana. Kontaktna
oseba za oglede in dajanje informacij s
strani prodajalca je Josip Vrh, tel.
št. 061/175-00-50.

RS Varuh človekovih pravic

Ob-15138
Micom Marcus, marketing in trgovina,

d.o.o., Koper, v stečaju, Belveder b.š., Ko-
per, skladno s sklepom stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. St
18/98 z dne 10. 11. 1999, objavlja

prodajo premičnega premoženja
stečajnega dolžnika z zbiranjem pisnih

ponudb
1. 26 kosov umetniških slik slikarja Jo-

žeta Ciuhe (kompozicija, vse nastale med
leti 1990 in 1992, tehnika gvaž, signira-
ne,velikost: višina 15,5 cm, širina 15,5 cm),
najnižja prodajna cena je 400 DEM/kos,
plačljivo v tolarski protivrednosti po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan izstavi-
tve računa,

2. opremo po specifikaciji iz sodne ce-
nitve sodnega izvedenca Milana Bračiča z
dne 29. 9. 1999, najnižja prodajna cena za
kos je določena z navedeno cenitvijo, naj-
nižja cena za celotno opremo znaša
432.600 SIT.

Vse cene premičnega premoženja pod
1. in 2. točko so brez DDV, ki se zaračuna v
breme kupca.

Premično premoženje se proda pod na-
slednjimi pogoji:

– rok za zbiranje ponudb je 8 dni od
objave v Uradnem listu RS,

– pisne ponudbe je potrebno poslati s
priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici s pri-
pisom “St 18/98 – prodaja z zbiranjem po-
nudb – ne odpiraj”, na naslov: Okrožno so-
dišče v Kopru, Ferrarska ul. 9, 6000 Ko-
per,

– vsak ponudnik mora pred končnim ro-
kom za oddajo ponudbe položiti varščino v
višini 10% najnižje prodajne cene na žiro
račun stečajnega dolžnika št.
51400-690-64696, APP Koper, s pripisom
“varščina v zvezi s ponudbo”. Plačana varš-
čina bo izbranemu ponudniku vračunana v
kupnino, drugim pa vrnjena v 8 dneh po
izbiri najboljšega ponudnika. Varščina se ne
obrestuje,

– pisna ponudba mora vsebovati prii-
mek in ime kupca ter njegov naslov oziro-
ma firmo in sedež, predmet nakupa in po-
nujeni znesek kupnine, plačilne pogoje in
dokazilo o plačilu varščine. Ponudbo mora
podpisati kupec oziroma odgovorna oseba
pravne osebe,

– prednost pri nakupu ima ponudnik, ki
bo ponudil višjo ceno in boljše plačilne
pogoje, ob enaki ponudbi pa ima prednost
ponudnik, ki bo odkupil celotno količino,

– o izbiri najboljšega ponudnika bo od-
ločeno v 5 dneh po končanem zbiranju
ponudb,

– izbrani ponudnik mora pogodbo o na-
kupu skleniti v roku 8 dni po prejemu ob-
vestila o izbiri in kupnino v celoti plačati v 8
dneh po sklenitvi pogodbe,

– če izbrani ponudnik ne sklene pogod-
be ali ne plača kupnine v celoti v določe-
nem roku, se šteje, da je odstopil od naku-
pa in bo prodaja razveljavljena, varščino pa
bo obdržal stečajni dolžnik. Če kupec ne
plača v roku celotne kupnine ali kakorkoli
odstopi od nakupa, se mu vrne le tisti del
kupnine, ki ostane po pokritju vseh stroš-
kov, ki so nastali zaradi kupčevega odsto-
pa od nakupa,

– kupljeno premično premoženje kupec
prevzame v last in posest po plačilu celot-
ne kupnine oziroma po izročitvi nepreklic-
ne garancije prvovrstne banke na prvi po-
ziv.

Dodatne informacije lahko dobite pri
stečajni upraviteljici odv. Marti Kalpič Za-
lar, Ljubljana, Slovenska c. 56/V, tel.
061/132-71-46. Sklep o prodaji premo-
ženja je objavljen na oglasni deski Okrož-
nega sodišča v Kopru.
Micom Marcus, d.o.o., Koper, v stečaju

stečajna upraviteljica

Št. 799/99 Ob-15460

Bistra, d.o.o., Parmova 41, 1000 Ljub-
ljana, obvešča, da je pridobila izključne
pravice do uporabe blagovne znamke Vza-
jemna, z odločbo št. 670-1714/98-PR-4
z dne 14. 6. 1999 (začetek veljavnosti od
1. 12. 1998), ki jo je izdalo Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Urad Republike Slo-
venije za intelektualno lastnino.

Vzajemna zdravstvena zavarovalnica od
imetnika absolutnih pravic blagovne znam-
ke Vzajemna ni pridobila dovoljenja za upo-
rabo imena na nosilcih medijev.

Bistra, d.o.o., Ljubljana

St 61/90 Ob-15147
Stečajni upravitelj stečajnega dolžnika

ITAS – Industrija transportnih sredstev in
opreme, p.o., Kočevje – v stečaju, Reška
cesta 13, Kočevje, pozivam vse upnike ste-
čajnega dolžnika, ki jim po opravljeni glav-
ni razdelitvi po sklepu Okrožnega sodišča
v Ljubljani z dne 28. 2. 1996 niso bila
opravljena izplačila, da na sedež stečajne-
ga dolžnika v roku petnajstih dni od objave
tega poziva sporočijo številke žiro raču-
nov, na katere bo mogoče nakazati neiz-
plačana denarna sredstva glavne razdeli-
tve.
ITAS – Industrija transportnih sredstev

in opreme, p.o., Kočevje – v stečaju
stečajni upravitelj

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Breznik Srečko, Grčarjeva 38, Mari-
bor, štampiljko z vsebino PLETILST-
VO-VLIVANJE SVEČ, SREČKO BREZNIK,
GRČARJEVA 38 2000 Maribor,
Tel.fak.062/417-134 DFČ. 6925360.
gnv-11600

Priglasitveni list

Brcar Peter, Zarnikova 9, Ljubljana,
obrtno dovoljenje, št. 055754/1967 - ori-
ginal. gnn-11408

Brolih Igor, Vrhovci c. III 7, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 28-0024/93
- original, izdan dne 10. 11. 1993.
gnv-11754

Cvitkovič Martin, Partizanski trg 8, Me-
tlika, priglasitveni list, opravilna št.
340081/91, matična št. 5183539, izdan
dne 1. 5. 1994. gnl-11710

Di Davide David, Mariborska 56, Rad-
lje ob Dravi, priglasitveni list, opravilna št.
43-381/95. gnz-11396

Grčar Iztok, Liminjanska 83, Portorož -
Portorose, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 59775/1275/00-50/1997, izdana
dne 15. 12. 1997. gnv-11475

Kovač Karmen, Grobelno 66, Grobe-
lno, priglasitveni list, opravilna št.
054-1216/98, izdan dne 2. 2. 1998.
gng-11644

Krašovec Irena, Rugljeva 25, Ljublja-
na, obrtno dovoljenje, št.
035465/0485/00-36/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gni-11517

Pikapoloni s.p., Goriška 15, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št.
064-2120/94. gnc-11319

Prebil Stane s.p., Opekarska cesta 14,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
28-1200/94, izdan dne 31. 5. 1994.
gnp-11506

Predanič Cvetka, Lamutova ulica 18,
Brežice, priglasitveni list, opravilna št.
61200-65/98-1-34-02/03, izdan dne
10. 8. 1998. gno-11632

Rabič Peter, Rožna dolina 1, Lesce,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
14570/1507/00-54/1995 in reprezen-
tativno obrtno dovoljenje, izdana dne 6.
3. 1995 pri OZS. gnz-11321

Simeunovič Vojislav, Štihova 106, Ma-
ribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-2851/94, izdan dne 29. 12. 1994.
gne-11467

Šenveter Milena s.p., Borova vas 11,
Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-1020/94. gny-11322
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Šimenc Erik, Knezov štradon 5, Ljub-
ljana, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
055724/1932/01-35/1997, izdana dne
12. 9. 1997. gnm-11313

Šišić Zarif, Litostrojska 10, Ljubljana,
obrtno dovoljenje, št.
32792-0507/00-37/1995 in original re-
prezentativno obrtno dovoljenje, izdano
dne 6. 3. 1995. gnb-11374

TEGA d.o.o., Ul. F. Mlakarja 3, Ljub-
ljana, obrtno dovoljenje, št.
033370/1626/00-37/1995 reprezenta-
tivno, izdano na ime Korošec Rastko, Ka-
ntetova 89, Ljubljana, izdano dne 6. 3.
1995. gnd-11747

Zgonc Bojan, Na pesek 22, Sodraži-
ca, obrtno dovoljenje, št.
66371/0875/01-56/1997. gns-11578

Potne listine

Andrejašič Ivan, Vojkovo nabrežje 24,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepu-
stnico, št. AI 67466, izdala UE Koper.
gnw-11599

Andrejek Veronika, Janhova 13, Apa-
če, potni list, št. AA 254672, izdala UE
Gornja Radgona. gnw-11624

Bajić Santina, Bratovševa ploščad 36,
Ljubljana, potni list, št. BA 331350, izda-
la UE Ljubljana. gnb-11595

Bajramović Medžid, Ilirska 26, Ljublja-
na, potni list, št. AA 717037, izdala UE
Ljubljana. gnv-11375

Bajt Martin, Sp. Gabernik 10, Šmarje
pri Jelšah, potni list, št. AA 539299, izda-
la UE Šmarje pri Jelšah. gnt-11702

Berdon Marija, Pod Lazami 138, Šem-
peter pri Gorici, potni list, št. AA 784024,
izdala UE Nova Gorica. gnr-11604

Berdon Marija, Pod Lazami 138, Šem-
peter pri Gorici, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 74828, izdala UE Nova Gorica.
gnx-11602

Borenović Jovo, Društvena 2, Ljublja-
na, potni list, št. AA 316640, izdala UE
Ljubljana. gnr-11379

Bračko Lidija, Ličenca 9, Loče pri Po-
ljčanah, potni list, št. BA 894262, izdala
UE Slovenske Konjice. gnh-11414

Bratož Nadja, Orehovica 3, Podnanos,
potni list, št. BA 123129, izdala UE Ajdo-
vščina. gnr-11354

Bubnjar Denis, Škerbotova ulica 3,
Ruše, potni list, št. BA 697488, izdala UE
Ruše. gnx-11498

Buček Anton, Večeslavci 15/A, Roga-
šovci, potni list, št. BA 926065, izdala UE
Murska Sobota. gnv-11700

Cakić Zoran, Grintovška ulica 10, Kra-
nj, potni list, št. AA 923129, izdala UE
Kranj. gnd-11418

Canjuga Tomislav, C. revolucije 2/b,
Jesenice, potni list, št. BA 11916, izdala
UE Jesenice. gns-11428

Cocej Peter, Prešernova ulica 7, Šent-
jur, potni list, št. AA 69749, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnk-11736

Čado Žanko, Spodnji Rudnik I/14, Lju-
bljana, potni list, št. BA 860067, izdala
UE Ljubljana. gnz-11771

Čampa Andrej, Maroltova ul. 8, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 555843, izdala UE
Ljubljana. gnp-11556

Čeh Miha, Zrinjskega 20, Maribor, po-
tni list, št. BA 701967, izdala UE Maribor.
gnz-11496

Čop Marija, Podkum 11, Zagorje ob
Savi, potni list, št. AA 281955, izdala UE
Zagorje ob Savi. gnw-11424

Ćerim Kadrija, Lendavska 45, Murska
Sobota, potni list, št. BA 889707, izdala
UE Murska Sobota. gnw-11699

Derlink Gregor, Osojnik 1, Železniki,
potni list, št. BA 951673, izdala UE Škof-
ja Loka. gnd-11343

Deželan Anton, Velike Brusnice 69/a,
Brusnice, potni list, št. AA 39661, izdala
UE Novo mesto. gnt-11352

Dolenc Ivan, Hotinja vas, Pot na Novec
8, Orehova vas, potni list, št. BA 570520,
izdala UE Maribor. gnk-11536

Fajs Mateja Tamara, Cesta Staneta Ža-
garja 12, Kranj, potni list, št. AA 347526,
izdala UE Kranj. gnm-11359

Fajs Romana, Pretrež 15/A, Sloven-
ska Bistrica, potni list, št. BA 459260,
izdala UE Slovenska Bistrica. gnx-11723

Fric Robert, Ul. bratov Babnik 22, Lju-
bljana, potni list, št. BA 290086, izdala
UE Ljubljana. gnc-11544

Gajšek Boško, Cesta XIV. divizije 19,
Štore, potni list, št. AA 752711, izdala UE
Celje. gnv-11500

Gomezel Mikolič Vesna, Prade, C. XVI
8, Koper - Capodistria, potni list, št. AA
509931, izdala UE Koper. gnf-11666

Gruden Večko Magdalena, Kotlje 202,
Ravne na Koroškem, potni list, št. AA
280761, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnn-11608

Holetić Damijan, Rogoza, Zagorska 6,
Miklavž na Dravskem polju, potni list, št.
AA 858512, izdala UE Maribor.
gnl-11385

Humar Silva, Šempas 151/a, Šempas,
maloobmejno prepustnico, št. AI 81079,
izdala UE Nova Gorica. gnq-11605

Ivanšek Aleksander, Jesenice na Dole-
njskem 15, Jesenice na Dolenjskem, pot-
ni list, št. BA 890863, izdala UE Brežice.
gny-11422

Ivanšek Maja, Jesenice na Dolenjskem
15, Jesenice na Dolenjskem, potni list, št.
BA 822094, izdala UE Brežice. gnz-11421

Jan Vinko, Mlekuž 5, Zgornje Gorje,
potni list, št. AA 329945, izdala UE Rado-
vljica. gnb-11745

Jenko Andrejka, Čelenkova 3, Medvo-
de, potni list, št. AA 711186, izdala UE
Ljubljana. gnl-11764

Jerebica Ticijana, Krkavče 96, Šmar-
je, maloobmejno prepustnico, št. AI
60532, izdala UE Koper. gng-11615

Jevšenak Rajko, Breg pri Polzeli 15,
Polzela, potni list, št. BA 502515, izdala
UE Žalec. gns-11353

Jezeršek Dunja, Struževo - del 45/d,
Kranj, potni list, št. BA 157018, izdala UE
Kranj. gnr-11729

Jordan Jože, Golniška cesta 50, Kra-
nj, potni list, št. AA 086183, izdala UE
Kranj. gng-11640

Jordan Marija, Golniška cesta 50, Kra-
nj, potni list, št. BA 047070, izdala UE
Kranj. gnj-11637

Jovičić Ranko, Delavska ulica 12, Lju-
bljana, potni list, št. AA 974728, izdala
UE Ljubljana. gnp-11756

Jud Ernest, Matjaševci 28, Kuzma, po-
tni list, št. AA 619922, izdala UE Murska
Sobota. gnu-11651

Jurjavčič Andra, Linhartova c. 42, Lju-
bljana, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 43/99. gnm-11459

Kapus Pavla, Zasip, Polje 10, Bled,
potni list, št. AA 186678, izdala UE Rado-
vljica. gnd-11668

Kerbler Boštjan, Dobrava 30, Radlje
ob Dravi, potni list, št. BA 0675259, izda-
la UE Radlje ob Dravi. gnp-11706

Kerpan Matija, Maroltova 16, Ljublja-
na, potni list, št. AA 976612, izdala UE
Ljubljana. gnf-11466

Kiselak Karolina, Mitteldorfgasse 1,
Dornbirn, Avstrija, potni list, št. BA
584523, izdan 29. 7. 1996. gnh-11714

Klobučar Zdenka, Postaja 23, Mirna
Peč, potni list, št. AA 834010, izdala UE
Novo mesto. gni-11413

Kobal Sokolov Alenka, Triglavska ces-
ta 21/a, Bled, potni list, št. BA 881838,
izdala UE Radovljica. gnm-11484

Kočiš Anja, Viška cesta 69/A, Ljublja-
na, potni list, št. BA 592000, izdala UE
Ljubljana. gnc-11444

Kočiš Lidija, Viška cesta 69/A, Ljublja-
na, potni list, št. AA 1800, izdala UE Ljub-
ljana. gnz-11446

Kočiš Saša, Viška cesta 69/A, Ljublja-
na, potni list, št. BA 591000, izdala UE
Ljubljana. gnf-11445

Kokot Matej, Hrastovec 24/a, Zavrč,
potni list, št. BA 265136, izdala UE Ptuj.
gnl-11535

Kolarič Andrej, Streliška ul. 2/A, Kam-
nik, potni list, št. AA 759764, izdala UE
Kamnik. gnq-11380

Kosi Franc, Senešci 3, Velika Nedelja,
potni list, št. BA 279064, izdala UE Or-
mož. gnx-11348

Košir Tomaž, Mavčiče 85, Mavčiče,
potni list, št. BA 749193, izdala UE Kranj.
gno-11382

Koželj Darja, Planinska vas 5, Planina
pri Sevnici, potni list, št. AA 467050, iz-
dala UE Šentjur pri Celju. gnh-11739

Krajnc Drago, Ponikva 12, Ponikva,
potni list, št. BA 554938, izdala UE Šent-
jur pri Celju. gnn-11383

Krampač Štefan, Rakovniška 6, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 596633, izdala UE
Ljubljana. gnj-11587

Krapež Cvetka, Apače 144, Apače, po-
tni list, št. AA 994315, izdala UE Gornja
Radgona. gnx-11423

Krebs Primož, Breznica 33, Prevalje,
potni list, št. BA 719411, izdala UE Rav-
ne na Koroškem. gnj-11612

Kremenović Zoran, Tomažičeva ulica
46, Ljubljana, potni list, št. BA 948324,
izdala UE Ljubljana. gnx-11773

Kremžar Božidar, Melikova 24, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 764695, izdala UE
Ljubljana. gnh-11339

Križaj Nada, Ul. Bratov Hvalič 133,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 96015, izdala UE Nova Gorica.
gnv-11525

Kurinčič Branko, Gradnikove brigade
15, Nova Gorica, potni list, št. BA
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777006, izdala UE Nova Gorica.
gnb-11345

Lasica Vladimir, Gosposvetska ulica
15, Ljubljana, potni list, št. BA 748788,
izdala UE Kranj. gnm-11409

Lazar Iztok, Cesta prekomorskih bri-
gad 13, Šempeter pri Gorici, maloobmej-
no prepustnico, št. AI 112936, izdala UE
Nova Gorica. gnq-11405

Ložar Dejan, Ul. Martina Krpana 61,
Ljubljana, potni list, št. AA 527109, izdala
UE Ljubljana. gnl-11360

Ložar Marija, Blasov breg 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 446048, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-11366

Lubarda Tamara, Stanetova 32, Vele-
nje, potni list, št. AA 653071, izdala UE
Velenje. gnu-11701

Magdalenc Marija, Ul. Veljka Vlahoviča
31, Maribor, potni list, št. AA 23193, iz-
dala UE Maribor. gng-11415

Markun Majda, Visoko 86, Visoko, po-
tni list, št. AA 347266, izdala UE Kranj.
gnf-11641

Mikuš Mojca, Zvezda 12, Ljubljana-Še-
ntvid, potni list, št. BA 443415, izdala UE
Ljubljana. gnf-11391

Morano Janž, Tbilisijska 116, Ljublja-
na, potni list, št. BA 841040, izdala UE
Ljubljana. gnm-11734

Morano Katarina, Tbilisijska 116, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 841041, izdala UE
Ljubljana. gno-11732

Morano Sonja, Tbilisijska 116, Ljublja-
na, potni list, št. BA 190572, izdala UE
Ljubljana. gnn-11733

Mozetič Marjan, Žapuže 88, Ajdovšči-
na, potni list, št. AA 721564, izdala UE
Ajdovščina. gnd-11347

Nardin Mitja, Gradnikove brigade 23,
Nova Gorica, potni list, št. AA 985488,
izdala UE Nova Gorica. gni-11613

Ninčevič Jure, Rožna dolina, C.
IX/12a, Ljubljana, potni list, št. BA
636752, izdala UE Ljubljana. gnd-11393

Nosan Stanislav, Gorenja vas - Rateče
14, Škofja Loka, potni list, št. BA 112324,
izdala UE Škofja Loka. gno-11657

Oražem Zoran, Šibeniška 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 770453, izdala UE Ljub-
ljana. gne-11592

Pavlović Miki, C. Španskih borcev
61/c, Ljubljana, potni list, št. BA 886648,
izdala UE Ljubljana. gnm-11784

Pečnik Dejan, Na Fari 34, Prevalje,
potni list, št. BA 808348, izdala UE Rav-
ne na Koroškem. gnc-11744

Pelc Marjan, Voduškova ulica 27, Lju-
bljana, potni list, št. BA 586873, izdala
UE Ljubljana. gnk-11511

Pelengić Zvezdana, Gradnikove briga-
de 27, Nova Gorica, potni list, št. BA
688319, izdala UE Nova Gorica.
gnl-11610

Penšek Saša, Podkraj pri Velenju
62/A, Velenje, potni list, št. BA 103109,
izdala UE Velenje. gnd-11643

Perkovič Mateja, Kadrenci 17, Cerk-
venjak, potni list, št. BA 510488, izdala
UE Lenart. gnk-11611

Petek Janko, Senožeti 12, Dol pri Lju-
bljani, potni list, št. AA 829228, izdala UE
Ljubljana. gne-11367

Podgornik Dajana, Pod gričem 41,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,

št. AI 116633, izdala UE Nova Gorica.
gnw-11528

Pogorelec Špela, Vegova ulica 10, Tr-
zin, potni list, št. AA 491436, izdala UE
Domžale. gnu-11376

Poles Boštjan, Reška cesta 2/B, Pres-
tranek, potni list, št. BA 580173, izdala
UE Postojna. gnn-11633

Prah Marko, Ciril Metodov drevored 4,
Ptuj, potni list, št. BA 819061, izdala UE
Ptuj. gnw-11499

Resman Jožef, Glavna cesta 3, Naklo,
potni list, št. AA 270913, izdala UE Kranj.
gnf-11616

Ribič Uroš, Briše 3, Izlake, potni list,
št. BA 605550, izdala UE Zagorje ob Savi.
gno-11386

Rosulnik Ana, Prešernova 28, Domža-
le, potni list, št. AA 366733, izdala UE
Domžale. gnm-11609

Savić Mirko, Ulica Vide Janežičeve 7,
Ljubljana, potni list, št. AA 601304, izdala
UE Ljubljana. gny-11447

Sedmak Luka, Boletova 29, Ljubljana,
potni list, št. BA 772013, izdala UE Ljub-
ljana. gni-11442

Semenič Daniel, Jesenice 27, Jeseni-
ce na Dolenjskem, potni list, št. BA
877522, izdala UE Brežice. gny-11622

Seršen Jožef, Ptujska ulica 27, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 818522, izdala UE
Ljubljana. gnv-11625

Simšič Dušan Jože, Ul. Pohorskega
bataljona 85/a, Ljubljana, potni list, št. AA
225730, izdala UE Ljubljana. gnf-11491

Simšič Marija, Ul. Pohorskega bataljo-
na 85/a, Ljubljana, potni list, št. BA
172231, izdala UE Ljubljana. gne-11492

Simšič Polonca, Ul. Pohorskega bata-
ljona 85/a, Ljubljana, potni list, št. BA
655274, izdala UE Ljubljana. gng-11490

Sinkovič Alojz, Oljčna pot 10, Piran -
Pirano, potni list, št. AA 201368, izdala
UE Piran. gnt-11527

Skok Boris, Delpinova 14, Nova Gori-
ca, potni list, št. AA 638374, izdala UE
Nova gorica. gnr-11529

Stanko Terezija, Lendavska ulica
25/B, Murska Sobota, potni list, št. AA
886807, izdala UE Murska Sobota.
gnp-11381

Šerbelj Karlo, Kotnikova 15, Ljubljana,
potni list, št. BA 771492, izdala UE Ljub-
ljana. gnu-11451

Šetina Franc, Zbilje 47/B, Medvode,
potni list, št. AA 872853, izdala UE Ljub-
ljana. gnk-11361

Škarić Marjeta, Gorenja vas - Reteče 14,
Škofja Loka, potni list, št. BA 1¸79864,
izdala UE Škofja Loka. gnl-11660

Škarić Miha, Gorenja vas - Reteče 14,
Škofja Loka, potni list, št. BA 794764,
izdala UE Škofja Loka. gnm-11659

Škarić Mitja, Gorenja vas - Reteče 14,
Škofja Loka, potni list, št. BA 794763,
izdala UE Škofja Loka. gnn-11658

Špragar Wildman Mojca, Kristanova uli-
ca 2, Ljubljana, potni list, št. BA 948469,
izdala UE Ljubljana. gny-11772

Tokar Samsa Darinka, Jana Husa 3,
Ljubljana, potni list, št. BA 885329, izda-
la UE Ljubljana. gnh-11464

Tomšič Blaž, Levstikova ul. 15, Bled,
potni list, št. AA 600942, izdala UE Ljub-
ljana. gno-11532

Toth Elizabeta, Rudarska 11/B, Len-
dava - Lendva, potni list, št. BA 559660,
izdala UE Lendava. gnj-11387

Tovornik Melita, Pot na Fužine 9, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 448283, izdala UE
Ljubljana. gnc-11769

Trebše Bojan, Limbuška 20, Maribor,
potni list, št. BA 537396, izdala UE Mari-
bor. gnb-11495

Tuljak Damajan, Galantiči 3, Gračišče,
maloobmejno prepustnico, št. AI 13038,
izdala UE Koper. gny-11522

Ugrin Robert, Kampel 9, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. AA 513436, izdala
UE Koper. gnz-11521

Ugrin Robert, Kampel 9, Koper - Ca-
podistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 46662, izdala UE Koper. gnx-11523

Ukaj Leon, Linhartova ulica 8, Celje,
potni list, št. BA 878115, izdala UE Celje.
gnr-11654

Uršič Tomaž, Tolminskih puntarjev 6,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 80922, izdala UE Nova Gorica.
gnu-11526

Vasle Barbara, Kraigherjeva 6, Celje,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 92/99. gnh-11589

Važić Milorad, Planina 38, Kranj, potni
list, št. BA 68069, izdala UE Kranj.
gnp-11431

Vertačnik Jože, Jegriše 58, Vodice,
potni list, št. AA 875540, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-11735

Zore Polona, Podljubelj 178, Tržič, po-
tni list, št. AA 304182, izdala UE Tržič.
gnt-11627

Zupančič Aleš, Slepšek 3, Mokronog,
potni list, št. BA 724228, izdala UE Treb-
nje. gnl-11485

Žager Mateja, Trg 10, Prevalje, preklic
potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
88/99. gnr-11779

Žan Luka, Igriška ul. 3, Ljubljana, potni
list, št. AA 875257, izdala UE Ljubljana.
gnz-11596

Žigon Primož, Otlica 70, Ajdovščina,
potni list, št. AA 909114, izdala UE Ajdov-
ščina. gnq-11530

Osebne izkaznice

Berdon Anton, Pod Lazami 138, Šem-
peter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
181020. gns-11603

Božič Stanislav, Čirče 32, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 76402. gnk-11411

Bučan Primož, Britof 334, Kranj, ose-
bno izkaznico, št. 2325. gnd-11743

Colnarič Nuška, Na zelenici 12, Pre-
bold, osebno izkaznico, št. 263761.
gnn-11433

Černčič Marjeta Ana, Ul. bratov Grei-
fov 14, Maribor, osebno izkaznico, št.
69418. gnk-11711

Dermastija Frančiška, Kresnice 44,
Kresnice, osebno izkaznico, št. 282392.
gno-11757

Holetić Damijan, Rogoza, Zagorska 6,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaz-
nico, št. 135393. gnm-11384
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Janc Anton, Planina pri Raki 19, Raka,
osebno izkaznico, št. 188238.
gne-11417

Janc Martina, Bavdkova 35, Kranj,
osebno izkaznico, št. 25764. gnj-11537

Jankovič Gregor, Tomišelj 32, Ig, ose-
bno izkaznico, št. 151350. gni-11738

Jurdana Zdenka, Prijateljev trg 3, Rib-
nica, osebno izkaznico, št. 253265.
gnl-11510

Kodrč Bojan, Kočice 63/a, Žetale,
osebno izkaznico, št. 10271. gnn-11533

Kodrič Bojan, Kočice 63/a, Žetale,
osebno izkaznico, št. 10271.
gnm-11534

Kos Simon, Trnoveljska cesta 55, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 196345.
gns-11653

Kukaj Jeton, Cesta Španskih borcev
53/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
25019. gnk-11636

Majster Friderik, Sp. Boč 40, Selnica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 9781.
gnm-11434

Mužič Neža, Mladinska 30, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 386. gnu-11776

Podbevšek Anton, Šalek 86, Velenje,
osebno izkaznico, št. 192231.
gnq-11655

Porenta Ana, Kukmaka 1, Velike Laš-
če, osebno izkaznico, št. 194144.
gnz-11546

Serenčeš Marjan, Polje cesta V 5, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 148476.
gni-11663

Serenčeš Sanja, Polje cesta V 5, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 198833.
gnj-11662

Seršen Jožef, Ptujska 27, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 58900. gnc-11594

Sinkovič Alojz, Oljčna pot 10, Piran -
Pirano, osebno izkaznico, št. 130299.
gnw-11524

Smej Jožef, Ul. Štefana Kovača 23,
Odranci, osebno izkaznico, št. 130508.
gnr-11629

Suhadolc Silva, Veliki Ločnik 19, Tur-
jak, osebno izkaznico, št. 53163.
gno-11407

Špiler Dejan, Zdole 13, Krško, osebno
izkaznico, št. 129058. gno-11432

Štajnar Branko, Koseskega 30/A, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 205083.
gnj-11362

Štrigl Marija, Florjan 58, Šoštanj, ose-
bno izkaznico, št. 74308. gnq-11430

Tokar Samsa Darinka, Jana Husa 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 157795.
gng-11465

Tovornik Melita, Pot na Fužine 9, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 90548.
gnb-11770

Vršič Marjan, Mijavčeva 4, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 83838. gnz-11646

Zobec Urška, Zelena pot 30, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 282286.
gnp-11731

Zorman Veronika, Rudarjevo 18, Črna
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
233366. gne-11742

Žveglič Mihael, Vojkova 77, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 249124.
gno-11782

Vozniška dovoljenja

Ankele Nada, Sp. Besnica 123, Zgor-
nja Besnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 522877, reg. št. 22893, izda-
la UE Kranj. gnj-11412

Avžin Jože, Ragovo 15, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št.
10708, izdala UE Novo mesto.
gnl-11585

Baš Matija, Leninov trg 3, Trbovlje, vo-
zniško dovoljenje, kat. B, izdala UE Trbo-
vlje. gnv-11400

Baša Damjan, Vodnikova 6/a, Dornbe-
rk, vozniško dovoljenje. gnq-11480

Benčič Alen, Šared 28, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 9560, iz-
dala UE Izola. gnu-11326

Benčina Rudi, Prešernova 19, Ribni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 5042, izdala UE Ribnica. gnd-11718

Brečko Andrej, Brezno 3/b, Laško, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, št. 11207,
izdala UE Laško. gnh-11514

Bučinel Rebeka, Orehovlje 42/a, Mi-
ren, vozniško dovoljenje, št. 43940, izda-
la UE Nova Gorica. gnz-11696

Bukvič Frančiška, Lajcova vas 90/E,
Videm pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 18783, izdala UE Ptuj.
gnw-11474

Centa Marta, Kot pri Veliki Slevici 3,
Velike Lašče, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1011043, reg. št. 204720,
izdala UE Ljubljana. gnf-11620

Cerkvenič Velja, Šalara 12, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje.
gnp-11581

Cestnik Iztok, Škapinova 11, Celje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGCH, reg. št.
37612, izdala UE Celje. gnf-11741

Cipek Milan, Batuje 74, Črniče, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 92/99. gnr-11479

Crnalić Munib, Brilejeva ulica 20, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 261181, reg. št. 101671, izdala UE
Ljubljana. gnj-11312

Cvar Aljoša, Na zelenici 3, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21408,
izdala UE Žalec. gno-11357

Čebular Metka, Smolenja vas 7/c,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7013, izdala UE Novo mesto.
gnb-11470

Černigot Sandi, Tomšičeva 1/c, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 149302. gno-11582

Damjanovič Dalibor, Rudija Papeža 32,
Kranj, duplikat vozniškega dovoljenja, kat.
BGH, št. S 1224744, reg. št. 39969,
izdala UE Kranj. gny-11572

Debeljak Ljubica, Glinškova ploščad
16, Ljubljana, preklic vozniškega dovolje-
nja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 84/99.
gni-11363

Del Fabro Tony, Celovška cesta 78,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1136714, reg. št. 208206, izdala
UE Ljubljana. gnv-11675

Derlink Gregor, Osojnik 1, Železniki, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
23650, izdala UE Škofja Loka. gne-11342

Doler Danijel, Sv. Danijel 23, Dravog-
rad, vozniško dovoljenje, št. 4272.
gnv-11725

Dolinar Peter, Tomčeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1341457, reg. št. 92899, izdala UE
Ljubljana. gnd-11368

Drozg Slavko, Pristava pri Mestinju
40/B, Pristava pri Mestinju, vozniško do-
voljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 3638, iz-
dala UE Šmarje pri Jelšah. gni-11713

Duh Milan, Slatna 21/a, Dol pri Hrast-
niku, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1220, izdala UE Hrastnik. gnt-11677

Erce Robert, Kamniška cesta 61, Vo-
dice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1014356, reg. št. 178667, izdala UE
Ljubljana. gni-11763

Esih Jože, C. na Roglo 19, Zreče, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5049.
gni-11563

Fegus Matjaž, Cerovec, S. Vraza 19,
Ivanjkovci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9166, izdala UE Ormož. gnp-11481

Ferkolj Špela, Kantetova ulica 73, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1364285, reg. št. 231225, izdala UE
Ljubljana. gnl-11760

Galun Štefan, Sestrže 48, Majšperk,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
8268. gnr-11579

Gantar Lenart, Hotavlje 92, Gorenja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21335, izdala UE Škofja Loka.
gnn-11508

Godina Blaž, Strmica 17, Logatec, vo-
zniško dovoljenje, kat. H, št. S 534471,
reg. št. 5767, izdala UE Logatec.
gnr-11554

Gostečnik Jožef, Zg. Roje 5, Šempe-
ter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S 1158410, izdala UE
Žalec. gno-11707

Grilj Andrej, Prešernova 22, Trzin, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1068631, reg. št. 30676, izdala UE Do-
mžale. gnp-11781

Grilj Marjan, Dole pri Krašcah 4, Mora-
vče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 701277, reg. št. 15481, izdala UE Do-
mžale. gnv-11550

Grobelnik Marija, Kotlje 64, Kotlje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11435,
izdala UE Kotlje na Koroškem.
gnw-11324

Haler Boris, Gregovce 10, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje. gni-11388

Haliti Špendim, Tržaška 11/A, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14628, izdala UE Postojna.
gnt-11752

Horvat Terezija, Melinci 58, Beltinci,
vozniško dovoljenje, št. 19548.
gnf-11566

Hrastar Aleš, Polica 2/A, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
14618, izdala UE Grosuplje. gni-11538

Huber Vladimir, Ulica osvobodilne fro-
nte 26, Črenšovci, vozniško dovoljenje,
kat. GH, reg. št. 14179, izdala UE Lenda-
va. gnx-11648

Jager Peter, Galjevica 42, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
515889, reg. št. 128217, izdala UE Lju-
bljana. gnh-11664
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Jamnik Vinko, Arkova ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
645129, reg. št. 129258, izdala UE Lju-
bljana. gnb-11395

Janc Janja, Praproče 3, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 104744,
reg. št. 11776, izdala UE Novo mesto.
gnu-11676

Janc Martina, Bavdkova 35, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
475881, reg. št. 9888, izdala UE Kranj.
gnl-11410

Janeković Suzana, Pavšičeva 28, Lo-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1310562, reg. št. 7149, izdala UE Lo-
gatec. gnm-11309

Jazbec Uroš, Černivčeva ulica 18, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1013648, reg. št. 201595, izdala UE
Ljubljana. gny-11597

Jerič Robert, Tomažja vas 32, Škoc-
jan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3173. gnx-11473

Jonko Bojnec Marija, Langusova 26,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16057, izdala UE Ptuj. gnv-11325

Jurdana Zdenka, Prijateljev trg 3, Rib-
nica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4481, izdala UE Ribnica. gnm-11509

Kapus Pavla, Zasip, Polje 10, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16612.
gni-11667

Karanovič Nermin, Na Gradu 5, Prest-
ranek, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
14772. gns-11403

Kašnik Ljiljana, Vrba 16, Lukovica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1004387, reg. št. 21725, izdala UE Do-
mžale. gnm-11634

Kerin Martin, Raka 33, Raka, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 14359.
gnp-11631

Klede Robert, Tomšičeva 43, Postoj-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1271, izdala UE Postojna. gnd-11318

Kobal Franka, Vitovlje 71/d, Šempas,
vozniško dovoljenje. gns-11678

Kodele Zdenka, Volčja Draga 16, Vol-
čja Draga, vozniško dovoljenje.
gne-11567

Kolačko Mitja, Ravne 176/b, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 26588,
izdala UE Velenje. gnw-11724

Kolar Peter, Maistrova 1, Celje, vozni-
ško dovoljenje, št. 30130, izdala UE Ce-
lje. gnj-11512

Košnik Boštjan, Apnenik pri Boštanju
16, Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEGH, št. S 1307937, izdala UE Kranj.
gnu-11501

Kovačič Branko, Repičeva 1, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje.
gnq-11330

Kovačič Janez, Polhov Gradec 61, Po-
lhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 545166, reg. št. 193883,
izdala UE Ljubljana. gnx-11373

Kovačič Srblin Ana, Prade XV/4, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, št. 6641, izdala UE Koper.
gnc-11569

Kovič Marko, Šišenska ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 844400, reg. št. 74151, izdala UE Lju-
bljana. gnz-11671

Kraljič Andrej, Ižanska cesta 126 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1341726, reg. št. 148312, izdala
UE Ljubljana. gny-11722

Kramarič Martina, Savinškova ul. 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 513671, reg. št. 192345, izdala UE
Ljubljana. gnq-11755

Kremžar Božidar, Melikova ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. S 813171, reg. št. 90367, izdala
UE Ljubljana. gng-11340

Kričkovič Igor, Robindvor 43, Dravog-
rad, vozniško dovoljenje, reg. št. 5926,
izdala UE Dravograd. gnn-11708

Krupić Sanel, Cesta Španskih borcev
57/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1343268, reg. št. 220300,
izdala UE Ljubljana. gny-11497

Kuhar Ivan, Dolič 30, Destrnik, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 19899,
izdala UE Ptuj. gns-11453

Lalić Damir, Jamova 8, Celje, vozniško
dovoljenje, reg. št. 44271, izdala UE Ce-
lje. gny-11647

Legner Roberto, Javnik 59, Podvelka, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9977,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnh-11389

Lukić Božo, Trnovska ulica 8, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
811888, reg. št. 134763, izdala UE Lju-
bljana. gnn-11458

Marić Ilija, Ul. 31. divizije 44, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
359434, reg. št. 35199, izdala UE Kranj.
gnq-11680

Martinčič Marija, Zupančičeva 11, Do-
mžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 579064, reg. št. 5100, izdala UE Dom-
žale. gnv-11750

Martinec Helena, Tišina 57, Tišina, vo-
zniško dovoljenje, reg. št. 02940.
gnw-11399

Martun Gregor, Trubarjeva 27, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
9866, izdala UE Laško. gnk-11761

Maver Renata, Veliko Globoko 22, Iva-
nčna Gorica, potrdilo o opravljenem CPP,
št. 1476, izdala UE Grosuplje. gni-11588

Mihelič Katja, Glinškova ploščad 16,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 86/99.
gnb-11370

Miljevič Mirjana, Gosposka 25, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 39836.
gns-11753

Milovančev Nikola, Martinova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 406850, reg. št. 7807, izdala UE
Ljubljana. gnn-11308

Milunovič Vilma, Vodopivčeva 7, Piran
- Pirano, vozniško dovoljenje, št. 6263,
izdala UE Piran. gnu-11576

Mulej Barbara, Pot pod Gradiščem 8,
Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1224092, reg. št. 40592 - duplikat,
izdala UE Kranj. gnu-11401

Nagy Aleksandra, Krog, Murska ulica
82, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
št. 34370. gnd-11468

Novak Peter, Krekova ulica 17, Kome-
nda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15595, izdala UE Kamnik. gnl-11460

Obid Saša, Tavčarjeva 15, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1080443, izdala UE Jesenice.
gnl-11310

Okorn Andrej, Opekarska ulica 9, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 7609, izdala UE Kočevje. gnu-11426

Okršlar Janez, Kebetova 6, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 420139,
reg. št. 8260, izdala UE Kranj.
gnn-11333

Oman Tatjana, Pod gozdom 26, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4317,
izdala UE Tržič. gny-11472

Orešek Sanja, Tržec 9, Videm pri Ptu-
ju, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
34853, izdala UE Ptuj. gnj-11562

Pavlič Bojan, Delavska 30, Mojstrana,
vozniško dovoljenje, št. S 961682.
gnw-11574

Pavlovič Franc, Prvomajska ulica 23,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. S 861193, reg. št. 4484.
gnw-11649

Penko Jakob, Petelinje 83, Pivka, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
3630, izdala UE Postojna. gnl-11435

Penšek Saša, Podkraj pri Velenju
62/B, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 24461, izdala UE Velenje.
gne-11642

Perkman Vojko, Cankarjeva 1, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
609. gnb-11320

Peternel Jure, Savska 36, Lesce, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
26140. gnv-11575

Petkovnik Dragica, Podgorje 9/a, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21483, izdala UE Žalec. gnq-11355

Pezdir Boštjan, Beblerjev trg 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1234190, reg. št. 223459, izdala UE
Ljubljana. gnh-11489

Pinosa Jadranka, Pod Škabrijelom 12,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
gnm-11584

Pinosa Marijan, Pod Škabrijelom 12,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
gnn-11583

Pirc Anton, Slomškova 23/a, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1321977, reg. št. 34198, izdala UE Do-
mžale. gnq-11730

Podbevšek Anton, Šalek 86, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
28750, izdala UE Velenje. gnj-11712

Pongrac Ivan, Sv. Primož na Pohorju
81, Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 7102, izdala UE Radlje ob
Dravi. gnm-11709

Porenta Ana, Kukmaka 1, Velike Laš-
če, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1089653, reg. št. 7775, izdala UE Ribni-
ca. gnf-11545

Prohinar Janez, Ljubljanska c. 35, Šma-
rje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
21277, izdala UE Grosuplje. gnw-11778

Rajh Majda, Lahonci 32, Ivanjkovci, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7274, izdala UE Ormož. gnz-11471

Rebolj Jože, Vrhpolje 1, Moravče, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
16302, izdala UE Domžale. gnj-11437

Rogič Miroslav, Cesta na Markovec
59, Koper - Capodistria, vozniško dovo-
ljenje, izdala UE Koper. gnt-11577
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Rožman Franc, Panonska ulica 3, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 5191, izdala UE Gornja
Radgona. gnh-11564

Rusjan Bruno, Jevnica 47, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
542816, izdala UE Litija. gng-11740

Serenčeš Sanja, Polje cesta V 5, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1367470, reg. št. 223681, izdala UE
Ljubljana. gnk-11661

Sever Renato, Šolska 1, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
15268, izdala UE Brežice. gnc-11494

Simonič Matjaž, Sp. Rečica 70, La-
ško, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1060315, izdala UE Laško. gnu-11626

Slabe Slavka, Opekarska 20, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
3079, izdala UE Vrhnika. gnq-11455

Sladić Katja, Rožanska ulica 5, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1138761, reg. št. 215551, izdala UE Lju-
bljana. gnm-11759

Slavec Franc, Trnje 3/a, Pivka, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 8061,
izdala UE Postojna. gnd-11768

Stipanič Anton, Bratovševa ploščad 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 632572, reg. št. 56482, izdala UE
Ljubljana. gnf-11691

Stipič Jože, Artiža vas 12, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
147071, izdala UE Ljubljana. gnp-11456

Stržinar Simon, Gradišče 1, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
12133, izdala UE Vrhnika. gnf-11541

Šenica Jože, Gorenja vas 26, Mirna,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1062044, izdala UE Trebnje. gnk-11440

Šepic Andrej, Hudeje 10, Trebnje, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1316110, reg. št. 11569, izdala UE Tre-
bnje. gnp-11531

Šimic Edo, Besnica 57, Ljubljana-Po-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1105929, reg. št. 212173, izdala UE Lju-
bljana. gnw-11674

Škofic Janez, Litijska 1 a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
781732, reg. št. 15124, izdala UE Dom-
žale. gns-11478

Šoba Viljem, Log 3, Hrastnik, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 91, iz-
dala UE Hrastnik. gnc-11398

Špelič Feliks, Litijska cesta 2, Šmart-
no pri Litiji, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 678330, izdala UE Litija.
gnu-11751

Štern Špela, Mlekarska 17, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1392680, reg. št. 44951, izdala UE Kra-
nj. gnf-11716

Tkavc Zmago, B. Kraigherja 18, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 19493. gnx-11323

Tonič Anja, Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
gnn-11483

Trepić Marko, Breg 22, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. 11168,
izdala UE Nova Gorica. gne-11767

Trombevski Tomislav, Cesta Komanda-
nta Staneta 5, Litija, vozniško dovoljenje,

kat. BGH, št. S 851126, izdala UE Litija.
gnr-11454

Tušar Jurko, Koroška ulica 20, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
186574, reg. št. 169717, izdala UE Lju-
bljana. gni-11638

Valenčič Tatjana, Rozmanova 13/A, Ili-
rska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 280774, izdala UE Ilirska Bis-
trica. gno-11607

Vasle Zvonko, Studence 54/b, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1032099, izdala UE Žalec. gns-11503

Višnar Katarina, Lipica 14, Sežana, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16886,
izdala UE Jesenice. gnr-11679

Vivod Nives, Vič 39, Dravograd, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 5719, izdala UE
Dravograd. gng-11390

Vizovišek Nataša, Ul. Kokrškega odre-
da 1, Lesce, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 24420. gnb-11570

Vokal Romana, Vožarski pot 10, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 959564, reg. št. 152266, izdala UE
Ljubljana. gnk-11311

Vovk Boris, Varpolje 87, Rečica ob Sa-
vinji, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 4400, izdala UE Mozirje. gnf-11416

Vravnik Luka, Pot ob Homšnici 25, Slo-
venj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14866. gnm-11488

Vrhovnik Fanika, Stolnik 13, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15098, izdala UE Kamnik. gnb-11695

Vukičević Majda, Čopova 2, Žalec, vo-
zniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
903336, izdala UE Žalec. gnq-11630

Zabukovnik Edvard, Cesta borcev 5/a,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1001366, reg. št. 161719,
izdala UE Domžale. gnk-11436

Zalokar Barbara, Gorenja vas pri Šma-
rjeti 4/b, Šmarješke Toplice, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 31885, izdala UE
Novo mesto. gne-11317

Zucchiati Marija, Ul. 9. septembra
231, Šempeter pri Gorici, vozniško dovo-
ljenje, kat. BFGH, št. 4726, izdala UE
Nova Gorica. gnr-11429

Žibert Marinka, Petrovičeva ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 686653, reg. št. 96357, izdala UE
Ljubljana. gng-11369

Zavarovalne police

Adris, d.o.o., Cesta 86, 5270 Ajdovš-
čina, preklicuje zavarovalne police zava-
rovalnice Adriatic, d.d., Koper, 1-AO-97
0716728, 1-AO-97 0717450, 1-AO-97
0717454, 1-AO-97 0717456, 1-AO-97
0717467, AA-PON-1 191267, AA-PON-1
191268, Zelena karta 0619932, Zelena
karta 0619943, Zelena karta 0619945.
Ob-15226

BELA TRADE D.O.O., Brajnikova ulica
31, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
41401001604, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnj-11762

Doles Vinko, Župančičeva ulica 2, Po-
stojna, zavarovalno polico, št. AO

02332664, izdala zavarovalnica Triglav.
gnw-11349

Glumac Husnija, Apihova ulica 20, Lju-
bljana, zavarovalno polico, št. AO
00101228874, izdala zavarovalnica Slo-
venica. gnt-11652

Habjan Primož, Trampuževa ulica 4,
Medvode, zavarovalno polico, št.
218856, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnd-11593

Kotnik Marjan, Ravne 193, Šoštanj, za-
varovalno polico, št. 182440, izdala za-
varovalnica Slovenica. gny-11726

Kotnik Marjan, Ravne 193, Šoštanj, za-
varovalno polico, št. 182441, izdala za-
varovalnica Slovenica. gnx-11727

Nežič Klavdijo, Šalara 3/c, Koper - Ca-
podistria, zavarovalno polico, št. AO
648574. gno-11682

Pečnik Igor, Celovška 9, Mežica, za-
varovalno polico, št. 209731, izdala za-
varovalnica Slovenica. gns-11728

Peklenk Jože Jernej, Vrhovci, C. II/4,
Ljubljana, zavarovalno polico, št.
1057358, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnt-11777

Pregarc Vinko, Jadranska 16/A, Anka-
ran - Ankarano, zavarovalno polico, št. AO
0703723. gnl-11335

Šuc Gregor, Ul. Marije Drakslerjeve
21, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
02238396, izdala zavarovalnica Triglav.
gnk-11586

Spričevala

Basaj Rudi, Selca 137, Selca, zaklju-
čno spričevalo Srednje kovinarske in ce-
stnoprometne šole Škofja Loka, smer st-
rojni tehnik, izdano leta 1986.
gnn-11683

Bekanović Fikret, Marjanovac bb, Veli-
ka Kladuša, spričevalo o končani šoli za
voznike motornih vozil, št. 3169, izdano
leta 1977. gns-11378

Bikal Boris, Partizanski vrh 8, Trbovlje,
spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje st-
rojne šole, izdano leta 1995. gnt-11477

Bizjak Branka, Abramova ulica 12, Lju-
bljana, spričevalo 2. letnika Srednje frize-
rske šole, izdano leta 1993. gnx-11673

Bobnar Vinko, Kumrovška ulica 13,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika
Centra elektro šol v Ljubljani - elektro
smer. gnd-11518

Brkič Danijel, Kotarjeva cesta 2/A, Še-
ntjernej, spričevalo o končani OŠ, št.
60/94-82 Z. gnd-11493

Dolenc Milena, Hotovlja 62, Poljane
nad Škofjo Loko, maturitetno spričevalo
Srednje trgovske šole, izdano leta 1996.
gnu-11601

Eržen Darko, Jelovška 35/a, Bled, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Hotelske šole
v Ljubljani, št. 26, izdano leta 1977.
gng-11694

Eržen Kvina, Kamna Gorica 112, Kam-
na Gorica, spričevalo Srednje šole na Je-
senicah, šolsko leto 1998/99.
gnl-11560

Gostenčnik Anton, Troblje 43/a, Slo-
venj Gradec, spričevalo o zakjučnem izpi-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 94 / 19. 11. 1999 / Stran 6401

tu Šole za miličnike-kadete, izdano leta
1973. gni-11338

Grdun Jožica, Balkovci 15, Vinica, in-
deks, št. 26201313, izdala fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo. gnj-11737

Grilj Marjan, Dole pri Krašcah 4, Mora-
vče, spričevalo o zakjučnem izpitu Sred-
nje gradbene šole, izdano leta 1983.
gnu-11551

Gruden Vanja, Dolenja Trebuša 11,
Slap ob Idrijci, diplomo Naravoslovnega
srednješolskega centra v Novi Gorici, iz-
dano leta 1989, št. I/K-1108. gnv-11650

Gvardjančič Marjanca, Gorenja vas -
Reteče 51, Škofja Loka, spričevalo 1. let-
nika Srednje upravno-administrativne šole
v Ljubljani, izdano leta 1981, izdano na
ime Marinč Marjanca. gnf-11516

Jakša Uroš, Ozka 3, Škofja Loka, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1993. gns-11703

Kastelic Greta, Biška vas 38, Mirna
Peč, spričevalo Gimnazije Novo mesto,
družboslovno jezikovna smer, št. 124, iz-
dano leta 1993. gnk-11686

Ketiš Emica, Gočova 29, Sv.trojica v
Slov.goricah, spričevalo o končani OŠ.
gnn-11558

Kocet Patricija, Vena Pilona 14, Koper
- Capodistria, spričevalo o zakjučnem iz-
pitu Srednje pedagoške in družboslovne
šole v Kopru, izdano leta 1987.
gnc-11469

Koderman Vesna, Ježa 95, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ljubljana
Šiška, izdano leta 1999. gnf-11766

Komoni Arlind, Hudovernikova 8, Ljub-
ljana, spričevalo 2. letnika Srednje trgov-
ske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnj-11341

Kozel Janez, Sp. Leskovec 11, Zgornji
Leskovec, letno spričevalo za šolsko leto
1981/82. gnx-11698

Kruljac Marko, Hrvatinova 13, Ankaran
- Ankarano, indeks, št. 20960449, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnp-11364

Lenart Tomaž, Kvedrova c. 12, Ljublja-
na, zaključno spričevalo Srednje naravos-
lovne šole, izdano leta 1989. gnl-11635

Magdič Jože, Renkovci 114, Turniš-
če, spričevalo o zakjučnem izpitu za šol-
sko leto 1979/80. gnt-11502

Mandelj Nina, Celovška cesta 181,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje fri-
zerske šole, izdano leta 1995. gni-11513

Marinič Alis, Vedrijan 17, Kojsko, in-
deks, št. 4025661, izdala Visoka upravna
šola leto izdaje 1999. gnn-11358

Mihaljević Ružica, Cetore 18, Izola -
Isola, spričevalo o končani OŠ Vojke
Šmuc Izola. gnu-11476

Mijič Mira, Vrečkova 4, Kranj, spriče-
valo Srednje gradbene šole, izdano na
ime Makarič Željko. gnm-11684

Nedeljković Aleksandra, Brodarjev trg
13, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Martina Krpana, izdano leta 1995.
gnt-11552

Novak Matej, Krašce 17, Moravče, sp-
ričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, izdano
leta 1995 in 1997. gnw-11549

Omerzu Uroš, C. v Lokrovec 11, Ce-
lje, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje

trgovske šole Celje, izdano leta 1993.
gnh-11614

Pepur Simona, Praprošče 3, Litija, sp-
ričevalo 1. letnika Srednje ekonomske
šole, izdano leta 1998. gno-11507

Perić Goran, IX korpusa 15/1, Izola -
Isola, indeks, št. 1278, izdala SEDŠ Ko-
per. gnr-11404

Petkovšek Sašo, Linhartova cesta 94,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Sred-
nje agroživilske šole. gnc-11344

Pirnat Nataša, Litostrojska cesta 4, Lju-
bljana, spričevalo 1. in 4. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1991
in 1994. gnj-11441

Pleterski Petra, Pameče 274, Slovenj
Gradec, spričevalo o končani OŠ Slovenj
Gradec, izdano leta 1992. gnr-11329

Plut Matic, Fužina 5, Zagradec, inde-
ks, izdala Srednja trgovska šola leto izda-
je 1997. gnv-11350

Prebil Andrej, Ul. Gradnikove brigade
33, Nova Gorica, indeks. gng-11690

Prelec Petra, Rodik 4/b, Kozina, inde-
ks, št. 21015556, izdala Fakulteta za dru-
žbene vede leto izdaje 1999. gnc-11719

Rauh Miloš, Kajuhovo naselje 1, Ko-
čevje, spričevalo št. 11-765 Srednje les-
ne šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnj-11337

Repnik Tomaž, Polje pri Vodicah 18,
Vodice, spričevalo 3. letnika Srednje le-
sarske šole, izdano leta 1999.
gno-11557

Resman Darja, Vrbje 22, Radovljica,
spričevalo o zaključku 4. letnika Gimnazi-
je Jesenice, izdano leta 1975, izdano na
ime Pohar Darja. gni-11688

Seidl Marjetka, Na Logu 12, Tržič, sp-
ričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole. gno-11482

Simončič Alenka, Brilejeva ulica 4, Lju-
bljana, indeks, izdala Gimnazija Ledina -
srednja pedagoška v Ljubljani.
gng-11540

Simonič Dušan, Stranska vas pri Semi-
ču 5, Semič, spričevalo 2. letnika Poklic-
ne elektro šole v Ljubljani, izdano leta
1981. gnf-11591

Skenderovič Begič Senka, Titova 2/a,
Jesenice, spričevalo 2. letnika Srednje fri-
zerske šole v Ljubljani. gne-11692

Skenderovič Begič Senka, Titova 2/a,
Jesenice, spričevalo 3. letnika Srednje fri-
zerske šole v Ljubljani. gnl-11693

Skok Janez, Zgornje Koseze 13, Dom-
žale, potrdilo o opravljenem izpitu za vozni-
ka traktorja, izdala Agroživilska šola v Do-
mžalah, izdano 14. 5. 1993. gnt-11452

Steiner Štefka, Gerečja vas 40/a, Haj-
dina, indeks, izdala SŠGT Maribor, izda-
no na ime Bombek Štefka. gng-11394

Stopinšek Sonja, Lahov graben 23, Ju-
rklošter, spričevalo 1., 2., in 3. letnika
Pedagoškega centra v Celju, izdano leta
1978, 1979 in 1980. gnx-11327

Stržinar Simon, Gradišče 1, Vrhnika,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za stro-
jništvo v Ljubljani, izdano leta 1990.
gne-11542

Suhadolnik Aleksander, Kožljek 1, Be-
gunje pri Cerknici, diplomo Srednje tehni-
čne in naravoslovne šole Postojna, izdana
leta 1987 na ime Toplak Aleksander.
gnz-11621

Šekoranja Simon, Prežihova 12, Bre-
žice, spričevalo o zakjučnem izpitu Gim-
nazije in ekonomske šole v Brežicah, iz-
dano leta 1997. gny-11580

Šinkovec Urša, Stritarjeva 1, Novo me-
sto, indeks, št. 18990369, izdala Filozof-
ska fakulteta. gnv-11775

Škrab Katarina, Gabrje 7/a, Ilirska Bi-
strica, obvestilo o uspehu pri maturi in
obvestilo o opravljeni maturi Srednje šole
Postojna, izdano leta 1999. gny-11397

Špen Aljoša, Sv. Peter 106, Sečovlje -
Sicciole, spričevalo o zakjučnem izpitu
Srednje prometne in pomorske šole v Po-
rtorožu. gnx-11573

Štefančič Igor, Trpčane 20, Ilirska Bis-
trica, spričevalo o zakjučnem izpitu SKPŠ
Koper, št. 71, izdano leta 1985.
gnl-11685

Štefe Dubravka, Ul. Toma Zupana 4,
Naklo, spričevalo 3. letnika Gimnazije Še-
ntvid, izdano leta 1974, izdano na ime
Feldin Dubravka. gnm-11334

Šuc Cvetka, Tomšičeva 2, Slovenska
Bistrica, spričevalo o končani OŠ Ljubo
Šercerja, izdano leta 1972, izdano na ime
Sovec Cvetka. gns-11628

Trbovc Lidija, Zg. Rečica 54, Laško,
zaključno spričevalo Kmetijske šole Šent-
jur, izdano leta 1997. gnx-11598

Veljković Ivan, Adamičeva ulica 9, Lju-
bljana, spričevalo 8. razreda OŠ Valenti-
na Vodnika, izdano leta 1996. gnv-11425

Zoldoš Jožef, Velika Polana 88, Velika
Polana, spričevalo. gng-11565

Zorko Matej, Pod Gozdom 8, Bohi-
njska Bistrica, obvestilo o uspehu Sred-
nje elektro in strojne šole Kranj, št.
II/3467E Kranj, izdano 18. 6. 1998.
gnl-11689

Zupanc Janja, Forme 4, Žabnica, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu Šole za blagov-
ni promet v Ljubljani, izdano leta 1981,
izdano na ime Jugovic Janja. gnw-11449

Zupančič Marija, Cesta 38, Videm-Do-
brepolje, spričevalo o zakjučnem izpitu
Šole za prodajalce, izdano leta 1979, iz-
dano na ime Jamnik Marija. gnt-11377

Zupančič Pavel, Šemnik 26, Izlake, sp-
ričevalo 1. in 2. letnika Srednje rudarske
šole v Zagorju. gnm-11559

Ostali preklici

Antolin Judit, Ozka ulica 17, Črenšov-
ci, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani.
gng-11519

Attar Ana Marija, Ulica Matije Blejca 8,
Kamnik, delovno knjižico. gnd-11443

Baloh Tomaž, Kasaze 111, Petrovče,
delovno knjižico. gnf-11645

Benčična Andrej, Kajuhovo naselje 6,
Kočevje, dijaško mesečno vozovnico, št.
25071. gnr-11504

Berčič Tadej, Medvedova 21, Ljublja-
na, študentsko izkaznico, št. 26018551,
izdala fakulteta za gradbeništvo v Ljublja-
ni. gne-11717

Boršo Dorian, Poštna 7/b, Vrhnika, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 1124.
gng-11515
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Cepuš Tjaša, Nušičeva ulica 5, Celje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 22899.
gnd-11618

Certus Avtobusni promet Maribor, d.d.,
preklicuje licenco številka 0000224/19
za opravljanje prevozov potnikov v cest-
nem prometu za vozilo MB V 24-54.
Ob-15227

CITEX d.o.o., Majorja Lavriča 12, Lju-
bljana, potrdilo o opravljenem izvozu, ki
se nanaša na ECL, št. K1 19107 ocari-
njeno pri CI Kranj 22.7.1999.
gnw-11749

CMC Inženiring, d.o.o., Ljubljana, Tbi-
lisijska 81, preklicuje veljavnost akcept-
nih nalogov št. 6353099, 6353100,
6353101, izdanih za zavarovanje prejete-
ga avansa, ker so obveznosti iz naslova
izdaje akceptov realizirane. Ob-14988

Čavka Metka, Gorenjska cesta 70, Ri-
bnica, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnx-11623

Černigoj Rafael, Veliko Ubeljsko 20,
Hruševje, vojaško knjižico, št. BC
029757. gnk-11336

Črnjač Petra, Poljanski nasip 10, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnu-11351

Debeljak Eva, Kržeti 14, Sodražica, di-
jaško izkaznico, izdala Srednja šola za ob-
likovanje in fotografijo. gnv-11450

Djogić Sabid, Scopolijeva 9, Ljublja-
na, delovno knjižico. gne-11617

Faganel Nejc, Trnovski pristan 10, Lju-
bljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gnn-11783

Gliha Andraž, Ul. bratov Babnik 20,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx-11427

Goršič Vesna, Kersnikova 6/a, Celje,
delovno knjižico. gnb-11420

GP BOGRAD d.o.o., Celovška 136,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
0424494518, izdano na ime Nestorovski
Pero. gnz-11721

Gubanec Mitja, Goropečnikova 3, Lju-
bljana-Črnuče, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 31441. gng-11590

Hodžić Nermin, Dolenjska c. 67, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2450, izdal LPP Ljubljana. gni-11463

Jelenič Klavdijo, Turki 28, Pobegi, de-
lovno knjižico. gnp-11331

Joželj Daša, Loško 3, Cerknica, dija-
ško mesečno vozovnico, št. 3990.
gny-11372

Kaparič Ivko, Apihova ulica 24, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnp-11681

Kavec Andrej, Kolarjeva 34, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12178.
gno-11765

Keršmanc Karmen, Bevke 144, Vrhni-
ka, dijaško mesečno vozovnico, št. 267,
za relacijo Bevke - Ljubljana, izdal LPP.
gnx-11748

Kiraly Saša, Marčenkova ulica 7, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
29020. gnk-11461

Kordež Nina, Log 41/a, Železniki, di-
jaško izkaznico, izdala Gimnazija Škofja
Loka, leta 1997. gnw-11774

Kostić Urška, Mucherjeva 2, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št.
13469, izdal LPP Ljubljana. gnp-11606

Kramberger Darja, Trnovski vrh 51,
Destrnik, delovno knjižico. gnk-11486

Krašovec Anže, Rusjanov trg 6, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
5471. gnh-11639

Kromar Darko, Lončarska 18, Dolenja
vas, študentsko izkaznico, št. 8001516,
izdala FKKT. gnb-11720

Kuhar Tjaša, Vrtna ulica 17, Križe, vo-
zovnico za november. gnz-11571

Ljutić Ferid, Rimska cesta 26, Šmarje
pri Jelšah, delovno knjižico. gns-11553

Marflak Štefan, Stritarjeva ulica 7, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnp-11656

Marinšek Čadež Mimi, Veselova 13,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gim-
nazija Poljane. gnl-11314

Mauhar Tadej, Kočevska cesta 9, Ko-
čevje, študentsko izkaznico, št.
21008917, izdala FDV. gnn-11758

Mikolič d.o.o., Savinjska cesta 35, Tr-
bovlje, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1127866 z dne
10.6.1999 za avtomobil Fiat Punto.
gnb-11670

Milharčič Nataša, I. Vadnala 14, Prest-
ranek, delovno knjižico. gno-11332

Miličevič Vasilija, XXX. Divizije 10, Po-
rtorož - Portorose, interno obveznico št.
194, z dne 8. 9. 1992, znesek
69.290,90 SIT. gny-11672

Milić Zorica, Ragovska 12/26, Novo
mesto, potrdilo o opravljenem izpitu slo-
venskega jezika, izdala Filozofska fakulte-
ta, leta 1995. gng-11315

Mlinar Edvard, Na lipico 3, Šentjur, de-
lovno knjigo, ser. št. 411747, reg. št.
9449, izdana 11. 6. 1984. gny-11697

Mulej Živana, Griže 10/B, Griže, dija-
ško izkaznico, izdala Srednja šola za obli-
kovanje in fotografijo v Ljubljani.
gnd-11543

Oman Bernarda, Cesta v Radovno 9,
Mojstrana, delovno knjižico. gno-11561

Pečar Matej, Gerbičeva ulica 46, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnq-11705

Peterka Petra, Za partizanskim domom
7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 18523, izdal LPP Ljubljana.
gnx-11448

Požeg Polona, Tacenska 114/B, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
12693, izdal LPP Ljubljana. gnp-11356

Praprotnik Diana, Ljubno 129, Podna-
rt, dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani.
gnb-11520

Prijatelj Jana, Ulica XXX dvizije 15/D,
Nova Gorica, dijaško izkaznico, izdala
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo v
Ljubljani. gng-11419

Prosen Eva, Kovorska cesta 55, Tržič,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za
oblikovanje in fotografijo. gng-11365

Pućurica Elvir, Cesta 24. julija 8, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
5291, izdal LPP Ljubljana. gnq-11555

Rački Ana, Mestni trg 36, Škofja Loka,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9221, iz-
dal LPP Ljubljana. gny-11547

RADENSKA - TRI SRCA, Zdraviliško
naselje 14, Radenci-Zdravilišče, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1155596. gni-11438

RADENSKA - TRI SRCA, Zdraviliško
naselje 14, Radenci-Zdravilišče, carinsko
dokumentacijo za vozilo Renault Kangoo

Express 1,4, št. šasije VF1FCO-
HAF21172379, leto izdelave 1999, cari-
njeno po ECL št. 8442, dne 22. 9. 1999.
gnh-11439

Remše Jernej, Jakčeva 35, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 7305.
gnq-11780

Reščič Damjan, Ajševica 57, Nova Go-
rica, študentsko izkaznico, št. 26102260,
izdala fakulteta za gradbeništvo in geode-
zijo. gnx-11548

Rožman Bojan, Radoslavci 24, Mala
Nedelja, delovno knjižico. gnj-11487

Slavič Irena, Šuceva ulica 9, Kranj, de-
lovno knjižico. gnz-11746

Smolej Gregor, Ročevnica 16, Tržič,
delovno knjižico. gnc-11669

Srednja šola tiska in papirja Ljubljana, pre-
klicuje dijaške izkaznice:  Štimec Tomaž, Pri-
jateljev trg 13, 1310 Ribnica, Kolenc Blaž,
Preglov trg 11, 1000 Ljubljana, Frlic Petra,
Kosovelova 26, 4226 Žiri, Bergant Klement,
Primožičeva 1, 1000 Ljubljana, Mlakar Gre-
gor, Pristava pri Višnji Gori 21, 1294 Višnja
Gora, Černe Aljoša, Kidričeva 68, 1236 Tr-
zin, Bojc Tomaž, Ulica Pariške komune 1,
1000 Ljubljana, Plestenjak Luka, Polhov Gra-
dec 92, 1355 Polhov Gradec, Plestenjak
Jure, Trbeže 3, 1260 Ljubljana-Polje, Crnev-
ski Goran, Gerbičeva 51A, 1000 Ljubljana,
Medved Gašper, Trboje 16, 4000 Kranj, Le-
gat Tadej, Savska cesta 2, 4248 Lesce, Os-
manović Izet, Zvonarska 9, 1000 Ljubljana,
Jager Meta, Melikova 40, 1000 Ljubljana,
Marčič Tjaša, Kunaverjeva 14, 1000 Ljublja-
na, Velenšek Anton, Trnaveljska cesta 58,
3000 Celje, Božjak Tina, Dolsko 56, 1262
Dol pri Ljubljani, Vokal Jure, Dolenjska ce-
sta 73, 1000 Ljubljana, Hrovat Nataša,
Kamnogoriška 47, 1117 Ljubljana, Mušić
Emir, Rimska cesta 2, 1293 Šmarje-Sap,
Deniša Andrej, Glinškova ploščad 11, 1117
Ljubljana, Hribar Gregor, Topniška 45,
1000 Ljubljana, Živič Tomaž, Vojkova 87,
1000 Ljubljana, Štanfelj Aleš, Gornje Le-
povče 98, 1310 Ribnica, Vidovič Bor, Pre-
šernova 11, 1234 Mengeš, Babšek Sandi,
Maroltova 12, 1000 Ljubljana, Dujmenović
Sergej, Partizanska 12A, 1381 Rakek, Mar-
kun Tadej, Vinje 85, 1262 Dol pri Ljubljani,
Mihovec Jurij, Ladja 1D, 1215 Medvode,
Obštetar Vika, Ulica Koroškega bataljona
11, 1231 Ljubljana Črnuče, Tratar Špela,
Breg 4, 1000 Ljubljana, Civić Selma, Grad-
nikove brigade 51, 5000 Nova Gorica, Ho-
čevar David, Bukovica 41, 1217 Vodice,
Omerza Rok, Gornje Lepovče 61, 1310
Ribnica, Janež Anja, Postojnska cesta 21A,
1381 Rakek, Miklavž Rok, Breg 22, 1000
Ljubljana, Kovačič Sašo, Hruševo 1, 1356
Dobrova, Stojanović David, Cesta talcev 8D,
4270 Jesenice, Trnkoczy Andrej, Ulica
Gubčeve brigade 31, 1000 Ljubljana.
Ob-15228

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko
in zdravstvo, Zemljemerska ul. 5, 1000
Ljubljana, preklicuje dijaške izkaznice za:
Prah Mitja, Verbec Romana, Djukić Petra,
Ivanc Klemen, Purger Aleš, Zdešar Nejc,
Črepinšek Nina, Stojanovski Jana, Vidmar
Marko, Tisnikar Jerneja, Mertik Tina,
Strommer Tina, Baloh Adriana, Močivnik
Tadeja, Rejc Jasna, Zimmer Milena, Gor-
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jup Tomaž, Filipovič Andrej, Vrcan Anki-
ca, Vernik Katja, Sodnik Katja, Škrlj Špe-
la, Avbelj Bojana, Pergan Alenka,
Ob-14989Šabić Amir, Mucharjeva ulica
9, Ljubljana, licenco za opravljanje avto-ta-
ksi prevozov št. 6266/6740-LM34/1998
za vozilo ALFA ROMEO, tip Alfa 75 1.8
IE, reg. št. LJ 41-18Z. gnq-11505

Šajn Marjetka, Bač 50, Knežak, štude-
ntsko izkaznico, št. 20970243, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnz-11346

Škraba Valentina, Ižanska cesta 329,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
17556, izdal LPP Ljubljana. gnc-11619

Špiler David, Hladnikova 54, Križe, vo-
zovnico, na relaciji Križe - Šiška, izdal In-
tegral. gnh-11568

Štern Špela, Mlekarska 17, Kranj, štu-
dentsko izkaznico, št. 71950489, izdala Bi-
otehnična fakulteta v Ljubljani. gng-11715

VELO, d.d., trgovina na veliko in malo,
Celovška 150, preklicuje izjave o ustrez-
nosti vozila, in sicer za mopede TOMOS
APN 6, št. izjave A0260769 in
A0290621, TOMOS ATX 50 št. izjave
A0279552, TOMOS A5 št. izjave
A0263043, TOMOS A 35 št. izjave
A0290977 in A0295757. Ob-15225

Veber Luka, Ig 313, Ig, dijaško mese-
čno vozovnico, št. 3077, izdal LPP Ljub-
ljana. gnj-11687

Videnšek Ivan, Šišenska cesta 21, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnh-11539

Vreček Matej, Cesta 27. aprila 17, Lju-
bljana, delovno knjižico. gno-11457

Zagorec Matjaž, Grgar 65/g, Grgar,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibno-
sti vozila, št. A 1081775. gnf-11316

Zorenč Terezija, Trebče 68, Bistrica
ob Sotli, potrdilo o statusu žrtve vojnega
nasilja, št. 27674, izdano 14. 8. 1997.
gnc-11402
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NNNNNooooovvvvva zbira zbira zbira zbira zbirkkkkkaaaaa

EVROPSKA UNIJA
Po 1. februarju 1999 je slovenska realnost in nujnost tudi poznavanje Evropskega sporazuma med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v
okviru Evropske unije, na drugi strani. Uredništvo založbe Uradni list RS je po uveljavitvi te pomembne
mednarodne pogodbe začelo izdajati publikacije v novi zbirki z naslovom EVROPSKA UNIJA.

V prvi knjigi te zbirke, ki jo izdaja Služba Vlade RS za zakonodajo, založnik pa je Uradni list
Republike Slovenije d.o.o., je direktor omenjene vladne službe Tone Dolčič poudaril, da so vse
pogostejša vprašanja o neposredni uporabi in učinkih ESP, kakor na kratko rečemo evropskemu
pridružitvenemu sporazumu, spodbudila zasnovo nove zbirke.

V prvi knjigi je objavljen ESP z uvodnimi pojasnili Toneta Dolčiča, dr. Mihe Pogačnika, Boruta
Šinkovca in Primoža Veharja. Objavljen je tudi ESP v angleškem jeziku, obširno stvarno kazalo pa
bo olajšalo iskanje posameznih določb sporazuma.

Cena 4320 SIT 10484

Druga knjiga zbirke EVROPSKA UNIJA vsebuje TARIFNI (TRGOVINSKI) DEL Evropskega
sporazuma o pridružitvi s stvarnim kazalom, izšla pa je zadnje dni septembra 1999, tako da so v
besedilo posameznih prilog, protokolov in vseh drugih dokumentov vključene tudi vse
spremembe in dopolnitve, sprejete po objavi ESP julija 1997.

Cena 3888 SIT 10502

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q Evropski sporazum o pridružitvi Štev. izvodov

q Evropski sporazum o pridružitvi – tarifni del 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


