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Sodni register

MARIBOR

Rg-401059
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01613 z dne 11. 3.
1999 pri subjektu vpisa TES, inženiring in
druge storitve, gradbeništvo in trgovina,
d.o.o., sedež: Gregorčičeva ulica 3,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/01153/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in poslov-
nega deleža ter izbris poslovnega deleža s
temile podatki:

Matična št.: 5310415
Ustanovitelji: Fabčič Bojan, Maribor, Trg

Dušana Kvedra 11, Juh Emil, Maribor, Uli-
ca Arnolda Tovornika 15, Benčič Borut, Ma-
ribor, Beograjska 16, in Robič Andrej, Mari-
bor, Ljubljanska 94, vstopili 7. 11. 1994,
ter Brumen Miran, Maribor, Neratova ulica
15a, vstopil 4. 3. 1998 – vložili po
611.216,25 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjajo; TES, inženiring in druge storitve,
gradbeništvo in trgovina, d.o.o., Maribor,
Gregorčičeva ulica 3, izstopil 19. 11. 1998.

Rg-401060
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01612 z dne 10. 3.
1999 pri subjektu vpisa TES, inženiring in
druge storitve, gradbeništvo in trgovina,
d.o.o., sedež: Gregorčičeva ulica 3,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/01153/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča lastni poslovni delež, spremembo
družbenikov, zastopnikov in družbene po-
godbe s temile podatki:

Matična št.: 5310415
Ustanovitelj: Matvoz Peter, izstopil

19. 11. 1998; TES, inženiring in druge sto-
ritve, gradbeništvo in trgovina, d.o.o., Mari-
bor, Gregorčičeva ulica 3, vstopil 19. 11.
1998, vložil 509.346,87 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Matvoz Petru, ki je bil razrešen
19. 11. 1998.

Rg-402157
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01723 z dne 6. 4.
1999 pri subjektu vpisa TIKOMERC, pod-
jetje za trgovino na drobno in debelo

neživilskih proizvodov, storitve in ko-
operacijsko proizvodnjo, d.o.o., sedež:
Ljubljanska 31, 2000 Maribor, pod vlož-
no št. 1/01095/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, os-
novnega kapitala, družbenika, naslova druž-
benika in zastopnika, dejavnosti, zastopni-
ka in tipa zastopnika ter uskladitev vpisa z
zakonom o gospodarskih družbah in s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5301351
Firma: TIKOMERC, družba za pro-

izvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Sedež: 2327 Rače, Ješenca 40
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kovač Antun, Rače, Je-

šenca 40, vstopil 1. 10. 1993, vložil
994.985,70 SIT, in Skrinjar Marjan, Ed-
monton, Kanada, Alberta T6H5N2
14808-48 AVE, vstopil 14. 12. 1998, vložil
1,105.014,30 SIT – odgovornost: ne od-
govarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Skrinjar Marjan, ki zastopa družbo
skupaj s prokuristom, imenovan 14. 12.
1998, in Kovač Antun, razrešen 14. 12.
1998 kot direktor in imenovan za prokuri-
sta, ki zastopa družbo skupaj z direktorjem.

Dejavnost, vpisana 6. 4. 1999: 01110
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01120
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 01210 Reja govedi; 01220 Re-
ja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
01230 Reja prašičev; 01240 Reja perutni-
ne; 01250 Reja drugih živali; 01300 Meša-
no kmetijstvo; 01411 Urejanje in vzdrževa-
nje parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridela-
vo; 15110 Proizvodnja in konzerviranje me-
sa, razen perutninskega; 15120 Proizvod-
nja in konzerviranje perutninskega mesa;
15130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz
perutninskega mesa; 15200 Predelava in
konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov;
15310 Predelava in konzerviranje krompir-
ja; 15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih
sokov; 15330 Druga predelava in konzervi-
ranje sadja in vrtnin; 15410 Proizvodnja su-
rovega olja in maščob; 15420 Proizvodnja
rafiniranega olja in maščob; 15430 Pro-
izvodnja margarine in podobnih jedilnih
maščob; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 15520 Pro-
izvodnja sladoleda; 15610 Mlinarstvo;
15620 Proizvodnja škroba in škrobnih iz-
delkov; 15710 Proizvodnja pripravljenih kr-
mil za domače živali; 15720 Proizvodnja
krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost pe-
karn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 15820

Proizvodnja prepečenca in piškotov; pro-
izvodnja trajnega peciva in slaščic; 15830
Proizvodnja sladkorja; 15840 Proizvodnja
kakava, čokolade in sladkornih izdelkov;
15850 Proizvodnja testenin; 15860 Prede-
lava čaja in kave; 15870 Proizvodnja različ-
nih začimb, dišav in drugih dodatkov;
15880 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 15890 Proizvodnja dru-
gih živil, d.n.; 15910 Proizvodnja žganih
pijač; 15920 Proizvodnja etilnega alkohola;
15930 Proizvodnja vina iz grozdja; 15940
Proizvodnja vina iz drugega sadja; 15950
Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih
pijač; 15960 Proizvodnja piva; 15970 Pro-
izvodnja slada; 15980 Proizvodnja mineral-
nih vod in brezalkoholnih pijač; 17110 Pri-
prava in predenje vlaken bombažnega tipa;
17120 Priprava in predenje mikanke iz vla-
ken volnenega tipa; 17130 Priprava in pre-
denje česanke iz vlaken volnenega tipa;
17140 Priprava in predenje vlaken lanene-
ga tipa; 17150 Sukanje in priprava naravne
svile ter sukanje in teksturiranje sintetične
ali umetne filamentne preje; 17160 Pro-
izvodnja šivalnih sukancev; 17170 Priprava
in predenje drugih tekstilnih vlaken; 17210
Tkanje preje bombažnega tipa; 17220 Tka-
nje preje tipa volnene mikanke; 17230 Tka-
nje preje tipa volnene česanke; 17240 Tka-
nje preje tipa svile; 17250 Tkanje druge
tekstilne preje; 17300 Plemenitenje teksti-
lij; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 17510 Proizvodnja preprog
in talnih oblog; 17520 Proizvodnja vrvi, mo-
tvozov, vrvic in mrež; 17530 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 17540 Proizvodnja drugih tekstilij,
d.n.; 17600 Proizvodnja pletenih in kvač-
kanih materialov; 17710 Proizvodnja noga-
vic; 17720 Proizvodnja pletenih in kvačka-
nih oblačil; 18100 Proizvodnja usnjenih ob-
lačil; 18210 Proizvodnja delovnih oblačil;
18220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
18230 Proizvodnja spodnjega perila;
18240 Proizvodnja drugih oblačil in dodat-
kov, d.n.; 18300 Strojenje in dodelava krz-
na; proizvodnja krznenih izdelkov; 19100
Strojenje in dodelava usnja; 19200 Pro-
izvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in
jermenarskih izdelkov; 19300 Proizvodnja
obutve; 20100 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 20300 Stavbno mi-
zarstvo; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 21110 Proizvodnja vlaknin;
21120 Proizvodnja papirja in kartona;
21210 Proizvodnja valovitega papirja in kar-
tona ter papirne in kartonske embalaže;
21220 Proizvodnja gospodinjskih, higien-
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skih in toaletnih potrebščin iz papirja; 21230
Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papir-
ja; 21240 Proizvodnja tapet; 21250 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in karto-
na; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje
časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodi-
ke; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvoč-
nega zapisa; 22150 Drugo založništvo;
22210 Tiskanje časopisov; 22220 Drugo
tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodela-
va; 22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih
sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom po-
vezane storitve; 22310 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 22320 Razmnoževanje vi-
deozapisov; 22330 Razmnoževanje raču-
nalniških zapisov; 23200 Proizvodnja naft-
nih derivatov; 24110 Proizvodnja tehničnih
plinov; 24120 Proizvodnja barvil in pigmen-
tov; 24130 Proizvodnja drugih anorganskih
osnovnih kemikalij; 24140 Proizvodnja dru-
gih organskih osnovnih kemikalij; 24150
Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin;
24160 Proizvodnja plastičnih mas v primar-
nih obliki; 24170 Proizvodnja sintetičnega
kavčuka v primarni obliki; 24300 Proizvod-
nja kritnih barv, lakov in podobnih prema-
zov, tiskarskih barv in kitov; 24510 Pro-
izvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 24520 Proizvodnja parfu-
mov in toaletnih sredstev; 24620 Proizvod-
nja sredstev za lepljenje; 24630 Proizvodnja
eteričnih olj; 24640 Proizvodnja fotograf-
skih kemikalij; 24650 Proizvodnja neposne-
tih nosilcev zapisa; 24660 Proizvodnja dru-
gih kemičnih izdelkov, d.n.; 24700 Pro-
izvodnja umetnih vlaken; 25110 Proizvod-
nja plaščev in zračnic za vozila; 25120
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
25130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gu-
me; 25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 25220 Proizvod-
nja embalaže iz plastičnih mas; 25230 Pro-
izvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 25240 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz plastičnih mas; 26110 Proizvodnja
ravnega stekla; 26120 Oblikovanje in ob-
delava ravnega stekla; 26130 Proizvodnja
votlega stekla; 26140 Proizvodnja stekle-
nih vlaken; 26150 Proizvodnja in oblikova-
nje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih
izdelkov; 26210 Proizvodnja gospodinjske
in okrasne keramike; 26220 Proizvodnja
sanitarne keramike; 26230 Proizvodnja izo-
latorjev in izolacijskih elementov iz kerami-
ke; 262400 Proizvodnja druge tehnične ke-
ramike; 26250 Proizvodnja drugih keramič-
nih izdelkov; 26260 Proizvodnja ognjevz-
držne keramike; 26300 Proizvodnja zidnih
in talnih keramičnih ploščic; 26400 Pro-
izvodnja strešnikov, opeke in drugih kera-
mičnih materialov za gradbeništvo; 26510
Proizvodnja cementa; 26520 Proizvodnja
apna; 26530 Proizvodnja mavca; 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 26620 Proizvodnja izdelkov iz mav-
ca za gradbeništvo; 26630 Proizvodnja sve-
že betonske mešanice; 26640 Proizvodnja
malte; 26650 Proizvodnja izdelkov iz vlak-
natega cementa; 26660 Proizvodnja drugih
izdelkov iz betona, cementa, mavca; 26700
Obdelava naravnega kamna; 26810 Pro-
izvodnja brusilnih sredstev; 28620 Pro-
izvodnja drugega orodja; 27100 Proizvod-
nja železa, jekla, ferozlitin po standardih
ECSC; 27210 Proizvodnja litoželeznih ce-

vi; 27220 Proizvodnja jeklenih cevi; 27310
Hladno vlečenje; 27320 Hladno valjanje oz-
kega traku; 27330 Hladno profiliranje;
27340 Vlečenje žice; 27350 Druga primar-
na predelava železa, jekla; proizvodnja fe-
rozlitin zunaj standardov ECSC; 27410 Pro-
izvodnja plemenitih kovin; 27420 Proizvod-
nja aluminija; 27430 Proizvodnja svinca,
cinka in kositra; 27440 Proizvodnja bakra;
27450 Proizvodnja drugih neželeznih ko-
vin; 27510 Litje železa; 27520 Litje jekla;
27530 Litje lahkih kovin; 27540 Litje dru-
gih neželeznih kovin; 28110 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavbnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28220
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za central-
no ogrevanje; 28300 Proizvodnja parnih
kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in va-
ljanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Gal-
vanizacija; 28512 Druga površinska obde-
lava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 28610 Proizvodnja rezil-
nega orodja; 28620 Proizvodnja drugega
orodja; 28630 Proizvodnja ključavnic, okov-
ja; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, so-
dov in podobnih posod; 28720 Proizvodnja
embalaže iz lahkih kovin; 28730 Proizvod-
nja izdelkov iz žice; 28740 Proizvodnja vi-
jačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdel-
kov, d.n.; 29110 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
29120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev;
29130 Proizvodnja pip in ventilov; 29140
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 29210 Pro-
izvodnja peči in gorilnikov; 29220 Proizvod-
nja dvigalnih in transportnih naprav; 29230
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih na-
prav, razen za gospodinjstva; 29240 Pro-
izvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 29310 Proizvodnja traktorjev; 29320
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 29400 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 29510 Proizvodnja metalurških stro-
jev; 29520 Proizvodnja rudarskih in grad-
benih strojev; 29530 Proizvodnja strojev za
živilsko in tobačno industrijo; 29540 Pro-
izvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in us-
njarsko industrijo; 29550 Proizvodnja stro-
jev za industrijo papirja in kartona; 29560
Proizvodnja strojev za druge posebne na-
mene; 29710 Proizvodnja električnih gos-
podinjskih aparatov; 29720 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in na-
prav; 34100 Proizvodnja motornih vozil;
34200 Proizvodnja karoserij za vozila; pro-
izvodnja prikolic in polprikolic; 34300 Pro-
izvodnja delov in dodatne opreme za motor-
na vozila in njihove motorje; 35110 Gradnja
in popravilo ladij; 35120 Proizvodnja in po-
pravilo čolnov za razvedrilo in šport; 35200
Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil;
35300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plo-
vil; 35410 Proizvodnja motornih koles;
35420 Proizvodnja koles; 35430 Proizvod-
nja vozil za invalide; 35500 Proizvodnja dru-
gih vozil, d.n.; 36110 Proizvodnja sedežne-
ga pohištva; 36120 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 36130 Proizvodnja kuhinjskega
pohištva, razen sedežnega; 36140 Pro-

izvodnja drugega pohištva, d.n.; 36150 Pro-
izvodnja žimnic; 36210 Kovanje kovancev
in medalj; 36220 Proizvodnja nakita in po-
dobnih izdelkov; 36300 Proizvodnja glas-
benih instrumentov; 36400 Proizvodnja
športnih izdelkov; 36500 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 36610 Proizvod-
nja bižuterije; 36620 Proizvodnja metel in
krtač; 36630 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 37100 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 37200 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 45110 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 45120 Razisko-
valno vrtanje in sondiranje; 45210 Splošna
gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 45230 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
45240 Hidrogradnja in urejanje voda;
45250 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih strok; 45310 Električne inštalacije;
45320 Izolacijska dela; 45330 Vodovod-
ne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340
Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasa-
derska in štukaterska dela; 45420 Vgraje-
vanje stavbnega in drugega pohištva;
45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Sobo-
slikarska in steklarska dela; 45450 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina
na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovi-
na na drobno z motornimi vozili; 50103 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
50200 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 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 popravila motornih koles; 50500 Tr-
govina na drobno z motornimi gorivi; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
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govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51550 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 51640 Trgo-
vina na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 51650 Trgovina na debe-
lo z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nes-
pecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
52120 Trgovina na drobno v drugih nespe-
cializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 52260 Trgovina na drobno s tobač-
nimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drob-
no z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52482 Dejavnost cvetli-
čarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgo-
vina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina
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.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-

no zunaj prodajaln; 52710 Popravilo obu-
tve in drugih usnjenih izdelkov; 52720 Po-
pravilo električnih gospodinjskih aparatov;
52730 Popravilo ur, nakita; 52740 Druga
popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55210 Dejavnost planinskih in drugih do-
mov; 55220 Storitve kampov; 55230 Dru-
ge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Storitve menz; 55520 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 60220
Storitve taksistov; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 60300 Cevovodni transport; 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 63400 Dejavno-
sti drugih prometnih agencij; 65210 Finanč-
ni zakup (leasing); 67130 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
70100 Poslovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih stro-
jev in opreme v najem; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 71330
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 71340 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 72500
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
74120 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74150 Upravljanje s holding družba-
mi; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko pla-
niranje in urbanistično načrtovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74300 Tehnično preizkušanje in analizira-
nje; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74700 Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Obli-
kovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80410 De-
javnost vozniških šol; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Pod šifro dejavnosti G. 51.180 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov; pod šifro dejavnosti G
52.488 se dopiše razen orožja in streliva;
pod šifro dejavnosti J 67.130 sme družba

opravljati samo dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic; pod šifro dejavnosti K 74.120
ne sme družba opravljati revizijske dejavno-
sti; pod šifro dejavnosti K 74.140 ne sme
družba opravljati arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci.

Rg-402182
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00217 z dne 9 .4.
1999 pri subjektu vpisa MLM, vzdrževanje
in energetika, d.o.o., sedež: Oreško na-
brežje 9, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/03735/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
organizacijske oblike ustanoviteljice in akta
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5478359
Firma: MLM-STORITVE, d.o.o.
Skrajšana firma: MLM-STORITVE,

d.o.o.
Ustanoviteljica: Mariborska livarna Mari-

bor, d.d., Maribor, Oreško nabrežje 9, vsto-
pila 20. 3. 1991, vložila 3,855.989 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Pod šifro dejavnosti K 74.60 sme druž-
ba opravljati samo dejavnost varovanja.

Rg-403147
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00594 z dne 20. 5.
1999 pri subjektu vpisa TOVARNA OLJA
GEA, d.d., sedež: Trg svobode 30, 2310
Slovenska Bistrica, pod vložno št.
1/00108/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča pravilni datum imenovanja članov
nadzornega sveta in ime člana nadzornega
sveta s temile podatki:

Matična št.: 5048621
Člani nadzornega sveta: Počivavšek

Franc, Gerič Milan in Sobotič Jožek, izsto-
pili 18. 10. 1995 in ponovno vstopili 19. 9.
1995.

Rg-403152
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00489 z dne 18. 5.
1999 pod št. vložka 1/10616/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1404539
Firma: KONTRANS, družba za oprav-

ljanje prevoznih in strojnih storitev,
d.o.o.

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

govornostjo
Sedež: 2311 Hoče, Miklavška 59 –

Spodnje Hoče
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Rauter Dušan Stanislav,

Maribor, Klinetova 4, vložil 1,680.000 SIT,
in Rauter Matjaž, Maribor, Bantanova 13,
vložil 420.000 SIT, vstopila 12. 2. 1999,
odgovornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Rauter Dušan Stanislav, imenovan
12. 2. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 5. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 4550 Daja-
nje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
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5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje.

Dejavnost: pod K 74.14 ne sme družba
opravljati arbitraže in posredovanja v poga-
janjih med managerji in delavci.

Rg-403177
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00507 z dne 10. 5.
1999 pri subjektu vpisa REVIDERA, druž-
ba za revizijo, računovodstvo in podjet-
niško svetovanje, d.o.o., sedež: Trg svo-
bode 26, 2310 Slovenska Bistrica, pod
vložno št. 1/10264/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo družbeni-
ka, poslovnih deležev in družbene pogodbe
s temile podatki:

Matična št.: 1195026
Ustanoviteljici: Javornik Evgenija, Zgor-

nja Ložnica, Gladomes 88, in Flis Renata,
Zgornja Ložnica, Kostanjevec 9, vstopili
15. 10. 1997, vložili po 750.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata; Šprah Anamari-
ja, izstopila 16. 4. 1999.

Rg-403181
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00343 z dne 10. 5.
1999 pod št. vložka 1/10607/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos sedeža
z Okrožnega sodišča na Ptuju, spremembo
sedeža, dejavnosti in družbene pogodbe s
temile podatki:

Matična št.: 1337998
Firma: PC SISTEMI, trgovina z raču-

nalniško opremo, d.o.o.
Skrajšana firma: PC SISTEMI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež:  2000  Maribor,  Gosposvet-

ska 29
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kašman Jože, Maribor,

Smetanova ulica 33, vložil 1,260.000 SIT,
in Jenko Janko, Ljubljana, Krivec 1, vložil
840.000 SIT – vstopila 18. 12. 1998, od-
govornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Kašman Jože, imenovan 21. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 10. 5. 1999: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51640 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52610 Tr-

govina na drobno po pošti; 52620 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 52630
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
70110 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 70120 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje last-
nih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Daja-
nje avtomobilov v najem; 7133 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 72100 Svetovanje o računal-
niških napravah; 72200 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 72300 Ob-
delava podatkov; 72400 Dejavnosti, pove-
zane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdr-
ževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 72600 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 73101 Razisko-
vanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eks-
perimentalni razvoj na področju tehnologi-
je; 74120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve,
kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in
urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitektur-
no in gradbeno projektiranje in z njim pove-
zano tehnično svetovanje; 74204 Drugo
projektiranje in tehnično svetovanje; 74400
Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 74841 Prire-
janje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Dejavnost: pod G 51.180 ne sme druž-
ba opravljati posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov; pri G 52.488 se dopiše
razen orožja in streliva; pod K 74.120 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču na Ptuju pod vlož-
no št. 1/9620-00, s firmo PC SISTEMI,
trgovina z računalniško opremo, d.o.o., Ptuj,
Trstenjakova 2.

Rg-403626
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00805 z dne 29. 6. 1999 pri
subjektu vpisa INSTITUT INFORMACIJ-
SKIH ZNANOSTI, sedež: Prešernova 17,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/00898/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5258880
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Pievec Franci, razrešen 15. 4. 1999;
direktor Zebec Branko, Maribor, Metelkova
4, imenovan 16. 4. 1999, zastopa inštitut
za določen čas 1 leta brez omejitev.

Rg-403627
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00478 z dne 28. 6.
1999 pod št. vložka 1/10641/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos sedeža
z Okrožnega sodišča Ptuj, spremembo se-
deža, osnovnega kapitala, dejavnosti in ak-
ta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5871638
Firma: GEBRUDER WEISS, internacio-

nalna špedicija in logistika, d.o.o.
Skrajšana firma: GEBRUDER WEISS,

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

govornostjo
Sedež:  2000  Maribor,  Tržaška  ce-

sta 65
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: GW INTERNATIONAL

HOLDING GMBH, Lauterach 6923, Avstri-
ja, Bundesstrasse 110, vstopil 17. 3. 1997,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: pro-
kurist Miethe Wolfgang, Graz 8042, Avstri-
ja, Theodor Strasse 75, imenovan 18. 11.
1997, in direktor Fekonja Dane, Maribor,
Limbuška cesta 71, imenovan 21. 12.
1994, ki zastopa podjetje kolektivno s pod-
pisom prokurista.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 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; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 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; 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,
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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; 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; 5250 Trgovina na
drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 64120 Kurirska de-
javnost, razen javne pošte; 70110 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7210

Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74400
Oglaševanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fo-
tokopiranje 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.

Dejavnost: pod G 51.18 ne sme družba
opravljati posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču na Ptuju pod vlož-
no št. 1/9504-00 s firmo GEBRUDER
WEISS, Internationalna špedicija in logisti-
ka, d.o.o., Ptuj, Rogozniška cesta 33.

Rg-403629
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00723 z dne 30. 6.
1999 pri subjektu vpisa ŠTAJERSKI TEH-
NOLOŠKI PARK, d.o.o., sedež: Pesnica
20a, 2211 Pesnica pri Mariboru, pod
vložno št. 1/09323/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
in akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5862850
Dejavnost, izbrisana 30. 6. 1999: 7010

Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7140
Izposojanje izdelkov široke porabe; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Dru-
ge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 71403 Izposojanje drugih
izdelkov široke porabe; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in dru-
go opazovanje, meritve, kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-403630
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00778 z dne 28. 6.
1999 pod št. vložka 1/10640/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev druž-
be z omejeno odgovornostjo s temile po-
datki:

Matična št.: 1428802
Firma: BASIS M&M, gradbeništvo, pro-

jektiranje in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: BASIS M&M, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Ti-

tova 87
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Mom Milan, Pragersko,

Pokoše 7a, in Marinič Andrej, Maribor, Ro-
bičeva 8, vstopila 25. 5. 1999, vložila po
1,050.000 SIT,  odgovornost:  ne  odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Marinič Andrej, imenovan 25. 5.
1999.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posred-
ništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51530 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 51620 Trgovina na debelo z gradbe-
nimi stroji; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 70110 Organizacija izvedbe nepre-
mičninskih projektov za trg; 70120 Trgova-
nje z lastnimi nepremičninami; 70200 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 70310 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 71320 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davč-
no svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 74700 Čišče-
nje stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74843 Druge poslovne de-
javnosti, d.n.

Dejavnost: pod K 74.120 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti; pod
K 74.140 ne sme družba opravljati arbitra-
že in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci.

Rg-403632
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00760 z dne 28. 6. 1999 pri
subjektu vpisa METTIS INTERNATIONAL,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
sedež: Gregorčičeva 39, 2000 Maribor,
pod vložno št. 1/10179/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:
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Matična št.: 1121677
Sedež:  2000  Maribor,  Koroška  ce-

sta 62.

Rg-403633
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00578 z dne 28. 6.
1999 pri subjektu vpisa VIAST, gradbeniš-
tvo, proizvodnja, storitve in trgovina,
d.o.o., sedež: Bolgarska 3, 2000 Mari-
bor, pod vložno št. 1/07588/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo na-
slova s temile podatki:

Matična št.: 5711851
Sedež:  2000  Maribor,  Gregoreče-

va 28a.

Rg-403634
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00759 z dne 28. 6.
1999 pri subjektu vpisa METTIS, proizvod-
nja, trgovina, uvoz in izvoz, marketing,
svetovanje in storitve, d.o.o., sedež: Gre-
gorčičeva 37, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/01406/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo naslova s temile
podatki:

Matična št.: 5322006
Sedež: 2000 Maribor, Koroška ce-

sta 62.

Rg-403635
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00683 z dne 24. 6.
1999 pri subjektu vpisa DOSLA, družba za
trgovino in storitve, d.o.o., sedež: Parti-
zanska cesta 47, 2000 Maribor, pod
vložno št. 1/08999/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo naslova fir-
me, naslova družbenika, dejavnosti in za-
stopnika, uskladitev z zakonom o gospo-
darskih družbah in s standardno klasifikaci-
jo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5821053
Sedež: 2000 Maribor, Prušnikova 8
Ustanovitelja: Smaka Iztok, Maribor, Raz-

lagova ulica 21, in Lazić Boris, Maribor,
Kettejeva ulica 22, vstopila 11. 11. 1993,
vložila po 75.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Smaka Iztok, razrešen 20. 5. 1999;
direktorica Khablak Valeri, 64, Moskva, Šol-
skovski reon, Pajolog Junus, Dom 11, Kvar-
tira, vstopil 20. 5. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1999: 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51140 Posredništvo pri prodaji strojev, in-
dustrijske opreme, ladij, letal; 51150 Po-
sredništvo pri prodaji pohištva, gospodinj-
skih predmetov in aparatov, drugih kovin-
skih izdelkov; 51160 Posredništvo pri pro-
daji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51170 Posredništvo pri prodaji
živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-

linami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 51340 Trgovina na debelo z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 51380 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovi-
na na debelo s tekstilom; 51420 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Tr-
govina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgo-
vina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo
s parfumi in kozmetiko; 51470 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51700 Druga trgovina na debelo; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52450 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi, TV aparati; 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.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 52610 Trgovina na drobno po po-
šti; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln.

Dejavnost: pod G 51.180 ne sme druž-
ba opravljati posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov; pod G 52.488 se dopiše
razen z orožjem in strelivom.

Rg-403640
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00185 z dne 22. 6.
1999 pri subjektu vpisa KOŠAKI, tovarna
mesnih izdelkov, d.d., sedež: Oreško na-
brežje 1, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00414/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z
vložki in spremembo statuta s temile po-
datki:

Matična št.: 504903200
Osnovni kapital: 432,360.000 SIT
Dne 22. 6. 1999 se vpišeta povečanje

osnovnega kapitala z denarnimi vložki za
66,360.000 SIT na 432,360.000 SIT in
sprememba statuta z dne 5. 2. 1999.

Rg-403641
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00261 z dne 24. 6.

1999 pri subjektu vpisa ZM AGENTA, druž-
ba za opravljanje drugih zavarovalnih
poslov, marketing in posredniške stori-
tve, d.o.o., sedež: Cankarjeva ulica 3,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/10173/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 1189468
Dejavnost, izbrisana 24. 6. 1999: 7440

Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1999: 55234

Dejavnost dijaških, študentskih domov, in-
ternatov; 63300 Dejavnost potovalnih agen-
cij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 67130 Pomož-
ne dejavnosti, povezane s finančnim posred-
ništvom; 70310 Dejavnost agencij za po-
sredništvo v prometu z nepremičninami;
74400 Oglaševanje; 92340 Druge razve-
drilne dejavnosti, d.n.

Dejavnost: pod J 67.130 sme družba
opravljati samo dejavnost menjalnic in za-
stavljalnic.

Rg-403643
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00643 z dne 22. 6.
1999 pri subjektu vpisa BONISIMA, stori-
tve in trgovina, d.o.o., sedež: Tržaška ce-
sta 37, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/05273/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova s temile po-
datki:

Matična št.:5596432
Sedež: 2000 Maribor, Kocenova 4.

Rg-403644
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00721 z dne 22. 6. 1999 pod št.
vložka 1/10638/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 1422405
Firma: VETERINARSKA BOLNICA IN

LEKARNIŠKA POSTAJA LENART, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih go-

ricah, Gradiška 6
Osnovni kapital: 27,200.000 SIT
Ustanovitelji: Žugman Aljaž, Jarenina,

Vajgen 6 – Vajgen, vložil 60.000 SIT, Anežlj
Albina, Gradišče, Sp. Senarska 36, vložila
1,150.000 SIT, Bauman Lea, Rače, Mari-
borska cesta 10, vložila 30.000 SIT, Bohi-
nec Jožef, Maribor, Bevkova ulica 3, vložil
30.000 SIT, Breznik Franc, Lenart v Slo-
venskih goricah, Pot na Kamenšak 24, vlo-
žil 310.000 SIT, Dokl Blanka, Lenart v Slo-
venskih goricah, Ulica heroja Lacka 59, vlo-
žila 230.000 SIT, Dokl Milan, Lenart v Slo-
venskih goricah, Ulica heroja Lacka 59,
vložil 1,850.000 SIT, Dougan Filip, Mari-
bor, Mladinska ulica 35, vložil 30.000 SIT,
Čuček Črtomir, Lenart v Slovenskih gori-
cah, Partizanska cesta 5, vložil 70.000 SIT,
Čuček Ivan, Lenart v Slovenskih goricah,
Partizanska cesta 5, vložil 1,860.000 SIT,
Čuček Neva, Lenart v Slovenskih goricah,
Partizanska cesta 5, vložila 70.000 SIT, Ču-
ček Pavlina, Voličina, Sp. Voličina 2 – Zg.
Voličina, vložila 310.000 SIT, Čuček Po-
lonca, Lenart v Slovenskih goricah, Parti-
zanska cesta 5, vložila 230.000 SIT, Čuček
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Stanislav, Voličina Sp. Voličina 2 – Zg. Voliči-
na, vložil 300.000 SIT, Gaube Verica, Rače,
Ptujska cesta 48, vložila 230.000 SIT, Jarc
Dušan, Maribor, Razlagova ulica 25, vložil
40.000 SIT, Jarc Svetlana, Maribor, Razla-
gova ulica 25, vložila 40.000 SIT, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zavaro-
vanja, Ljubljana, Dunajska 56, vložil
1,800.000 SIT, Kerbič Saša, Maribor, Boršt-
nikova ulica 37, vložila 30.000 SIT, Krajnc
Anamarija, Lovrenc na Pohorju, Delavska pot
26, vložila 260.000 SIT, Lešnik Jožef, Mari-
bor, Ljubljanska 102, vložil 40.000 SIT, Lu-
šicky Marijan, Ruše, Ulica Silve Breznik 1,
vložil 30.000 SIT, Maguša Franc, Lenart v
Slovenskih goricah, Ptujska cesta 16, vložil
1,810.000 SIT, Marinič Viktor, Orehova vas
– Slivnica, Cvetlična ulica 5, vložil 10.000
SIT, Občina Lenart, Lenart v Slovenskih gor-
icah, Trg osvoboditve 7, vložil 9,170.000
SIT, Penič Darko, Maribor, Štantetova ulica
16, vložil 30.000 SIT, Sajko Tomaž, Kamni-
ca, Cesta v Rošpoh 22, vložil 60.000 SIT,
Slivnik Alojz, Maribor, Iztokova 25, vložil
20.000 SIT, Slovenska razvojna družba,
Ljubljana, Tomšičeva 3, vložila 3,610.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljublja-
na, Mala ulica 5, vložil 1,800.000 SIT, Vauh-
nik Danilo, Maribor, Svenškova 26a, vložil
20.000 SIT, Vogrin Jožef, Voličina, Zg. Voli-
čina 87a, vložil 30.000 SIT, Vojtic Anita, Ma-
ribor, Ulica Josipa Priola 14, vložila 20.000
SIT, Zalar Ivan, Maribor, Metelkova 52, vložil
40.000 SIT, Mlakar Vinko, Lenart v Sloven-
skih goricah, Cmureška cesta 3, vložil
1,580.000 SIT – vstopili 26. 1. 1999, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Čuček Ivan, imenovan 26. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 01412
Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 15710 Proizvodnja krmil; 15720
Proizvodnja hrane za hišne živali; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
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; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5138 Trgovina na debelo z drugimi
živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 70110 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73103 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73104
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju medicine; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje

stavb; 85141 Samostojne zdravstvene de-
javnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki; 8520
Veterinarstvo; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 90005 Druge dejavnosti javne higie-
ne; 93030 Pogrebna dejavnost.

Dejavnost: pod G 51.18 ne sme družba
opravljati posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov.

Lastninsko preoblikovanje je bilo vpisa-
no na podlagi soglasja Agencije Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo
št. LP 01501/02139-1999/BJ z dne
22. 2. 1999.

Rg-403645
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01796 z dne 23. 6.
1999 pri subjektu vpisa PID ZVON DVA,
Krekova pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., sedež: Slovenska ulica 17,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/10501/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
odobrenega kapitala in spremembo statuta
s temile podatki:

Matična št.: 1317121
Osnovni kapital: 14.335,525.000 SIT
Dne 23. 6. 1999 se vpiše sprememba

statuta z dne 4. 6. 1999.

Rg-403646
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01795 z dne 23. 6.
1999 pri subjektu vpisa PID ZVON ENA,
Krekova pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., sedež: Slovenska ulica 17,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/10500/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
odobrenega kapitala in spremembo statuta
s temile podatki:

Matična št.: 1317113
Osnovni kapital: 13.461,310.000 SIT
Dne 23. 6. 1999 se vpiše sprememba

statuta z dne 4. 6. 1999.

Rg-403647
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom

Srg št. 99/00875 z dne 23. 6. 1999 pri
subjektu vpisa MIT, Tovarna tkanin Melje,
d.d., sedež: Ulica kraljeviča Marka 19,
2000 Maribor, pod vložno št. 1/00768/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
začetku stečaja ter spremembo firme in za-
stopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5040574
Firma: MTT, Tovarna tkanin Melje, d.d.

– v stečaju
Skrajšana firma: MTT-TT, d.d. – v ste-

čaju
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Zorec Silvo in predsednik uprave Jev-
šnik Sašo, razrešena 21. 6. 1999; stečajna
upraviteljica Jaki Majda, Maribor, Koroška
cesta 75, imenovana 21. 6. 1999.

Dne 23. 6. 1999 se vpiše sklep tega
sodišča o začetku stečajnega postopka opr.
št. St 35/99 z dne 21. 6. 1999.

Rg-403649
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00862 z dne 22. 6.

1999 pri subjektu vpisa JAVNI ZAVOD ZA
ZAŠČITO IN POŽARNO REŠEVANJE
MARIBOR, sedež: Cesta Proletarskih bri-
gad 21, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/00238/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št: 5067979
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Juhart Savo, razrešen 28. 5. 1999;
direktor Žohar Jože, Maribor, Markovičeva
ulica 9, imenovan 28. 5. 1999 zastopa za-
vod za določen čas.

Rg-403651
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00394 z dne 22. 6.
1999 pri subjektu vpisa STAMPAL SB, pro-
izvodnja in storitve, d.o.o., sedež: Parti-
zanska 38, 2310 Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/10508/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopni-
ka s temile podatki:

Matična št.: 1317610
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Viano Carlo, Torino 10138, Italija,
Via Duchessa Iolanda N. 30, imenovan
26. 2. 1999.

Rg-403654
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00026 z dne 22. 6.
1999 pri subjektu vpisa ELEKTROKOVINA
– ELEKTRONIKA, proizvodnja elektron-
skih naprav, d.o.o., sedež: Tržaška cesta
23, 2000 Maribor, pod vložno št.
1/07972/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova, dejavnosti, za-
stopnika in družbene pogodbe ter uskladi-
tev vpisa s standardno klasifikacijo dejavno-
sti s temile podatki:

Matična št.: 5744326
Sedež:  2000  Maribor,  Vodovodna

ulica 20
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Hojnik Anton, razrešen 30. 9. 1998;
direktor Golež Janez, Maribor, Na poljanah
7, imenovan 30. 9. 1998, zastopa družbo
brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 22220
Drugo tiskarstvo; 22250 Druge s ti-
skarstvom povezane storitve; 28520 Splo-
šna mehanična dela; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 31200 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 31500 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 31610
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 31620 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 33200 Proizvod-
nja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, na-
vigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno kr-
miljenje; 33300 Proizvodnja opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 45310 Elek-
trične inštalacije; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51180 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 51470 Trgovina na
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debelo z drugimi izdelki široke porabe;
51530 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51560 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 51640 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z dru-
gimi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52440 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52450 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52720 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 52740 Druga popravi-
la, d.n.; 63120 Skladiščenje; 73101 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehno-
logije; 73103 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju kmetijstva in sorod-
nih dejavnosti; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Pro-
storsko planiranje in urbanistično načrtova-
nje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 74300 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Dejavnost: pod G 51.180 ne sme druž-
ba opravljati posredništva pri prodaji farma-
cevtskih izdelkov.

Rg-403656
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00282 z dne 22. 6.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
SELNICA OB DRAVI, p.o., sedež: Mari-
borska cesta 30, 2352 Selnica ob Dra-
vi, pod vložno št. 1/00336/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča organiziranje jav-
nega vzgojno-izobraževalnega zavoda, spre-
membo dejavnosti, omejitev pooblastil za-
stopnika in uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matinča št.: 5085136
Firma: OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB

DRAVI
Ustanoviteljica: Občina Ruše, Ruše, Ko-

lodvorska 9, vstopila 5. 10. 1970, vložila
137.531 SIT, odgovornost: odgovarja do
določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
nateljica Nahtigal Greta, Ruše, Aškerčeva
17, ki od 16. 6. 1997 zastopa šolo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5263 Druga tr-
govina na drobno zunaj prodajaln; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje; 80421 Dejavnost

glasbenih in drugih umetniških šol; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 92511 Dejav-
nost knjižnic.

Rg-403657
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00159 z dne 23. 6.
1999 pri subjektu vpisa ELEKTRA, d.d.,
sedež: Kočevarjeva ulica 11, 2000 Ma-
ribor, pod vložno št. 1/00038/00 vpisalo
v  sodni  register  tega  sodišča  spremem-
bo  članov  nadzornega  sveta  s  temile
podatki:

Matična št.: 5072034
Član nadzornega sveta: Čurin Irena-Stan-

ka, izstopila 30. 9. 1997; Sovič Gunter,
vstopil 30. 9. 1997.

Rg-403660
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00268 z dne 21. 6.
1999 pri subjektu vpisa STAMPAL, pro-
izvodnja in storitve, d.o.o., sedež: Parti-
zanska 38, 2310 Slovenska Bistrica,
pod vložno št. 1/10508/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme, os-
novnega kapitala, družbenikov in akta o
ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 1317610
Firma: STAMPAL SB, proizvodnja in

storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: STAMPAL SB, d.o.o.
Osnovni kapital: 200,000.000 SIT
Ustanovitelja: IMPOL, industrija metalnih

polizdelkov, d.d., Slovenska Bistrica, Parti-
zanska 38, vstopil 30. 7. 1998, in STAM-
PAL INTERNATIONAL B.V., OSS 5347 KL
Nizozemska, Rijnstraat 19, vstopil 9. 2.
1999, vložila po 100,000.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Rg-403661
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00260 z dne 21. 6.
1999 pri subjektu vpisa EURO FINANZ-
MARKETING, 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 družbenikov, dejavno-
sti, zastopnika in družbene pogodbe s temi-
le podatki:

Matična št.: 5938821
Ustanovitelji: E.F.M. FOUNDATION, Kne-

ževina Liechtenstein, Vaduz, in PRU-
SACVERSICHERUNGSVERMITTLUNGS
KG, Gratwein, Avstrija, Siedlungstr. 3, vstopi-
la 10. 7. 1998, vložila po 742.500 SIT, ter
Ploj Natalija, Maribor, Ulica Frana Kovačiča
7, vstopila 12. 2. 1999, vložila 15.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Mori Smiljan, razrešen 12. 2. 1999;
direktor Čer Matej, Murska Sobota, Mladin-
ska ulica 2, imenovan 12. 2. 1999.

Dejavnost, izbrisana 21. 6. 1999:
74400 Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1999: 74400
Oglaševanje.

Rg-403665
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00238 z dne 21. 6.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
LUDVIKA PLIBERŠKA, p.o., sedež: Lac-

kova cesta 4, 2000 Maribor, pod vložno
št. 1/00111/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča organiziranje javnega vzgojno
izobraževalnega zavoda, spremembo ime-
na zavoda, imena ustanoviteljice in dejavno-
sti, podaljšanje mandata zastopniku in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5086728
Firma: OSNOVNA ŠOLA LUDVIKA PLI-

BERŠKA MARIBOR
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Mestna občina Maribor,

Maribor, Heroja Staneta 1, vstopila 30. 3.
1971, odgovornost: ostalo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pun-
gartnik Srečko, Maribor, Kardeljeva 51, raz-
rešen 14. 3. 1996 kot ravnatelj in imeno-
van za direktorja, ki zastopa zavod brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1999: 80102
Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti
zavoda samo do višine sredstev, ki jih zavo-
du zagotavlja za izvajanje javne službe sklad-
no z zakonom.

Rg-403668
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00656 z dne 21. 6.
1999 pri subjektu vpisa PROMONT, pod-
jetje za inženiring, uvoz-izvoz in storitve,
d.o.o., sedež: Pod hribom 1, 2351 Kam-
nica, pod vložno št. 1/04191/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža, osnovnega kapitala, naslova ustano-
vitelja in zastopnika, dejavnosti in akta o
ustanovitvi ter uskladitev vpisa s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5506859
Sedež: 2354 Bresternica, Pod hri-

bom 1
Osnovni kapital: 2,106.603,93 SIT
Ustanovitelj: Zupanc Bojan, Bresternica,

Pod hribom 1, vstopil 22. 7. 1991, vložil
2,106.603,93 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Zupanc Bojan, imenovan 22. 7.
1991, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1999: 45100
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45120
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavlja-
nje ostrešij in krovska dela; 45230 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 45240 Hidrogradnja in urejanje
voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 45310 Električne inšta-
lacije; 45320 Izolacijska dela; 45330 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
45340 Druge inštalacije pri gradnjah;
45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega
pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51150 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdel-
kov; 51190 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 51530 Trgovina na debelo
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z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51570 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 51700 Druga trgovina na de-
belo; 60230 Drug kopenski potniški pro-
met; 60240 Cestni tovorni promet; 65210
Finančni zakup (leasing); 70110 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70310 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 70320
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 71100 Dajanje avtomobilov v
najem; 71210 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 71320 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistič-
no načrtovanje; 74203 Arhitekturno in grad-
beno projektiranje in z njim povezano teh-
nično svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 74300 Tehnič-
no preizkušanje in analiziranje.

Rg-403669
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 99/00495 z dne 21. 6.
1999 pri subjektu vpisa BINA, storitvena
družba, d.o.o., sedež: Knafelčeva 13b,
2000 Maribor, pod vložno št.
1/05144/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osnovnega kapitala,
dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev
vpisa s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5582598
Osnovni kapital: 2,369.380 SIT
Ustanovitelj: Cafnik Albin, Maribor, Kna-

felčeva 13b, vstopil 11. 3. 1992, vložil
2,369.380 SIT, odgovornost: ne odogvarja.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1999: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400 Pro-
izvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvod-
nja drugih izdelkov iz lesa; 24300 Proizvod-
nja kritnih barv, lakov in podobnih prema-
zov, tiskarskih barv in kitov; 24620 Pro-
izvodnja sredstev za lepljenje; 26610
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 26630 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 26660 Proizvodnja drugih izdel-
kov iz betona, cementa, mavca; 26700 Ob-
delava naravnega kamna; 28110 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28120 Proizvodnja kovinskega stavnega
pohištva; 28210 Proizvodnja kovinskih re-
zervoarjev, cistern, kontejnerjev; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava ko-
vin; 45110 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 45120 Raziskovalno vrtanje in sondi-
ranje; 45210 Splošna gradbena dela;
45220 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
45230 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 45240 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 45250 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska de-
la; 45420 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 45430 Oblaganje tal in sten;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;

45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi
vozili; 50102 Trgovina na drobno z motorni-
mi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in po-
pravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drob-
no z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri tr-
govini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravila motor-
nih koles; 50500 Trgovina na drobno z mo-
tornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredniš-
tvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
ladij, letal; 51150 Posredništvo pri prodaji
pohištva, gospodinjskih predmetov in apa-
ratov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 51180 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51220 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 51240 Trgo-
vina na debelo s kožami, usnjem; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51420 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
51430 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovi-
na na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovi-
na na debelo s kovinami in rudami; 51530
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim ma-
terialom in sanitarno opremo; 51540 Trgo-
vina na debelo s kovinskimi proizvodi, inšta-
lacijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 51640 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijski-
mi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 52330 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410
Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Tr-
govina na drobno z oblačili; 52430 Trgovi-
na na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
52450 Trgovina na drobno z električnimi

gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barva-
mi, 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;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
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.; 52500 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na
drobno po pošti; 52620 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 71320 Dajanje grad-
benih strojev in opreme v najem; 74120
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Ra-
ziskovanje trga in javnega mnenja; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74700
Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje.

Dejavnost: pod G 51.180 ne sme družba
opravljati posredništva pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov; pod G 52.488 se dopiše ra-
zen z orožjem in strelivom; pod K 74.120 ne
sme družba opravljati revizijske dejavnosti.

NOVO MESTO

Rg-402230
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00187 z dne 29. 4.
1999 pod št. vložka 1/04099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1403605
Firma: SAN AVTO, trgovina, posred-

ništvo in proizvodnja, d.o.o., Trebnje
Skrajšana firma: SAN AVTO, d.o.o.,

Trebnje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8210 Trebnje, Obrtniška uli-

ca 33
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Urbič Marjanca, Trebnje,

Cankarejva ulica 37, vstopila 21. 4. 1999,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Urbič Marjanca, imenovana 21. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 4. 1999: 2412
Proizvodnja barvil in pigmentov; 2413 Pro-
izvodnja drugih anorganskih osnovnih kemi-
kalij; 2414 Proizvodnja drugih organskih os-
novnih kemikalij; 2451 Proizvodnja mil in
pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sred-
stev; 2452 Proizvodnja parfumov in toalet-
nih sredstev; 2511 Proizvodnja plaščev in
zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in pro-
tektiranje gum za vozila; 3430 Proizvodnja
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delov in dodatne opreme za motorna vozila
in njihove motorje; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z 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-
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; 52462 Tr-
govina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52472 Tr-
govina 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;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 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 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekla-
danje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge po-
možne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Daja-
nje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetij-
skih strojev in opreme v najem; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaše-
vanje; 7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.; 9304 Druge dejav-
nosti za nego telesa.

Pod šifro G/51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro K/74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-403833
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00279 z dne 18. 6.
1999 pri subjektu vpisa PAM, Gradbeno
obrtniški inženiring, Novo mesto, d.o.o.,

sedež: Mušičeva 15, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/03362/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe s temile podatki:

Matična št.: 5789575
Osnovni kapital: 6,000.000 SIT
Ustanovitelj: Plavec Aleš, Novo mesto,

Tavčarjeva 3, vstopil 5. 10. 1993, vložil
6,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-403834
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00273 z dne 21. 6.
1999 pri subjektu vpisa TERMOTEHNIKA,
proizvodnja in trgovina s tehničnim bla-
gom, d.o.o., sedež: Mlinarska pot 17,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/00747/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5343151
Sedež: 8000 Novo mesto, Pod Trško

goro 83.

Rg-403836
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00276 z dne 21. 6.
1999 pod št. vložka 1/04113/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos sedeža iz
Okrožnega sodišča v Ljubljani, spremembo
firme in sedeža, povečanje osnovnega kapi-
tala, uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah ter uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 1191241
Firma: TOMA UVOZ IZVOZ, podjetje

za proizvodnjo in trgovino živilskih in ne-
živilskih proizvodov, uvoz-izvoz, d.o.o.

Skrajšana firma: TOMA UVOZ IZVOZ,
d.o.o.

Pravnoorog. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo

Sedež:  8360  Žužemberk,  Grajski
trg 027

Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelj: Hotko Tomaž, Ljubljana,

Aškerčeva cesta 17, vstopil 6. 4. 1992, vložil
2,108.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Hotko Tomaž, imenovan 6. 4. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 21. 6. 1999: 3161
Proizvodnja druge električne opreme za
stroje in vozila; 3210 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 3230 Proizvodnja radijskih in
televizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih
vozil; 50302 Trgovina na drobno z rezervni-
mi deli in dodatno opremo za motorna vozi-
la; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezerv-
nimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50401 Trgovina na debelo z motor-
nimi kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina
na drobno z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50403 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdr-
ževanje in popravilo motornih koles; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
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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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 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; 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; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgo-
vina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstil-
no industrijo; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in ze-
lenjavo; 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;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
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; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 De-
javnost restavracij in gostiln; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnost drugih prometnih agencij; 7031 De-
javnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7250 Vzdrževanje in popravila pi-
sarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7440 Oglaševanje; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopira-
nje in drugo razmnoževanje; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okoržnem sodišču v Ljubljani pod vl.
št. 1/18171/00 s firmo in sedežem: Toma
uvoz-izvoz, podjetje za proizvodnjo in trgovi-
no živilskih in neživilskih proizvodov, uvoz-iz-
voz, d.o.o., Ljubljana, Šaranovičeva 6.

Rg-403837
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00246 z dne 22. 6.
1999 pri subjektu vpisa CENTER ZA SO-
CIALNO DELO METLIKA, sedež: Cesta
bratstva in enotnosti 23, 8330 Metilika,
pod vložno št. 1/00309/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:

Matična št.: 5290198
Sedež: 8330 Metlika, Naselje Borisa

Kidriča 5a.

Rg-403838
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00282 z dne 22. 6.
1999 pri subjektu vpisa GPG NOVO MES-
TO, podjetje za izvajanje gradbenih del,
d.o.o., Novo mesto, sedež: Kandijska ce-
sta 60, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/04093/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 1403923

Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7032 Upravljanje z nepre-
mičninami za plačilo ali po pogodbi.

Rg-403839
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00284 z dne 22. 6.
1999 pri subjektu vpisa MTI PAVLIČ, trgo-
vina, posredništvo in storitve, Novo me-
sto, d.o.o., sedež: Nad mlini 21, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/00760/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo skrajšane firme, sedeža in družbe-
ne pogodbe ter uskladitev dejavnosti z ured-
bo o uvedbi in uporabi standardne klasifika-
cije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5344018
Skrajšana firma: MTI Pavlič, d.o.o.
Sedež:  8000  Novo  mesto,  Voran-

čeva 18
Dejavnost, vpisana 22. 6. 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; 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
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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-
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;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
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; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6312 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6713 Pomožne dejav-
nosti, povezane s finančnim posredništvom;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 71401
Izposojanje športne opreme; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje 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; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin.

Pod šifro G/51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro K/74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
15. 6. 1999.

Rg-403840
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00271 z dne 24. 6.
1999 pod št. vložka 1/04114/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1429485
Firma: PAM - M, Inženiring, d.o.o., No-

vo mesto
Skrajšana firma: PAM - M, d.o.o., Novo

mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Mušičeva 15
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Plavec Aleš, Šmarješke To-

plice, Brezovica 65, vstopil 15. 6. 1999,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Plavec Aleš, imenovan 15. 6. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 24. 6. 1999: 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdel-
kov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524

Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 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; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in na-
prav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 50101 Trgovina na de-
belo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posred-
ništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravilo motornih koles; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 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; 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
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kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
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; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5510 Dejavnost
hotelov in podobnih obratov; 5522 De-
javnost kampov; 55231 Dejavnost otroških
letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 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; 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; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 60213
Dejavnost žičnic, vlečnic; 6022 Storitve tak-
sistov; 6024 Cestni tovorni promet; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7011 Orga-
nizacija izvedbe nepremičninskih projetkov
za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremič-
ninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo 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; 7132 Dajanje gradbenih strojev

in opreme v najem; 7133 Dajanje pisar-
niške in računalniške opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme;
71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposo-
janje drugih izdelkov široke porabe; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško 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; 7440 Ogla-
ševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aran-
žerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmiv in
videofilmov; 9212 Distribucija filmov in vi-
deofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarja-
nje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9301 Dejavnost pralnic in kemič-
nih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov;
9303 Druge storitve za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo z dne 15. 6. 1999.

Rg-403841
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00275 z dne 24. 6.
1999 pri subjektu vpisa BISER, trgovina in
zastopanje, Novo mesto, d.o.o., sedež:
Pod Trško goro 8, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/02438/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
spremembo naslova družbenika in zastop-
nika ter povečanje osnovnega kapitala z no-
vimi vložki s temile podatki:

Matična št.: 5610451
Sedež: 8000 Novo mesto, Pod Trško

goro 89
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Cej Ismet, Novo mesto, Pod

Trško goro 89, vstopil 26. 2. 1992, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Cej Ismet, imenovan 26. 2. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.

Rg-403842
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00288 z dne 24. 6.
1999 pri subjektu vpisa STREŠNIK, indu-
strija gradbenega materiala, d.d., sedež:
Dobruška vas 45, 8275 Škocjan, pod
vložno št. 1/00104/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo statuta in
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 504018
Člani nadzornega sveta: Jankovič Jože,

Špiler Ivan, Kovačič Darko, Bunšek Stane,

Krapež Marijan, Tramte Anton in Hrovatič
Jože, izstopili in ponovno vstopili 22. 6.
1999.

Sprememba statuta z dne 22. 6. 1999.

Rg-403843
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00281 z dne 28. 6.
1999 pri subjektu vpisa JUDEŽ GOSTIN-
STVO, Štatemberk, d.o.o., sedež: Šta-
temberk 3, 8231 Trebelno, pod vložno
št. 1/01638/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža in
dejavnosti, povečanje osnovnega kapitala
ter spremembo naslova ustanovitelja in za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5467039
Firma: JUDEŽ, gostinstvo, trgovina,

nepremičnine, d.o.o.
Sedež: 8000 Novo mesto, Rozmano-

va ulica 13
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Judež Darko, Izola, Ljub-

ljanska ulica 26, vstopil 19. 2. 1991, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Judež Darko, imenovan 19. 2. 1991,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za pla-
čilo ali po pogodbi.

Rg-403844
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00260 z dne 28. 6.
1999 pri subjektu vpisa MEX, zunanja in
notranja trgovina ter zastopanje, Metli-
ka, d.o.o., sedež: Župančičeva ul. 2, 8330
Metlika, pod vložno št. 1/01501/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža, spremembo naslova ustanovitelja in
zastopnika, povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5450357
Sedež: 8330 Metlika, Pot na Veseli-

co 20
Osnovni kapital: 2,307.000 SIT
Ustanovitelj: Žist Andrej, Metlika, Pot na

Veselico 20, vstopil 10. 12. 1990, vložil
2,307.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnik Žist Andrej, imenovan 10. 12.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 5116
Posredništvo; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s 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; 5212 Trgovina



Stran 6450 / Št. 96 / 26. 11. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5226 Trgovina na drobno s tobačni-
mi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim materia-
lom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu.

Rg-403845
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00269 z dne 28. 6.
1999 pri subjektu vpisa ELEKTA, podjetje
za inženiring in storitve, d.o.o., sedež:
Pekel 14, 8210 Trebnje, pod vložno št.
1/00374/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe spremembo dejavnosti in
akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5306370
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Gole Mira, Trebnje, Pe-

kel 14, vstopila 20. 12. 1989, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost izbrisana 28. 6. 1999: 2442
Proizvodnja farmacevtskih preparatov; 451
Pripravljalna dela na gradbiščih; 452 Grad-
nja objektov in delov objektov; 453 Inštalaci-
je pri gradnjah; 454 Zaključna gradbena de-
la; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 514 Trgovina na debelo z izdel-
ki široke porabe; 5146 Trgovina na debelo s
farmacevtskimi izdelki; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sani-
tarno opremo; 523 Trgovina na drobno s
farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 6024 Cestni tovorni pro-
emt; 652 Drugo finančno posredništvo; 701
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 742 Projektira-
nje in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje.

Dejavnost, vpisana 28. 6. 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 stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5115 Posredništvo pri

prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za proda-
jo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredniš-
tvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 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; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5241 Trgovina na drob-
no s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električ-
nimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi iz-
delki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.; 7011 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 7012 Trgo-
vanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Daja-
nje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu
z nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske de-
javnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74203 Arhi-
tekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 7482 Pakira-
nje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmno-
ževanje.

Pod šifro G/51.18 ne sme družba oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.

Pod šifro K/74.12 ne sme družba oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 5. 1999.

Rg-403849
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00310 z dne 1. 7.
1999 pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA
TILIA, d.d., Novo mesto, delniška zava-
rovalna družba s popolno odgovornost-
jo, sedež: Seidlova 5, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01587/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo poobla-
stil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5063426000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član

uprave Čebron Srečko, Novo mesto, Mest-
ne njive, 11, ki od 22. 6. 1999 zastopa
družbo neomejeno.

Rg-403850
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00309 z dne 1. 7.
1999 pri subjektu vpisa LONI, storitve in
trgovina, Dobrava, d.o.o., sedež: Dobra-
va 34, 8222 Otočec ob Krki, pod vložno
št. 1/03508/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5806119
Dejavnost, vpisana, 1. 7. 1999: 3162

Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacij-
ska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga zaključna gradbena dela; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga
popravila, d.n.; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni tovor-
ni promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440
Oglaševanje.

Pod šifro K/74.12 družba ne sme oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-4038453
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00277 z dne 2. 7.
1999 pri subjektu vpisa TESNILA, tovarna
industrijskih tesnil in orodij, d.o.o., Veli-
ka Loka, sedež: Velika Loka 70, 8212
Velika Loka, pod vložno št. 1/01785/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika zaradi odsvojitve poslov-
nega deleža s temile podatki:

Matična št.: 5496055
Ustanovitelji:Šepic Stane, izstopil 10. 5.

1999 in Hribar Jože, izstopil 13. 5. 1999;
Haecker Heinz-Peter, Toenisvorst, Nemči-
ja, Kraehenfeld 19, vstopil 10. 5. 1999,
vložil 1,551.166,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Rg-403855
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00285 z dne 6. 7.
1999 pri subjektu vpisa KOMET, Konfek-
cija Metlika, d.d., sedež: Rosalnice 1,
8330 Metlika, pod vložno št. 1/00016/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo člana nadzornega sveta s temile
podatki:

Matična št.: 5040035
Član nadzornega sveta: Vodopivec Mar-

jan, vstopil 8. 6. 1999.

Rg-403858
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00296 z dne 7. 7.
1999 pri subjektu vpisa ŠPICA, trgovsko
in storitveno podjetje, d.o.o., Semič, se-
dež: Vinji vrh 10, 8333 Semič, pod vlož-
no št. 1/03377/00 vpisalo v sodni register
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tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
iz sredstev družbe, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spre-
membo akta o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5782783
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanoviteljica: Adlešič Tatjana, Semič,

Vinji vrh 10, vstopila 21. 6. 1993, vložila
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 7. 7. 1999: 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
31. 5. 1999.

Pod šifro K/74.12 družba ne sme oprav-
ljati revizijske dejavnosti.

Rg-403859
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00312 z dne 8. 7.
1999 pri subjektu vpisa TRIMO, inženiring
in proizvodnja montažnih objektov, d.d.,
sedež: Prijateljeva 12, 8210 Trebnje,
pod vložno št. 1/00005/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5033411
Člani nadzornega sveta: Gabrijel Marje-

ta, Štih Silvo, in Boškovič Zoran, izstopili
23. 6. 1999; Čeh Andreja in Groff Marijan,
vstopila 23. 6. 1999; Tekavčič Metka, iz-
stopila in ponovno vstopila 23. 6. 1999, ter
Petan Tomaž in Štih Silvo, vstopila 23. 6.
1999.

Rg-403861
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00324 z dne 9. 7.
1999 pri subjektu vpisa INTEGRAL, Pro-
met, turizem in delavnice, d.d., Črno-
melj, sedež: Belokranjska cesta 22,
8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/01581/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izbris prokurista s temile podatki:

Matična št.: 5455111
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo

prokuristu Kunej Iztoku, ki je bil razrešen
28. 6. 1999.

Rg-403862
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00265 z dne 12. 7.
1999 pri subjektu vpisa VELDOS, d.o.o.,
Veledrogerija Dolenjske, Novo mesto, se-
dež: Rozmanova 16, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/03803/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbeni-
kov zaradi odsvojitve poslovenga deleža in
spremembo zastopnikov s temile podatki:

Matična št.: 5922178
Ustanovitelji: BAS, industrija, trgovina,

svetovanje, Novo mesto, d.o.o., izstopil
27. 5. 1999; Will Marija, Novo mesto, Je-
dinščica 34, in Pavlin Stanislav, Novo me-
sto, Ulica Danila Bučarja 5, vstopila 27. 5.
1999, vložila po 500.000 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjata.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektorica Jantolek Marija in zastopnik Ivan-

čič Peter, razrešena 27. 5. 1999; Pavlin
Stanislav, razrešen 27. 5. 1999 kot zastop-
nik in imenovan za družbenika, ki kot po-
močnik direktorja zastopa družbo vedno
skupaj z osebo, pooblaščeno za zastopa-
nje; direktorica Will Marija, imenovana
27. 5. 1999, ki zastopa družbo vedno sku-
paj z osebo, pooblaščeno za zastopanje, in
prokurist Petan Marko, Novo mesto, Brod
15, imenovan 27. 5. 1999.

Rg-403863
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00289 z dne 12. 7.
1999 pri subjektu vpisa VINGRAD, Podjet-
je za izvajanje storitev na področju grad-
beništva, trgovine, tehničnih in poslov-
nih storitev, d.o.o., Novo mesto, sedež:
Kristanova 52, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/00546/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča skrajšano firmo, spre-
membo sedeža, osnovnega kapitala, usta-
noviteljev, družbene pogodbe, naslova usta-
novitelja in zastopnika ter uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5321247
Skrajšana firma: VINGRAD, d.o.o., No-

vo mesto
Sedež: 8000 Novo mesto, Smrečni-

kova 40
Osnovni kapital: 11,336.144 SIT
Ustanovitelji: Bele Vincenc, Novo me-

sto, Nad mlini 4, vložil 6,801.686 SIT, in
Bele Marko, Novo mesto, Nad mlini 4, vložil
2,267.229 SIT, vstopila 17. 1. 1990, ter
Bele Zatežič Špela, Novo mesto, Smrečni-
kova 40, vložila 2,267.229 SIT, vstopila
26. 2. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Bele Vincenc, imenovan 17. 1.
1990, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 12. 7. 1999: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zele-
nih športnih površin; 1411 Pridobivanje kam-
nin za gradbene namene; 1421 Pridobivanje
gramoza in peska; 2653 Proizvodnja mavca;
2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za
gradbeništvo; 2666 Proizvodnja drugih iz-
delkov iz betona, cementa, mavca; 2670
Obdelava naravnega kamna; 2811 Proizvod-
nja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
28512 Druga površinska in toplotna obdela-
va kovin; 4511 Rušenje objektov in zemelj-
ska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in son-
diranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in ure-
janje voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasa-
derska in štukaterska dela; 4542 Vgrajeva-
nje stavbnega in drugega pohištva; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Druga
zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje stro-
jev in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-

izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-
benim materialom; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 7011 Organi-
zacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičnina-
mi; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 7031 Dejavnost agencij za posredniš-
tvo v prometu z nepremičninami; 7132 Daja-
nje gradbenih strojev in opreme v najem;
74202 Prostorsko planiranje in urbanistično
načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbe-
no projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.

Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 9. 1998.

Rg-403865
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00331 z dne 13. 7.
1999 pri subjektu vpisa BIRO 4D, organi-
zacija, ekonomika, računalniški inženi-
ring, svetovanje, d.o.o., sedež: Paderši-
čeva 33, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/00330/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5295017
Dejavnost, vpisana 13. 7. 1999: 2211

Izdajanje knjig; 2213 Izdajanje revij in perio-
dike; 2233 Razmnoževanje računalniških za-
pisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5263 Dru-
ga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava podat-
kov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkov-
nimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila
pisarniških in računskih strojev ter računal-
niških naprav; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja in teh-
nologije; 7320 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju družboslovja in
humanistike; 7412 Računovodske, knjigo-
vodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sve-
tovanje; 7420 Projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 8042 Drugo izobraževanje.

Pod šifro dejavnosti K/74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-403868
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00229 z dne 14. 7.
1999 pri subjektu vpisa MKS – stroje-
gradnja, Cerovec, d.o.o., sedež: Cero-
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vec št. 10, 8333 Semič, pod vložno št.
1/00437/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov zaradi
odsvojitve poslovnega deleža s temile po-
datki:

Matična št.: 5311497
Ustanovitelji: Dušak Anton, Kambič Mar-

tin in Ivanovič Branko, izstopili 3. 5. 1999;
Kaiva, specialna strojegradnja, Črešnjevec,
d.o.o., Semič, Črešnjevec pri Semiču 15,
vstopila 3. 5. 1999, vložila 2,137.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Rg-403870
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00341 z dne 16. 7.
1999 pri subjektu vpisa TRAC, procesni
sistemi, inženiring in trgovina, d.o.o.,
Šentjernej, Resslova cesta 4, sedež: Res-
slova cesta 4, 8310 Šentjernej, pod vlož-
no št. 1/02629/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5646863
Dejavnost, vpisana 16. 7. 1999: 2215

Drugo založništvo; 3002 Proizvodnja raču-
nalnikov in druge opreme za obdelavo po-
datkov; 3120 Proizvodnja naprav za distri-
bucijo in krmiljenje elektrike; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih apa-
ratov; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrol-
nih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih
instrumentov in naprav, razen opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Pro-
izvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 7210 Sve-
tovanje o računalniških napravah; 7220 Sve-
tovanje 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; po-
dročju naravoslovja in tehnologije; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 74831 Prevajanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongre-
sov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Rg-403872
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00339 z dne 19. 7.
1999 pri subjektu vpisa JELKA, proizvod-
no in trgovsko podjetje, Šentjernej,
d.o.o., sedež: Ostrog 34, 8310 Šentjer-
nej, pod vložno št. 1/02572/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo fir-
me in skrajšane firme, povečanje osnovne-
ga kapitala, razširitev in uskladitev dejavno-

sti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5639239
Firma: JELKA, proizvodnja in trgovina

z lesom, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: JELKA, d.o.o.
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelja: Krhin Franc in Krhin Mari-

ja, oba iz Šentjerneja, Ostrog 34, vstopila
18. 6. 1992, vložila po 1,500.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 19. 7. 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 Gozdrstvo; 0202 Goz-
darske storitve; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, iver-
nih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavb-
no mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene em-
balaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na de-
belo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na de-
belo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na
debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 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; 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
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; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
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5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 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.; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejav-
nost oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6340 Dejavnosti drugih pro-
metnih agencij; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila.

Pod šifro dejavnosti K/74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-403873
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00344 z dne 19. 7.
1999 pri subjektu vpisa MAAL, Export-Im-
port, Novo mesto, d.o.o., sedež: Marjana
Kozine 60, 8000 Novo mesto, pod vlož-
no št. 1/01458/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5482330
Dejavnost, vpisana 19. 7. 1999: 5119

Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah in dnevnih barih; 6024 Cestni tovorni
promet; 7470 Čiščenje stavb; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.

Rg-403874
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00345 z dne 19. 7.
1999 pri subjektu vpisa A.G. MARKET, pro-
izvodnja, trgovina, storitve, Novo mesto,
d.o.o., sedež: Kettejev drevored 45,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/01856/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5511054
Dejavnost, vpisana 19. 7. 1999: 1532

Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sad-
ja in vrtnin; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1593 Proizvodnja vina iz grozdja; 1598 Pro-

izvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 2123 Proizvodnja pisarniških po-
trebščin iz papirja; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdaja-
nje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopi-
sov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigo-
veštvo in dodelava; 2224 Priprava in pro-
izvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Raz-
množevanje zvočnih zapisov; 2232 Raz-
množevanje video zapisov; 2233 Razmno-
ževanje računalniških zapisov; 3002 Pro-
izvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja elek-
tronk, elektronskih ventilov in drugih elek-
tronskih komponent; 3220 Proizvodnja ra-
dijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih
in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja
radijskih in televizijskih sprejemnikov, apa-
ratov in opreme za snemanje in predvajanje
zvoka in slike; 3650 Proizvodnja igralnih
pripomočkov in igrač; 4550 Dajanje strojev
in naprav za gradnjo in rušenje v najem,
skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo 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;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi 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;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi pro-
izvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostan-
ki in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigaci-
jo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih pro-
dajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
5510 Dejavnost hotelov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
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; 6330 Sto-
ritve potovalnih agencij in organizatorjev po-

tovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71402 Dejavnost videotek; 7220 Svetova-
nje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7413 Razisko-
vanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaše-
vanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopi-
ranje in drugo razmnoževanje; 74841
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in te-
levizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvar-
janje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost
sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge sto-
ritvene dejavnosti.

Rg-403875
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00348 z dne 20. 7.
1999 pri subjektu vpisa KERAGRAD, pod-
jetje za gradbeništvo, Novo mesto,
d.o.o., sedež: Srebrniče 19a, 8000 No-
vo mesto, pod vložno št. 1/01938/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5536871
Dejavnost, vpisana 20. 7. 1999: 4521

Splošna gradbena dela; 4522 Postalvjanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije, 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inšta-
lacije; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5153 Trgo-
vina na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 7011 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.

Rg-403877
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00337 z dne 20. 7.
1999 pri subjektu vpisa SAN 21, proizvod-
no podjetje, d.o.o., Novo mesto, sedež:
Kotarjeva 5, 8000 Novo mesto, pod vlož-
no št. 1/02674/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in sedeža,
povečanje osnovnega kapitala iz sredstev
družbe ter uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5679079
Firma: SAN 21, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Novo mesto
Sedež: 8000 Novo mesto, Foerster-

jeva 10
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Atanaskovič Ines, Novo

mesto, Drejčetova pot 29, vstopila 24. 6.
1992, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
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Dejavnost, vpisana 20. 7. 1999: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2614 Proizvodnja steklenih
vlaken; 4533 Vodovodne, plinske in sani-
tarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Tr-
govina z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrže-
vanje in popravila motornih koles, trgovina s
posameznimi deli in opremo; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debe-
lo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5147 Trgovi-
na na debelo z drugimi izdelki široke pora-
be; 5153 Trgovina na debelo z lesom, grad-
benim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi pro-
izvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim ma-
terialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drob-
no na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5540
Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7121 Dajanje drugih kopen-
skih vozil v najem; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslov-
ne dejavnosti.

Rg-403879
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00274 z dne 18. 6.
1999 pri subjektu vpisa Vzgojno varstve-
na organizacija Novo mesto, p.o., sedež:
Ragovska 18, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/00088/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnice
s temile podatki:

Matična št.: 5055911
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnica Turk Metoda, razrešena 30. 9.
1998; ravnateljica Kušer Ambrožič Majda,
Šmarješke Toplice, Bela Cerkev 1, imeno-
vana 1. 12. 1998, zastopa organizacijo brez
omejitev, razen za promet z nepremičnina-
mi, kjer potrebuje predhodno soglasje usta-
novitelja.

Rg-403902
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00270 z dne 16. 6.
1999 pri subjektu vpisa VIZIJA, družba za
upravljanje investicijskih skladov, d.o.o.,
Novo mesto, sedež: Novi trg 11, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/03640/00
vpisalo v sodni register tega sodišča skraj-
šano firmo, spremembo naslovov družbeni-
kov in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5858127
Skrajšana firma: VIZIJA, d.o.o., Novo

mesto
Ustanovitelji: Pevec Ciril, Trebnje, Ob goz-

du 2, vstopil 29. 12. 1993, vložil 50.000
SIT; Hrnjak Niko, Novo mesto, Smrečnikova
ulica 30, vstopil 29. 12. 1993, vložil 50.000
SIT; Breglec Branko, Novo mesto, Šmar-
ješka cesta 55, vstopil 29. 12. 1993, vložil
50.000 SIT; Štih Vinko, Novo mesto, Ločna
22, vstopil 13. 6. 1994, vložil 50.000 SIT,
in Zavarovalnica Tilia, d.d., Novo mesto, del-
niška zavarovalna družba s polno odgovor-
nostjo, Novo mesto, Seidlova cesta 5, vsto-
pila 13. 6. 1994, vložila 96,600.000 SIT –
odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Štih Vinko, imenovan 13. 6. 1994,
zastopa družbo neomejeno.

Rg-403904
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00250 z dne 11. 6.
1999 pri subjektu vpisa MU-REN, d.o.o.,
družba za inovacijsko-storitveno, pro-
izvodno in komercialno dejavnost, se-
dež: Dolenje Ponikve 34, 8210 Trebnje,
pod vložno št. 1/03874/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, spremembo družbenikov, njihovih
poslovnih deležev, dejavnosti in zastopni-
kov s temile podatki:

Matična št.: 5943795
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Murn Jože in Zupančič

Murn Renata, oba iz Novega mesta, Seidlo-
va cesta 66, vstopila 12. 4. 1996, vložila
po 1,000.000 SIT ter Božič Viljem, Oto-
čec, Dobrava 26, vstopil 19. 5. 1999, vlo-
žil 1,000.000 SIT – odgovornost: ne odgo-
varjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Zupančič Murn Renata imenovana
19. 5. 1999, ki kot namestnica direktorja
zastopa družbo brez omejitev, in Božič Vi-
ljem, imenovan 18. 1. 1999, ki kot namest-
nik direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 11. 6. 1999: 7440
Ekonomsko propagiranje; 9000 Storitve jav-
ne higiene.

Dejavnost, vpisana 11. 6. 1999: 74400
Oglaševanje; 90001 Zbiranje in odvoz od-
padkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiga-
nje in drugi načini odstranjevanja trdnih od-
padkov; 90003 Ravnanje s posebnimi od-
padki; 90004 Kanalizacija in delovanje či-
stilnih naprav; 90005 Druge dejavnosti
javne higiene.

Rg-403905
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00253 z dne 16. 6.
1999 pri subjektu vpisa SE – MA, trgovi-
na, storitve in proizvodnja, d.o.o., Novo
mesto, sedež: Smolenja vas 33a, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/03149/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskla-
ditev dejavnosti z uredbo o uvedbi in upora-
bi standardne klasifikacije dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5757142
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; 3161 Proizvodnja druge električne
opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvod-
nja druge električne opreme, d.n.; 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;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 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-
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
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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;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
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; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-
nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih us-
njenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur,
nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost pre-
mičnih gostinskih obratov; 55401 Točenje
pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Toče-
nje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 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;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 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 Ekonomsko propagiranje; 74832 Fo-
tokopiranje 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.

Pod šifro dejavnosti G/51.18 družba ne
sme opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Pod šifro dejavnosti K/74.12 družba ne
sme opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-403908
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00218 z dne 14. 6.
1999 pri subjektu vpisa JEFRA, podjetje
za trgovino, vzdrževanje in popravilo mo-
tornih vozil ter gostinstvo, d.o.o., Oto-
čec, sedež: Jelše pri Otočcu 3, 8222
Otočec, pod vložno št. 1/03209/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
uskladitev dejavnosti s standarno klasifika-
cijo dejavnost in spremembo akta o ustano-
vitvi s temile podatki:

Matična št.: 5785065
Osnovni kapital: 2,287.000 SIT
Ustanovitelj: Jerman Franc, Otočec, Jel-

še pri Otočcu 3, vstopil 15. 4. 1993, vložil
2,287.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 6. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sad-
jarstvo; 50101 Trgovina na debelo z motor-
nimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri tr-
govini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje
in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na de-
belo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opre-
mo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motor-
nih koles; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji

strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih 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
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi 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; 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
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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.; 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 Sto-
ritve kampov; 55231 Dejavnost otroški le-
tovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 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.; Druge nastanitve za kraj-
ši čas; 55301 Dejavnost restavracij in go-
stiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 De-
javnost drugih prehrambneih 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; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih
storitev; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s 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;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 71401 Izposojanje športne opre-
me; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Iz-
posojanje drugih izdelkov široke porabe;
7412 Računovodske, knjigovodske in revi-
zijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 74832 Fotokopiranje in dru-

go razmnoževanje; 74833 Druga splošna
tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 5. 1999.

Pod šifro dejavnosti G/51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Pod šifro dejavnosti K/74.12 ne sme
družba opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-403909
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00266 z dne 14. 6.
1999 pri subjektu vpisa AVTOMOBIL – ser-
visiranje vozil in prevozi v cestnem pro-
metu, Semič, d.o.o., sedež: Semič 36,
8333 Semič, pod vložno št. 1/00637/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala iz sredstev druž-
be ter uskladitev dejavnosti z uredbo o uved-
bi in uporabi standardne klasifikacije dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5354480
Osnovni kapital: 2,285.050 SIT
Ustanovitelj: Štukelj Igor, Semič, Semič

47/c, vstopil 20. 2. 1990, vložil 2,285.050
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 14. 6. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 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; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5040
Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles, trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 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; 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;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,

čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi 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;
5170 Druga trgovina na debelo; 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; 5241 Tr-
govina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovi-
na 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; 5246 Trgo-
vina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj pro-
dajaln; 5272 Popravilo električnih gospo-
dinjskih aparatov; 5510 Dejavnost hotelov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač
in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6021
Drug kopenski potniški promet na rednih
linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
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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; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov ši-
roke porabe; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 7470 Čiščenje stavb; 9302 De-
javnost frizerskih, kozmetičnih in pediker-
skih salonov.

Pod šifro dejavnosti G/51.18 ne sme
družba opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Rg-403910
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00257 z dne 14. 6.
1999 pri subjektu vpisa ALKATRON, d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo, storitve in trgo-
vino, Novo mesto, sedež: Mestne njive
15, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/03482/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala iz
sredstev družbe, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
družbene pogodbe ter osebnega imena druž-
benika in zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5810361
Osnovni kapital: 2,370.000 SIT
Ustanovitelj: Kaferle Alojzij, Novo mesto,

Mestne njive 15, vstopil 22. 6. 1993, vložil
2,370.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Keferle Alojzij, imenovan 22. 6.
1993, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 6. 1999: 0111 Pri-
delovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelo-
vanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik;
01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2211 Izdajanje knjig; 2215 Drugo založniš-
tvo; 2222 Drugo tiskarstvo; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmno-
ževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževa-
nje video zapisov; 2233 Razmnoževanje ra-
čunalniških zapisov; 2521 Proizvodnja plošč,
folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za grad-
beništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz
plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna
metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Dru-
ga površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2872 Pro-
izvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2875 Pro-
izvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-
skih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 2971 Proizvodnja elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 3001 Pro-
izvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja
računalnikov in druge opreme za obdelavo
podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,

generatorjev in transformatorjev; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električ-
nih kablov in žic; 3150 Proizvodnja opreme
za razsvetljavo in električnih svetilk; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210
Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in
drugih elektronskih komponent; 3310 Pro-
izvodnja medicinske in kirurške opreme in or-
topedskih pripomočkov; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, naviga-
cijskih in drugih instrumentov in naprav, razen
opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko pro-
cesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih
instrumentov in fotografske opreme; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštala-
cije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih pred-
metov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo
določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nes-
pecializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
mi, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugi-
mi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpad-
ki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kme-
tijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drob-
no z električnimi gospodinjskimi, radijskimi,
TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s ko-
vinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52473 Dejavnost papirnic; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skla-
diščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 6330 Storitve potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finanč-
ni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih projek-
tov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi ne-
premičninami; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v

najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške de-
javnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno sve-
tovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7482 Pakira-
nje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge po-
slovne dejavnosti, d.n.

Pod šifro dejavnosti G/51.18 družba ne
sme opravljati posredništva pri prodaji far-
macevtskih izdelkov.

Pod šifro dejavnosti K/74.12 družba ne
sme opravljati revizijske dejavnosti.

Sprememba družbene pogodbe z dne
3. 6. 1999.

Rg-403911
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00216 z dne 14. 6.
1999 pod vložno št. 1/04109/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev za-
voda s temile podatki:

Matična št.: 1414852
Firma: INŠTITUT KEKO VARICON, In-

štitut za razvoj elektronskih komponent,
Žužemberk

Skrajšana firma: INŠTITUT KEKO VARI-
CON, Žužeberk

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež:  8360  Žužemberk,  Grajski

trg 15
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: KEKO – VARICON, druž-

ba za proizvodnjo in razvoj elektronskih
komponent, Grajski trg 15, 8360 Žužem-
berk, d.o.o., vložil 49.000 SIT, in Živić Zo-
ran, Medvode, Škofjeloška c. 21, vložil
51.000 SIT, vstopila 25. 7. 1998, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Živić Anđela, Medvode, Škofje-
loška 21, imenovana 25. 7. 1998, zastopa
zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 14. 6. 1999: 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskova-
nje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7430 Tehnično preizkušanje in
analiziranje.

Akt o ustanovitvi zavoda z dne 25. 7.
1998.

Rg-404295
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00255 z dne 9. 6. 1999
pri subjektu vpisa PMM, trgovina, gostinstvo
in turizem, Semič, d.o.o., sedež: Semič št.
21, 8333 Semič, pod vložno št.
1/01864/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, povečanje os-



Stran 6458 / Št. 96 / 26. 11. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

novnega kapitala, uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo
pooblastil zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5512387
Sedež: 8333 Semič, Semič 44 D
Osnovni kapital: 2,270.000 SIT
Ustanovitelja: Pezdirc Mihaela in Pezdirc

Mirko, oba iz Semiča, Semič 44D, vstopila
14. 8. 1991, vložila po 1,135.000 SIT, od-
govornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pez-
dirc Mirko, razrešen 31. 5. 1999 kot druž-
benik in imenovan za direktorja, ki zastopa
družbo brez omejitev, in Pezdric Mihaela,
razrešena 31. 5. 1999 kot direktorica in
imenovana za družbenico, ki kot namestni-
ca direktorja zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 9. 6. 1999: 5510 De-
javnost hotelov; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostin-
ske storitve prehrane; 55301 Dejavnost re-
stavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrep-
čevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Stori-
tve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in ke-
mičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa; 9305
Druge storitvene dejavnosti.

Rg-404296
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00261 z dne 9. 6.
1999 pri subjektu vpisa ADIRA CARAVAN,
Tovarna prikolic, Novo mesto, d.d., se-
dež: Zagrebška cesta 20, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/01034/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:

Matična št.: 5284635
Sedež: 8000 Novo mesto, Kandijska

cesta 60.

Rg-404297
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00237 z dne 4. 6.
1999 pri subjektu vpisa ART, zasebno pod-
jetje za ekonomske, organizacijske in
tehnološke usluge, d.o.o., Metlika, se-
dež: Šestova 6, 8330 Metlika, pod vlož-
no št. 1/01328/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža, poveča-
nje osnovnega kapitala, uskladitev dejavno-
sti s standardno klasifikacijo dejavnosti in
spremembo akta s temile podatki:

Matična št.: 5430950
Sedež: 8330 Metlika, Črnomaljska 1
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Adlešič Rajko, Semič, Vinji

vrh pri Semiču 10, vstopil 9. 4. 1999, vložil
3,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1999: 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5248 Trgovi-

na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgo-
vina na drobno z rabljenim blagom; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi pro-
grami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 De-
javnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in
računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.

Spememba akta o ustanovitvi z dne
10. 5. 1999.

Rg-404298
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00230 z dne 3. 6.
1999 pri subjektu vpisa KAIVA, specialna
strojegradnja, Črešnjevec, d.o.o., sedež:
Črešnjevec n.h., 8333 Semič, pod vlož-
no št. 1/00422/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5306256
Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 2122 Pro-

izvodnja gospodinjskih, higienskih in toalet-
nih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2125 Pro-
izvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona;
2754 Litje drugih neželeznih kovin; 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje
in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in ele-
mentov za mehanski prenos energije; 2940
Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2955 Pro-
izvodnja strojev za industrijo papirja in karto-
na; 2956 Proizvodnja strojev za druge po-
sebne namene; 4511 Rušenje objektov in
zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena de-
la; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska de-
la; 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 stavbne-
ga in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 6024 Cestni tovorni pro-
met; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Rg-404300
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00231 z dne 31. 5.
1999 pri subjektu vpisa VARNOST NOVO
MESTO, d.d., Podjetje za varovanje pre-
moženja, sedež: Trdinova 6, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/00210/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča predložitev
zapisnika skupščine z dne 18. 5. 1999 in
spremembo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5174562
Dejavnost, izbrisana 31. 5. 1999: 5530

Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejav-
nost okrepčevalnic; 6022 Storitve taksistov;

6330 Storitve potovalnih agencij in organi-
zatorjev potovanj, s turizmom povezane de-
javnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen
javnih poštnih storitev; 7010 Poslovanje z
lastnimi nepremičninami; 7415 Upravljanje
s holding družbami; 7440 Ekonomsko pro-
pagiranje.

Dejavnost, vpisana 31. 5. 1999: 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejem-
nikov, naprav in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 4531 Električne
inštalacije; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5530 Dejavnost pre-
hrambenih gostinskih obratov; 55302 De-
javnost okrepčevalnic, samopostrežnih re-
stavracij, picerij; 6022 Dejavnost taksistov;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in orga-
nizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirska dejavnost,
razen javne pošte; 7011 Organizacija iz-
vedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in po-
pravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7415 Dejavnost hol-
dingov; 7440 Oglaševanje.

Rg-404920
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00327 z dne 29. 7.
1999 pri subjektu vpisa ELEKTROINSTA-
LATERSTVO – MERITVE VRŠČAJ, Črno-
melj, d.o.o., sedež: Krpanova ulica št.
14, 8340 Črnomelj, pod vložno št.
1/02340/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala,
spremembo družbenika na podlagi sklepa
o dedovanju, spremembo zastopnika, uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5612667
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Vrščaj Dušan, izstopil

9. 6. 1999; Vrščaj Dragica, Črnomelj, Kr-
panova ulica 14, vstopila 9. 6. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vrščaj Dušan, razrešen 17. 12. 1994;
direktorica Vrščaj Dragica, imenovana 5. 7.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 29. 7. 1999: 3162
Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih od-
dajnikov, telefonskih in telegrafskih apara-
tov; 4531 Električne inštalacije; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 5272 Popravilo električ-
nih gospodinjskih aparatov; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Rg-404921
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00363 z dne 29. 7.
1999 pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA
TILIA, d.d., Novo mesto, delniška zava-
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rovalna družba s popolno odgovornost-
jo, sedež: Seidlova 5, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01587/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
(odobrenega) kapitala s temile podatki:

Matična št.: 5063426000
Osnovni kapital: 2.250,000.000 SIT.

Rg-404923
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00358 z dne 28. 7.
1999 pri subjektu vpisa VIDLES, proizvod-
nja lesnih izdelkov in trgovina, Otočec,
d.o.o., sedež: Gorenje Kronovo 6a, 8222
Otočec, pod vložno št. 1/03577/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi stan-
dardne klasifikacije dejavnosti in spremem-
bo zastopnika s temile podatki:

Matična št.: 5813778
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Vidmar Anton, razrešen 20. 7. 1999;
direktor Vidmar Zvone, Otočec, Gor. Kro-
novo 6a, imenovan 20. 7. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 7. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Obliko-
vanje in obdelava ravnega stekla; 2613
Proizvodnja votlega stekla; 2614 Proizvod-
nja steklenih vlaken; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4531 Električne
inštalacije; 4533 Vodovodne, plinske in sa-
nitarne inštalacije; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5244 Trgovina na drobno s po-
hištvom, svetili in drugimi predmeti za gos-
podinjstvo; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55234 Dejavnost dijaških, študent-
skih domov, internatov; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih.

Rg-404926
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00361 z dne 27. 7.
1999 pri subjektu vpisa ZAVAROVALNICA
TILIA, d.d., Novo mesto, delniška zava-
rovalna družba s popolno odgovornost-
jo, sedež: Seidlova 5, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01587/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pooblastilo upravi za
povečanje osnovnega kapitala (odobreni ka-
pital) s temile podatki:

Matična št.: 5063426000
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 13.a

členu statuta z dne 23. 3. 1999, da se os-
novni kapital poveča za 750,000.000 SIT z
izdajo novih delnic za vložke (odobreni ka-
pital).

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

iz sodnega registra

LJUBLJANA

Srg 11319/99 Rg-502
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

SENZOLAB, laboratorij za tanke pla-
sti in senzoriko, d.o.o., Ljubljana, Pot na
Fužine 1, reg. št. vl. 1/12862/00, prene-

ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 3. 11. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Hudomalj Olga, Pot na
Fužine 1, Ljubljana, z ustanovitvenim kapi-
talom 1,504.381 SIT, ki prevzema obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prene-
se v celoti na ustanoviteljico v skladu s
sklepom skupščine z dne 3. 11. 1999.

Zoper sklep ustanoviteljice o preneha-
nju družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena zakona o gos-
podarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 1999

Srg 1341/99 Rg-503
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodi-
šče na predlog objavlja sklep:

MARKOVIĆ IN SMRKE, družba za sto-
ritveno dejavnost, d.n.o., Ljubljana, Got-
ska ul. 3, reg. št. vl. 1/26833/00, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 16. 3. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Markovič Ivan, Gotska
ul. 3, Ljubljana in Smrke Jože, Slovenska
8, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku premoženje družbe v celoti prev-
zameta Markovič Ivan in Smrke Jože.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 1999

MARIBOR

Srg 780/99 Rg-504
Družba SIRING, družba za proizvod-

njo, gradbeništvo, trgovino, gostinstvo
in storitve, d.o.o., Ipavčeva 18, Mari-
bor, reg. št. vl. 1/7222-00, katere druž-
benica je dr. Danica Milatovič, St. Wolf-
gang Platz 9 b, München, po sklepu druž-
benice z dne 15. 5. 1999 preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela dr. Danica
Milatovič.

Zoper sklep lahko družbenica, 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 26. 10. 1999

Rg-404931
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00357 z dne 26. 7.
1999 pri subjektu vpisa ZARJA, stanovanj-
sko podjetje, d.d., Novo mesto, sedež:
Prešernov trg 5, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/02517/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5617189
Člani nadzornega sveta: Zupančič Alojz in

Dular Miloš, izstopila 22. 7. 1999; Novak Bo-
rut in Somrak Marjan, vstopila 22. 7. 1999.

Rg-404932
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00338 z dne 23. 7.
1999 pri subjektu vpisa DON DONATS,
proizvodno in trgovsko podjetje, Metli-
ka, d.o.o., sedež: Trdinova pot 2A, 8330
Metlika, pod vložno št. 1/03658/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spre-
membo firme in skrajšane firme s temile
podatki:

Matična št.: 5844550
Firma: DON DON, proizvodno in trgov-

sko podjetje, d.o.o., Metlika
Skrajšana firma: DON DON, d.o.o.,

Metlika.

Rg-404933
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00354 z dne 22. 7.
1999 pri subjektu vpisa LES, lesno trgov-
sko podjetje, Šentjernej, d.o.o., sedež:
Groblje 62, 8310 Šentjernej, pod vložno
št. 1/00853/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5349010
Dejavnost, vpisana 22. 7. 1999: 0201

Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impreg-
niranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, ve-
zanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in grad-
benega materiala; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom.
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 013-1/99-100 Ob-15753
Upravna enota Šmarje pri Jelšah z dnem

izdaje te odločbe sprejema v hrambo statut,
vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 18.
10. 1999, pod zap. št. 48, z nazivom: Pravi-
la sindikata družbe Jelša Šmarje pri Jel-
šah, sprejetega na ustanovnem sestanku Sin-
dikata delavcev trgovine Slovenije, Sindikata
družbe Jelša Šmarje pri Jelšah, dne 16. 7.
1999, s sedežem: Aškerčev trg 14, 3240
Šmarje pri Jelšah.

Št. 14100-0017/99-0800-10 Ob-15759
Pravila o organiziranosti in delovanju Sin-

dikata podjetja MTT – Tovarna tkanin Melje

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 javi-
jo sodniku in začasnemu skrb-
niku oziroma predlagatelju v
roku treh mesecev po objavi
oglasa, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanca
razglasilo za mrtvega.

N 17/98 PO-407622
Vladimir Boštjančič, sin Stanislava in An-

gele, roj. Jurgele, roj. 12. 7. 1948 v Kra-
nju, nazadnje stanujoč Begunjska cesta 11,
Kranj, je pogrešan (na predlog Ljiljane Bošt-
jančič, Begunjska ulica 11, Kranj).

Okrajno sodišče v Kranju
dne 20. 10. 1999

Oklici dedičem

D 310/99 OD-407621
Nadal Rakar od Ivana, po poklicu kmet,

iz Trebeš št. 16, je dne 5. 8. 1993 umrl in
ni zapustil oporoke.

Do dediščine ima pravico Rakar Fontino
Rosaria.

Ker sodišču ni znano njeno prebivališče,
naj se priglasi sodišču v enem letu od obja-
ve tega oklica.

Dedinji je postavljena za skrbnico Cvet-
ka Birsa, Ivančičeva 19, Ankaran.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 21. 10. 1999

D 113/93 OD-407618
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščin-

ski postopek po pok. Luigiu Giassi, sinu Fran-
cesca, kmetovalcu, roj. 4. 4. 1889, nazad-
nje stanujočem v Portorožu, Strunjan 38,
umrlem dne 18. 2. 1974 v Strunjanu. Pi-
smene oporoke ni zapustil, bil pa je lastnik
parc. št. 2731/1, parc. št. 2731/2, parc.
št. 2732/2 in parc. št. 2731/3, vpisanih pri
vl. št. 3269 k.o. Portorož.

Neznani dediči se pozivajo, da v roku 1
leta od objave oklica priglasijo svoje pravice
do zapuščine.

Okrajno sodišče v Piranu
dne 27. 9. 1999

D 321/96 OD-407617
V zapuščinskem postopku po pokojnem

Žun Frančišku, upok., roj. 16. 10. 1909,
umrlem 21. 10. 1996, stan. Trzin, Ul. Ra-
šiške čete 6.

Sodišče poziva vse zakonite dediče, ki
so na neznanih naslovih, da se oglasijo te-
mu sodišču, sicer bo zadeva zaključena na
podlagi podatkov spisa, s katerimi sodišče
razpolaga. Dediči naj priglasijo svoje zah-
tevke sodišču v 1 letu od objave oklica v
Uradnem listu RS.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 15. 10. 1999

D 70/99 OD-407616
Stanislav Kralj, po poklicu upokojenec,

iz Vojne vasi št. 15, Črnomelj, je dne
13. 11. 1997 umrl in je zapustil oporoko.

Do dediščine imata pravico neznano kje
bivajoči zapustnikov sin Kralj David, roj. 1. 1.
1967 in neznanokje bivajoča zapustnikova
hčerka Kralj Boža-Zarja, roj. 13. 3. 1964.

Ker sodišču ni znano njuno prebivališče,
naj se priglasita sodišču v enem letu od
objave tega oklica.

Dedičema je postavljen za skrbnika Ma-
lerič Jožef, Vojna vas 10, Črnomelj.

Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 27. 10. 1999

D 102/98 OD-406805
Marija Jurše, rojena 24. 1. 1913, kmeč-

ka upokojenka, Slovenka, samska, nazad-
nje stanujoča Dolga gora 38, Ponikva, je
umrla dne 27. 4. 1996 v Zgornjih Poljča-
nah in je bila lastnica celih nepremičnin v vl.
št. 30 in 31, k.o. Dolga gora in lastninskega
certifikata v višini 400.000 SIT. Stroški dom-
ske oskrbe, ki jih priglaša Občina Šentjur,
znašajo 1,500.767 SIT.

Poziva se vse dediče po pokojni Jurše
Mariji, da se priglasijo sodišču v roku 1 leta
od objave tega oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo
na podlagi izjave postavljenega skrbnika de-
dičem neznanega prebivališča in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.

Za skrbnika je postavljena Veber Slavi-
ca, delavka pri Okrajnem sodišču v Šentjur-
ju pri Celju.

Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 21. 7. 1999

Dražbeni oklici

St 8/96-538 S-15973
Okrožno sodišče v Novem mestu v skla-

du z določilom 154/II in III člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93 in 39/97) v stečajnem po-
stopku nad dolžnikom Pionir, Gradbeno
industrijsko podjetje, p.o., Novo mesto
– v stečaju, razglaša

oklic
za javno zbiranje ponudb

za prodajo nepremičnega premoženja
stečajnega dolžnika, in sicer: nepremičnin
parc. št. 349/1 zelenica v izmeri 5.745 m2

in 285, parkirišče v izmeri 782 m2, obeh
pripisanih pri vl. št. 452 k.o. Brestanica.

Izklicna cena za nepremičnini znaša
skupno 71.797 DEM, plačljiva v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

Pogoji sodelovanja
1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem in firmo v Republiki Slo-
veniji in vse fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije. Pravne osebe morajo
predložiti izpisek iz sodnega registra, fizič-
ne osebe pa potrdilo o državljanstvu Re-
publike Slovenije.

2. Pooblaščenci, ki bodo zastopali po-
nudnike, morajo predložiti pooblastilo za za-
stopanje in ponujanje.

3. Ponudniki morajo najkasneje do dne-
va odpiranja ponudb vplačati varščino v viši-
ni 10% izklicne cene, preračunano po sred-
njem tečaju Banke Slovenije na dan vplačila
in dokazilo o vplačani varščini predložiti.

iz Maribora, Ul. Kraljeviča Marka 19, vpisa-
na v evidenco statutov sindikatov pri Uprav-
ni enoti Maribor z dne 25. 11. 1993, pod
zap. št. 208, ki odslej nosijo naziv: Pravila
sindikata MTT Tkanine, d.o.o., so bila
vsled reorganizacije družbe po uvedbi ste-
čajnih postopkov sprejemenja in sprejeta
na delnih zborih ter sestanku sindikata, dne
26. 10. 1999.

Sprememba je vpisana v evidenco sta-
tutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor,
pod zap. št. 017 z dne 15. 11. 1999.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.

Št. 01400-7/99 Ob-15792
Statut Sindikata Sekcije za vzdrževa-

nje signalnovarnostnih in telekomunika-
cijskih naprav iz Pivke, SVTK Pivka, se z
dnem 18. 11. 1999 hranijo pri Upravni enoti
Postojna, Ljubljanska 4, Postojna. Pravila
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 22.
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4. Varščina mora biti vplačana na žiro ra-
čun stečajnega dolžnika GIP Pionir, p.o. No-
vo mesto – v stečaju, Kočevarjeva ulica št.
1, Novo mesto, številka 52100-690-68375,
ki je odprt pri Agenciji RS za plačilni promet,
podružnica Novo mesto.

5. Varščina bo uspelemu ponudniku vra-
čunana v kupnino, drugim pa bo vrnjena v 5
delovnih dneh po odpiranju ponudb.

6. Izbrani ponudnik bo o izbiri obveščen
v roku pet delovnih dni po odpiranju po-
nudb.

7. Uspeli ponudnik mora kupoprodajno
pogodbo v obliki notarskega zapisa skleniti
v 8 dneh po odpiranju ponudb. Če pogod-
ba ni sklenjena v 8 dneh se šteje, da je
kupec od pogodbe odstopil, zaradi česar
se položena varščina zadrži.

8. Davek na promet z nepremičninami in
vse druge dajatve, povezane s prenosom
lastninske pravice ter stroške zemljiškok-
njižnega prenosa plača kupec.

9. Prodjalec ne daje nikakršnih jamstev
za nepremičnine, ki so predmet prodaje; vse
je naprodaj po načelu “videno - kupljeno”.

10. Vsa druga določila, pomembna za
odnose med prodajalcem in kupcem, bodo
urejena v kupoprodajni pogodbi.

12. Stečajna upraviteljica na podlagi te-
ga razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o
prodaji predmeta s katerimkoli ponudnikom.

13. Pisne ponudbe ponudniki pošljejo
na naslov GIP Pionir, p.o., Novo mesto – v
stečaju, Kočevarjeva ulica št. 1, Novo me-
sto, vključno do 10. 12. 1999 do 12. ure
pod oznako “Ne odpiraj – Ponudba Bresta-
nica” s priporočeno pošiljko.

14. Odpiranje ponudb bo 13. 12. 1999
v poslovni stavbi družbe Real, Kočevarjeva
ulica št. 2, Novo mesto v drugem nadstrop-
ju desno ob 14. uri.

15. Morebitne druge informacije so kup-
cem na voljo po tel. 068/321-663 in
068/323-029. Ogled nepremičnin je mo-
goč po predhodnem telefonskem dogovoru.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 12. 11. 1999

Oklici o skrbnikih in razpravah

I 24/97 SR-408033
Okrajno sodišče v Postojni je v izvršilni

zadevi upnika Skupnost stanovalcev iz Po-
stojne, ki ga zastopa odv. Vida Andrejašič iz
Postojne, proti dolžniku Vinku Čibariču za-
radi izpraznitve poslovnih prostorov na te-
melju določila 4. točke drugega odstavka
84. člena ZPP sklenilo:

dolžniku Čibarič Vinku iz Postojne je po-
stavilo začasnega zastopnika odv. Mirana
Škrinjarja. Začasni zastopnik se postavlja,
ker je prebivališče dolžnika neznano, v izvr-
šilnem postopku pa nima pooblaščenca, re-
den postopek s postavitvijo zakonitega za-
stopnika dolžniku pa bi trajal predolgo, tako
da bi zaradi tega lahko nastale škodljive
posledice za upnika.

Postavljeni začasni zastopnik bo zasto-
pal dolžnika v postopku vse dotlej, dokler
toženec ali njegov pooblaščenec ne nasto-
pi pred sodiščem oziroma dokler skrbstve-

ni organ ne sporoči sodišču, da je postavi-
lo skrbnika.

Okrajno sodišče v Postojni
dne 8. 11. 1999

I 161/99 SR-407640
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem

sodniku Matjažu Kučiču v izvršilni zadevi up-
nika Zavarovalnica Triglav, d.d., Ljubljana,
Območna enota Krško, ki jo zastopa odvet-
niška družba Vidmar, Šribar in drugi iz Bre-
žic, zoper dolžnika Izidorja Kolmana, Florjan-
ska ulica 23, Sevnica, zaradi izterjave
151.049 SIT, dne 21. 10. 1999, sklenilo:

na podlagi določila 5. točke drugega od-
stavka 82. člena zakona o pravdnem po-
stopku – ZPP v zvezi s 15. členom zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, se tožeči
stranki Izidor Kolman, Florjanska ulica 23,
Sevnica, postavi začasna zastopnica univ.
dipl. prav. Petra Pozderec iz Občine Sevni-
ca, ki bo zastopala toženo stranko v tus.
izvršilni zadevi opr. št. I 161/99, vse dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne
nastopi pred sodiščem oziroma dokler or-
gan, ki je pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Sevnici
dne 21. 10. 1999

I 98/02534 SR-407639
Okrajno sodišče v Ljubljani, Izvršilni od-

delek, je po okrajni sodnici Karmen Cera-
nja, v izvršilni zadevi upnika Ljubljanska ban-
ka – Splošna banka Velenje, d.d., Rudar-
ska 3, Velenje, zoper dolžnika Jezdič Dra-
gan, Kersnikova 12, Ljubljana, zaradi
izterjave 2,220.571 SIT s pp, dne 12. 10.
1999 sklenilo:

dolžniku Draganu Jezdiču, Kersnikova
12, Ljubljana, se na podlagi 4. točke druge-
ga odstavka 82. člena zakona o pravdnem
postopku – ZPP v zvezi s 15. členom zako-
na o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, postavi
začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Irena
Čretnik, strokovna sodelavka pri tukajšnjem
sodišču.

Začasna zastopnica bo zastopala dolž-
nika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni or-
gan ne sporoči sodišču, da je postavil skrb-
nika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 1999

I 96/11253 SR-407638
Okrajno sodišče v Ljubljani, Izvršilni od-

delek, je po okrajni sodnici Karmen Cera-
nja, v izvršilni zadevi upnika Abanka, d.d.,
Ljubljana, Slovenska 58, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Irena Kočevar iz Ljubljane, zo-
per dolžnika Josip Zupančič, Glinškova pl.
20, Ljubljana, zaradi izterjave 64.144,90
SIT s pp, dne 12. 10. 1999 sklenilo:

dolžniku Josipu Zupančiču, Glinškova
ploščad 20, Ljubljana, se na podlagi 4. toč-
ke drugega odstavka 82. člena zakona o
pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15.
členom zakona o izvršbi in zavarovanju –
ZIZ, postavi začasna zastopnica.

Za začasno zastopnico se postavi Alen-
ka Gabrovšek, strokovna sodelavka pri tu-
kajšnjem sodišču.

Začasna zastopnica bo zastopala dolž-
nika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem,
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne  sporoči  sodišču,  da  je  postavil
skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 1999

I 97/02251 SR-407614
Okrajno  sodišče  v  Trbovljah  je  v

izvršilni zadevi upnika JP Komunala, Tr-
bovlje, Savinjska cesta 11/a, Trbovlje, proti
dolžniku Zijadu Šiljiču, Trg svobode 27,
Trbovlje, zaradi izterjave 18.462 SIT s pp,
sklenilo:

dolžniku Zijadu Šiljiču, Trg svobode 27,
Trbovlje, se za vročanje sodne pošte v tem
izvršilnem postopku postavi začasno zastop-
nico Marijo Inko Špajzer, Opekarna 2/a,
Trbovlje, ki je rojena 8. 5. 1969.

O postavitvi začasnega zastopnika se ob-
vesti CSD Trbovlje.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 15. 10. 1999

P 1296/95 SR-407613
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni

sodnici Marjani Krajnc-Prah, v pravdni za-
devi tožče stranke Zavarovalnica Triglav,
d.d., Ljubljana, Območna enota Celje, ki jo
zastopa odv. Vojko Zidanšek iz Slovenskih
Konjic, zoper toženo stranko Zelič Ivica, Mil-
činskega 8, Celje, zaradi plačila 367.525
SIT s pp., v skladu s 4. točko drugega od-
stavka 82. člena zakona o pravdnem po-
stopku sklenilo:

toženi stranki Zelič Ivici se postavi zača-
sni zastopnik v osebi Kmet Boris, odvetnik v
Celju, Savinova 3.

Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko Zelič Ivico v predmetnem postopku
vse dotlej, dokler toženka ali njen pooblaš-
čenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler skrbstveni organ ne sporoči sodiš-
ču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 9. 1999

I P1 925/97 SR-407612
Okrajno sodišče v Ljubljani je po sodnici

Martini Erzin, v pravdni zadevi tožeče stran-
ke Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva
19, Ljubljana, proti toženi stranki Kadribaši-
ć Anđelka, Ulica Slavka Gruma 50, Novo
mesto, zaradi plačila 698.869 SIT, dne 13.
7. 1999 sklenilo:

toženi stranki Kadribašić Anđelki, nezna-
nega prebivališča, se postavlja začasna za-
stopnica Nataša Koščak, strokovna sode-
lavka Okrajnega sodišča v Ljubljani.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi opr. št. I P1
925/97, dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiš-
čem oziroma dokler ji skrbstveni organ ne
bo postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 7. 1999

I 98/00202 SR-407611
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni

zadevi upnika JP Komunala Trbovlje, Sa-
vinjska cesta 11/a, Trbovlje, proti dolžniku
Samirju  Sulejmanoviču,  Žabjek  1,  Tr-
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bovlje, zaradi izterjave 15.735 SIT s pp,
sklenilo:

dolžniku Samirju Sulejmanoviču, Žabjek
1, Trbovlje, se za vročanje sodne pošte v
tem izvršilnem postopku postavi začasno za-
stopnico Matejo Hodej, Vreskovo 63, Tr-
bovlje, ki je rojena 7. 8. 1969.

O postavitvi začasnega zastopnika se ob-
vesti CSD Trbovlje.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 15. 10. 1999

I 98/00340 SR-407610
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni

zadevi upnika JP Komunala Trbovlje, Savinj-
ska cesta 11/a, Trbovlje, proti dolžniku Mar-
janu Žvaru, Kolonija 1. maja 31, Trbovlje,
zaradi izterjave 14.105 SIT s pp, sklenilo:

dolžniku Marjanu Žvaru, Kolonija 1. ma-
ja 31, Trbovlje, se za vročanje sodne pošte
v tem izvršilnem postopku postavi začasno
zastopnico Matejo Hodej, Vreskovo 63, Tr-
bovlje, ki je rojena 7. 8. 1969.

O postavitvi začasnega zastopnika se ob-
vesti CSD Trbovlje.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 15. 10. 1999

I 96/3078 SR-407607
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni

zadevi upnika JKP Komunala Trbovlje, proti
dolžniku Rešidu Hrustiču, Keršičeva cesta
47, Trbovlje, zaradi izterjave 3.335 SIT s
pp, sklenilo:

dolžniku Rešidu Hrustiču, Keršičeva ce-
sta 47, Trbovlje, se za vročanje sodne po-
šte v tem izvršilnem postopku postavi zača-
sno zastopnico Marijo Inko Špajzer, dipl.
jur., Opekarna 2a, Trbovlje, roj. 8. 5. 1969.

O postavitvi začasne zastopnice se ob-
vesti CSD Trbovlje.

Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 3. 5. 1999

Amortizacije

N 264/99 AM-408035
Na predlog Čretnik Emila, Hudo 12, Ra-

domlje, se uvaja amortizacija 46 delnic raz-
reda B, Lek, d.d., Ljubljana, ser. št.:
BS001168, 100 DEM, BP006856, 500
DEM, BP006861, 500 DEM, BP006866,
500 DEM, BP006871, 500 DEM,
BP006886, 500 DEM, BP006891, 500
DEM, BP 006896, 500 DEM, BT002231,
1.000 DEM.

Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 27. 10. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije

St 28/93-327 S-15790
To sodišče obvešča vse upnike, da bo

četrti narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi Lesno industrijsko podjetje “Em-

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

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 6. 3. 2000 ob 12. uri, pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 15. 11. 1999 nabije na oglasno desko
sodišča.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 11. 1999

St 15/99 S-15751
To sodišče je v postopku prisilne porav-

nave nad dolžnikom INDOS, Industrija
transportnih in hidravličnih strojev, d.d.,
Ljubljana, Industrijska c. 2, opr. št. St
15/99, dne 15. 11. 1999 sklenilo:

Postopek prisilne poravnave se ustavi.
Nad dolžnikom se po uradni dolžnosti

začne stečajni postopek.
Dosedanji upravitelj prisilne poravnave

Maksimiljan Gale iz Ljubljane nadaljuje delo
kot stečajni upravitelj.

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

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

Upnike pozivamo, da prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica o začetku ste-
čajnega postopka. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
listinami in kolkovane s predpisano sodno
takso.

Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave, se šteje, da
so prijavljene tudi v stečajnem postopku.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 3. 2000 ob 9.45, v sobi 359/III
tega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 11. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 1999

St 7/99-16 S-15752
To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/99

z dne 15. 11. 1999 začelo stečajni posto-
pek nad stečajnim dolžnikom Tovarna me-
ril – Poslovni inženiring Slovenj Gradec,
d.o.o., Francetova 16.

Odslej firma glasi: Tovarna meril – Po-
slovni inženiring Slovenj Gradec, d.o.o. – v
stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje To-
ne Kozelj, odvetnik iz Slovenj Gradca, Glav-
ni trg 39.

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.

I. narok za preizkus terjatev bo 16. fe-
bruarja 2000 ob 9. uri, v sobi št. 38 tukajš-
njega sodišča.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 15. 11.
1999.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 15. 11. 1999

balaža”, p.o. – v stečaju, Slovenska Bi-
strica, Kolodvorska 25, dne 21. 12. 1999
ob 10.30, v sobi št. 330.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 11. 1999

St 49/97 S-15742
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod

opr. št. St 49/97 sklep z dne 17. 11. 1999.
Skrajšani stečajni postopek nad dolžni-

kom Nagajivček, Podjetje za proizvod-
njo in trgovino, d.o.o., Stari trg 15, Slo-
venske Konjice, se zaključi.

Po pravnomočnosti sklepa se odredi iz-
bris stečajnega dolžnika Nagajivček, Pod-
jetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Stari
trg 15, Slovenske Konjice, iz sodnega regi-
stra.

Odredi se objava sklepa na oglasni de-
ski sodišča in v Uradnem listu RS.

Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 11. 1999

St 14/99 S-15747
To sodišče je v stečajni zadevi zoper ste-

čajnega dolžnika Lana, d.o.o., Trgov-
sko-kmetijsko podjetje Idrija, Vojkova 2, Idri-
ja, izven naroka dne 15. 11. 1999, sklenilo:

Začne se stečajni postopek nad stečaj-
nim dolžnikom Lana, d.o.o., Trgov-
sko-kmetijsko podjetje Idrija, Vojkova
2, Idrija, ki se takoj zaključi.

Začetek stečajnega postopka se objavi
v Uradnem listu RS.

Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečaj-
nega postopka v sodni register dolžnik pre-
neha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s
stečajem.

Premoženje stečajnega dolžnika se po
pravnomočnosti tega sklepa uporabi za po-
ravnavo stroškov stečajnega postopka, ne-
porabljeni del premoženja pa se izroči Ob-
čini Idrija, na območju katere je dolžnikov
sedež, brez prevzema obveznosti.

Pravni pouk: zoper ta sklep se upniki
lahko pritožijo v 15 dneh po tej objavi na
Višje sodišče v Kopru. Pritožba se vloži pi-
sno pri tem sodišču v dveh izvodih.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 11. 1999

St 21/99 S-15749
To sodišče je s sklepom opr. št. St

21/99 z dne 16. 11. 1999 nad dolžnikom
Novi val – Trgovina in storitve, d.o.o.,
Hrvatini št. 1, Ankaran, začelo stečajni
postopek in ga takoj zaključilo ter po prav-
nomočnosti sklepa odredilo izbris dolžnika
iz sodnega registra.

Zoper navedeni sklep lahko upniki vloži-
jo pritožbo v roku 15 dni po tej objavi.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 11. 1999

St 18/99-12 S-15750
Z dnem 15. 11. 1999 se začne stečajni

postopek nad stečajnim dolžnikom Karel
Gaber, s.p., Serdica 17/a.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.

Upnike stečajnega dolžnika se poziva,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno doku-
mentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku dveh mesecev po objavi tega
stečajnega postopka.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 96 / 26. 11. 1999 / Stran 6463

St 3/99 S-15977
V postopku prisilne poravnave med dolž-

nikom Ojstrica Dravograd trgovinska,
d.d., Trg 4. julija 32, Dravograd, in njeni-
mi upniki, bo narok za prisilno poravnavo
dne 16. 12. 1999 ob 10. uri v sobi št. 38,
tukajšnjega sodišča.

Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo na Okrožnem so-
dišču v Slovenj Gradcu, vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, v sobi št. 9.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 11. 1999

St 43/99 S-15982
To sodišče je s sklepom opr. št. St

43/99 z dne 17. 11. 1999 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Stol Dudley, pod-
jetje za trgovino, zastopstvo in posred-
ništvo, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
152, matična št. 5428475, šifra dejavnosti
11002, ter hkrati odločilo, da se ta posto-
pek takoj zaključi in da se dolžnik po
pravnomočnosti sklepa o zaključku postop-
ka izbriše iz sodnega registra.

Upniki se zoper navedeni sklep lahko
pritožijo v 15 dneh po tej objavi.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 1999

Izvršbe in zavarovanja

V R 17/99 I-412
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom

opr. št. V R 17/99 z dne 20. 5. 1999 v
izvršilni zadevi upnika Elektronika Velenje,
d.d., Štrbenkova 10, Velenje, zoper dolžni-
ka Slap, d.o.o., Novo Celje št. 9, Petrovče,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini
16,320.000 SIT s pp, z ustanovitvijo za-
stavne pravice na nepremičnini, ki ni vpisa-
na v zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma
strank po 251. členu ZIZ opravilo rubež in
popis nepremičnine dvosobnega stanova-
nja št. 21 v skupni izmeri 61,17 m2 v še-
stem nadstropju stanovanjskega bloka v Ce-
lju, Milčinskega 5, Celje, katerega lastnika
sta zastavitelja Đorđić Goran in Nataša, oba
stan. Milčinskega 5, Celje, vsak do 1/2.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Celju
dne 20. 5. 1999

II R 652/99-8 IZ-407629
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 652/99 z dne 28. 7. 1999 je
bilo stanovanje v Ljubljani, Ulica bratov Uča-
kar 90, ki je last dolžnice Šebenik Olge,
Ulica bratov Učakar 90, Ljubljana, z dnem
6. 10. 1999 zarubljeno v korist upnika No-
va Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 5,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 1999

II R 644/99-9 IZ-407630
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 644/99 z dne 9. 7. 1999 je
bilo stanovanje št. 14-N z garažo v stanovanj-
skem objektu na parc. št. 2036/4 in 2036/6

k.o. Dobrova, na območju urejanja VS 7/1
k.o. Dobrova-Kozarje, v podaljšku Erbežni-
kove ulice, s sorazmernim deležem pripada-
jočega zemljišča, ki je last zastaviteljice Čakš
Ane, Adamičeva 13, Ljubljana, z dnem 6. 10.
1999 zarubljeno v korist upnika Nova Ljub-
ljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republike
2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 3,711.600 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 1999

R 391/99 IZ-407581
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Domžalah R 391/99 z dne 23. 8. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 20. 9. 1999 je
nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja
Veit Team, trgovsko in servisno podjetje,
d.o.o., Zoisova 8, Vir, Domžale, in sicer:
poslovni prostor št. 5 skupne izmere
137,80 m2 – pritličje izmere 68,69 m2 in
kleti izmere 69 m2, ki se nahaja v poslov-
no-stanovanjskem bloku na Ljubljanski 110
v Domžalah, zarubljena v korist upnika Ban-
ka Domžale, d.d., Domžale, bančna skupi-
na Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
Domžale, za terjatev v višini 2,000.000
DEM s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 10. 1999

R 463/99 IZ-407582
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Domžalah R 463/99 z dne 8. 9. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 20. 9. 1999 je
nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja
Resnik Marija s.p. “boutique in šiviljstvo”
Kokošnje 12, Dob, in sicer: nepremič-
nin-poslovni prostor lociran v pritličju stano-
vanjske soseske SPB-2 v Domžalah, in si-
cer v okviru lamele 5, na severni strani ob-
jekta, ki stoji na parcelah št. 3886, 3887,
3888 – delno 3889, 3890/2, 3891, 3892,
3893 in 3908 vse k.o. Domžale in vsebuje
vetrolov v izmeri 2,15 m2, lokal v izmeri
27,3 m2 in v izmeri 20,40 m2, predprostor v
izmeri 10,30 m2 in sanitarije z garderobo v
izmeri 5,5 m2 in 1,2 m2, to je v skupni izme-
ri 66,85 m2, zarubljeno v korist upnika Ban-
ka Domžale, d.d., Domžale, bančna skupi-
na Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
Domžale, za terjatev v višini 4,500.000 SIT
s pripadki.

Okrajno sodišče v Domžalah
dne 14. 10. 1999

R 162/99 IZ-407528
Dne 26. 10. 1999 je bil na poslovnem

objektu št. N9, v izmeri 59,2 m2, ki se na-
haja delno v I. in delno v II. etaži poslovnega
centra Marles, Grosuplje, Ob Grosupeljšči-
ci, ki stoji na parc. št. 621/190 k.o. Gro-
suplje naselje, ki je last zastavnega dolžnika
Kušar Matjaža, Vodnikova c. 38, Ljubljana,
opravljen rubež v korist upnika Hypo Alpe
Adria banka, d.d., Ljubljana, Trg osvobodil-
ne fronte 12.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 27. 10. 1999

R 35/99 IZ-407632
Dne 23. 3. 1999 je bil v stanovanju v

stanovanjski hiši Grosuplje, Adamičeva 8,
v drugem nadstropju, v izmeri 29, 11 m2,
ki stoji na parc. št. 1278, vl. št. 363 k.o.

Grosuplje naselje, ki je last zastavne dolž-
nice Hrovat Silve, Spodnja Draga 8, Ivanč-
na Gorica, opravljen rubež v korist upnika
Krekova banka, d.d., Maribor, Slomškov
trg 18.

Okrajno sodišče v Grosupljem
dne 28. 10. 1999

R 115/99 IZ-407636
Okrajno sodišče v Kočevju, je v izvršilni

zadevi upnika Dolenjska banka, d.d., Seidlo-
va cesta 3, Novo mesto, zoper dolžnika Mi-
rana Koširja, Omerzova 5, Dolga vas, Ko-
čevje, v postopku zavarovanja denarne terja-
tve, na podlagi sklepa opr. št. R 115/99-10
z dne 22. 6. 1999, opravilo dne 27. 9. 1999
rubež nepremičnine dolžnika, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer pritlične pisarne z
vhodom in menzo v skupni izmeri 59,97 m2,
ki se nahaja v poslovni stavbi, stoječi na parc.
št. 1670/8, pripisani pri vl. št. 1103 k.o.
Kočevje ter servisne delavnice v izmeri
283,36 m2 z garderobo v izmeri 20,97 m2,
torej v skupni izmeri 304,33 m2, ki se naha-
jata v poslovni stavbi stoječi na parceli št.
1670/8 pripisana pri vl. št. 1103 k.o. Ko-
čevje.

Okrajno sodišče v Kočevju
dne 25. 10. 1999

In 99/00122-4 IZ-407522
Na podlagi sklepa o izvršbi tega so-

dišča, opr. št. In 99/00122 z dne 1. 10.
1999 se opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer stanova-
nja –garsonjere št. 28, v izmeri 30 m2, v
kleti stanovanjskega objekta G/2-F v sose-
ski S-1 v Logatcu, Pavšičeva ulica 28, ki je
last dolžnika GIR, d.o.o., Trebinjska 7,
Ljubljana, in sicer na podlagi kupoprodaj-
ne pogodbe z dne 3. 9. 1999, sklenjene z
Erčulj Sašo in Brožič Brankom, oba Pavši-
čeva 28, Logatec.

Rubež se opravi v korist Probanke, d.d.,
Maribor, zaradi zavarovanja denarne terja-
tve v višini 5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 1. 10. 1999

In 99/00120 IZ-407523
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča,

opr. št. In 99/00120 z dne 28. 9. 1999 se
opravi rubež nepremičnine – stanovanja, ki
ni vpisana v zemljiški knjigi, ki sta jo dolžni-
ca Macarol Maja, Ljubljana, Rozmanova uli-
ca 7 in zastavitelj Aljaž Tugomir Macarol,
Ljubljana, Jamova c. 56, pridobila na podla-
gi kupoprodajne pogodbe z dne 2. 2. 1999,
sklenjene med Lapidarium nepremičnine in
gradbeništvo, d.o.o., Ljubljana, Peričeva 25
kot prodajalcem ter dolžnico in zastavite-
ljem kot kupcema ter na podlagi dodatka št.
1 h kupoprodajni pogodbi z dne 28. 6.
1999, sklenjenega med istimi strankami, ki
se nahaja v drugem objektu stanovanjske
hiše, ki stoji na parcelni številki 1600/1
k.o. Blatna Brezovica, v izmeri 54 m2 in ima
dnevni prostor, kuhinjo in jedilnico v skupni
velikosti 24,5 m2, spalnico v velikosti
10,9 m2, kopalnico v velikosti 6,8 m2, hod-
nik v velikosti 2,78 m2, kabinet v velikosti
6,2 m2, s pripadajočo souporabo predpro-
stora in funkcionalnega zemljišča.

Rubež se opravi v korist upnika Nova
Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg re-
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publike 2, zaradi zavarovanja denarne terja-
tve v višini 3,700.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 28. 9. 1999

In 99/00108 IZ-407524
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča,

opr. št. In 99/00108 z dne 21. 9. 1999 se
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer na stanovanju v iz-
meri 76 m2, ki obsega dnevni prostor, kuhi-
njo in jedilnico v izmeri 39,55 m2, spalnico
v izmeri 12 m2, kopalnico v izmeri 4,7 m2,
WC v izmeri 1,8 m2, hodnik v izmeri
3,25 m2, sobo v izmeri 11,8 m2 in balkon v
izmeri 2,9 m2 v stanovanjski hiši, ki stoji na
parc. št. 1660 k.o. Blatna Brezovica, s so-
razmernim deležem pripadajočega zem-
ljišča, ki sta ga dolžnik in zastaviteljica pri-
dobila na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene s prodajalcem Lapadarium nepre-
mičnine in gradbeništvo, d.o.o., dne 5. 3.
1999 in ki je last dolžnika Jenčič Tomislava,
roj. 5. 5. 1961, stan. Mucherjeva 4, Ljub-
ljana in zastaviteljice Milojke Novak, roj.
8. 5. 1964, stan. Saleška 18c, Velenje.

Rubež se opravi v korist upnika Nova
Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg re-
publike 2, zaradi zavarovanja denarne terja-
tve v veišini 7,350.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 21. 9. 1999

In 99/00115 IZ-407535
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča,

opr. št. In 99/00115 z dne 24. 9. 1999 se
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer na enosobnem sta-
novanju v izmeri 31,57 m2, v III. nadstropju
stanovanjskega bloka na Vrhniki, Na zeleni-
ci 5a, stoječega na parc. št. 2048/1 in
2045/1 k.o. Vrhnika, s pripadajočim klet-
nim prostorom, ki je last dolžnice, Anteše-
vič Dragosave, Na zalenici 5a, Vrhnika, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
3. 12. 1997, sklenjene s Čepon Marijo,
Gornja pot 1, Brezovica pri Ljubljani.

Rubež se opravi v korist upnika SKB ban-
ke, d.d., Ljubljana, zaradi zavarovanja de-
narne terjatve v višini 1,276.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 24. 9. 1999

IV I 1388/96 IZ-406651
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. IV I 1388/96 dne 29. 12.
1998 je bilo v izvršilni zadevi upnika Visočnik
Duško, stan. Ul. Heroja Staneta 10, Maribor,
ki ga zastopa odv. Matjaž Jugovec iz Mari-
bora, proti dolžnici Urbančič Mojci, stan. Mla-
dinska 2, Maribor, oziroma Borova vas 9,
Maribor, ki jo zastopa odvetnik Bojan Lako-
žič iz Maribora, zaradi izterjave 30.000 DEM,
v tolarski protivrednosti, zarubljeno dne
18. 5. 1999: stanovanje št. 19, ki se nahaja
v III. nadstropju stanovanjske hiše v Maribo-
ru, Mladinska ul. 2, ki leži na parc. št. 886,
k.o. Maribor Grad, v skupni izmeri 75,03 m2,
ki je v izključni lasti dolžnice.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 18. 5. 1999

RIG 205/99 IZ-406758
Okrajno sodišče v Mariboru je s sklepom

opr. št. RIG 205/99 z dne 22. 4. 1999 na

podlagi sporazuma strank v obliki neposred-
no izvršljivega notarskega zapisa notarja Fri-
derika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV
335/99 z dne 12. 4. 1999, v zavarovanje
denarne terjatve upnika Probanka, d.d., Ma-
ribor, do dolžnika Fibkomerc, družba za po-
slovanje z nepremičninami, proizvodnjo, tr-
govino in storitve, d.o.o., Tržaška c. 65,
Maribor, v višini 28,000.000 SIT s pp, odre-
dilo rubež nepremičnin, ki niso vpisane v
zemljiško knjigo:

A) nepremičnine, v lasti dolžnika po ku-
poprodajni pogodbi št. N-1/98 z dne 10. 3.
1998, sklenjeno med dolžnikom kot kup-
cem in prodajalcem SPZ, podjetje za sveto-
vanje, posredovanje, zastopnistvo, d.o.o.,
Ljubljana – pisarniškega prostora z oznako
P 33b, v izmeri 63,65 m2, ki se nahaja v
prvem nadstropju poslovne hiše BDC na
Tržaški 65 v Mariboru, stoječi na parc. št.
565/5 v vl. št. 675 k.o. Razvanje,

B) nepremičnin, v lasti zastavnika Fingušt
Branka po kupoprodajni pogodbi za nakup
stanovanj (brez št. ) z dne 1. 4. 1997, skle-
njeni s prodajalcem Yuconta, d.o.o., Laško:

– dvosobnega stanovanja št. 1, v izmeri
60,2 m2, v pritličju stanovanjske stavbe v
Rušah, Ul. Črnkovih 1, stoječi na parceli št.
706, v vl. št. 1052 k.o. Ruše,

– dvosobnega stanovanja št. 24, v izmeri
56,64 m2, v četrtem nadstropju stanovanj-
ske stavbe v Rušah, Ul. Črnkovih 1, stoječi
na parceli št. 706, v vl. št. 1052 k.o. Ruše,

– dvosobnega stanovanja št. 17, v izmeri
64,27 m2, v drugem nadstropju stanovanjske
stavbe v Rušah, Ul. Ruške čete 12, stoječi na
parceli št. 604/4, v vl. št. 1019 k.o. Ruše,

– trisobnega stanovanja št. 13, v izmeri
72,06 m2, v tretjem nadstropju stanovanj-
ske stavbe v Rušah, Ul. Ruške čete 16,
stoječi na parceli št. 594/2, v vl. št. 1019
k.o. Ruše,

– dvosobnega stanovanja št. 2, v izmeri
55,77 m2, v pritličju stanovanjske stavbe v
Rušah, Ul. Ruške čete 2, stoječi na parceli
št. 690/2, v vl. št. 1052 k.o. Ruše,

– enosobnega stanovanja št. 1, v izmeri
36,81 m2, v pritličju stanovanjske stavbe v
Rušah, Dobrava 8, stoječi na parceli št.
152, v vl. št. 1051 k.o. Ruše,

– enosobnega stanovanja št. 2, v izmeri
41,82 m2, v pritličju stanovanjske stavbe v
Rušah, Dobrava 8, stoječi na parceli št.
152, v vl. št. 1051 k.o. Ruše,

– enosobnega stanovanja št. 1, v izmeri
38,64 m2, v pritličju stanovanjske stavbe v
Rušah, Kopališka 5, stoječi na parceli št.
38/2, v vl. št. 1050 k.o. Ruše,

– trisobnega stanovanja št. 2, v izmeri
71,75 m2, v pritličju stanovanjske stavbe v
Rušah, Ul. Ruške čete 5, stoječi na parceli
št. 608, v vl. št. 1019 k.o. Ruše,

– dvosobnega stanovanja št. 8, v izmeri
51,75 m2, v drugem nadstropju stanovanj-
ske stavbe v Rušah, Ul. Pohorskega bata-
ljona 4, stoječi na parceli št. 949, v vl. št.
1052 k.o. Ruše.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 9. 1999

IV J 980/96 IZ-407242
Okrajno sodišče v Mariboru je na podla-

gi sklepa o izvršbi opr. št. IV J 980/96 z
dne 6. 8. 1996 odredilo rubež nepremični-
ne, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – poslov-

nega prostora – lokala v Mariboru, Usnjar-
ska 9, v pritličju, v velikosti 12,4 m2 in
16,70 m2, lociranega v objektu, ki stoji na
parc. št. 1976, 1974/3, 1974/4 in
2180/2 k.o. Maribor-Grad, ki je v izključni
lasti dolžnice oziroma zastavnice Ivanuša
Marije, stan. Mladinska 2, Maribor, do celo-
te, v zavarovanje denarne terjatve upnika
Zavarovalnica Maribor, d.d., Cankarjeva ul.
3, Maribor, v višini tolarske protivrednosti
357.464,20 ATS s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 9. 1999

Riz 427/99 IZ-407506
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Riz 427/99 z dne 12. 10.
1999 je bila nepremičnina dvosobno stano-
vanje št. 18, v stanovanjski hiši v Mariboru,
Goriška ul. 23/a, v V. nadstropju, v skupni
izmeri 54,25 m2, pripisano vl. št. , k.o. Sp.
Radvanje, ki stoji na parc. št. 592, ki je last
Selič Ivana in Zdenke za vsakega do 1/2
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 22. 1. 1998, dne 12. 10. 1999 za-
rubljena v korist upnika Raiffeisenbank Voits-
berg, C., von Hotzendorfstrasse 5, 8270
Voitsberg, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 140.000 ATS s pripadki v
tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 12. 10. 199

Riz 87/99 IZ-407557
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Riz 87/99 z dne 13. 4.
1999 je bila nepremičnina stanovanje št. 1,
v skupni izmeri 73,02 m2, od tega s pripa-
dajočo kletno shrambo št. 1 v velikosti
0,71 m2, stanovanje se nahaja v pritličju sta-
novanjskega objekta št. 21A v stanovanjski
soseski S-10, Elektrarniška 9, Kamnica, sta-
novanjski objekt št. 21A, ki je zgrajen na
parc. št. 81/30 v k.o. Kamnica, ki je last
dolžnic oziroma zastaviteljice Zlatke Rako-
vec Felser do celote, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 10. 2. 1999, z dnem 13. 4.
1999 zarubljena v korist upnice Nova Ljub-
ljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republike
2, Ljubljana, Podružnica Maribor, Strossma-
yerjeva 26, Maribor, za zavarovanje denar-
ne terjatve v višini 4,150.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 4. 1999

Riz 469/99 IZ-407586
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. Riz 469/99 z dne 14. 10.
1999 je bila nepremičnina dvosobno stano-
vanje št. 5 v izmeri 49,14 m2 v II. nadstropju
večstanovanjskega objekta v Mariboru, Foc-
hova ul. 46, katero stoji na parc. št. 1971/1
k.o. Tabor in katerega lastnik je Martinič
Dušan, na podlagi pravnomočnega sklepa
o dedovanju naslovnega sodišča opr. št. II
D 358/97 z dne 19. 8. 1997 v zvezi s
kupoprodajno pogodbo št. 312 z dne 13. 8.
1993, dne 14. 10. 1999 zarubljena v korist
upnika Raiffeisenbank Unterpremstaetten,
reg.Gen.m.b.H., Unterpremstaetten, Avstri-
ja za zavarovanje denarne terjatve v višini
130.000 ATS s pripadki v tolarski protivred-
nosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 10. 1999
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IV I 1775/96 IZ-407590
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Mariboru, opr. št. IV I 1775/96 z dne 23. 9.
1999 je bila nepremičnina na naroku dne
21. 10. 1999 zarubljena, in sicer dvosob-
no stanovanje št. 32, v I. nadstropju stano-
vanjske stavbe v Mariboru, Prušnikova 50,
last Petelinšek Majde in Borisa za vsakega
do 1/2 celote, v skupni izmeri 63,33 m2,
vse v korist upnika Occasio, d.o.o., Vranji
vrh 21/h, p. Sladki vrh, zaradi izterjave de-
narne terjatve v znesku 7,439,07 DEM s
pripadki v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 10. 1999

Riz 692/98 IZ-407635
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega

sodišča, opr. št. Riz 692/98 z dne 22. 1.
1999, je bilo v izvršilni zadevi upnika Raif-
feisenbank Weis, Genossenschaft mit besc-
hrankter Haftung, Weis, Avstrija, ki ga za-
stopa odv. Albin Ploj iz Maribora, proti dolž-
niku in zastavitelju Maxharraj Tasim, stan.
Strossmayerjeva 10, Maribor, zaradi zava-
rovanja denarne terjatve v znesku 70.000
ATS v tolarski protivrednosti z zastavno pra-
vico na nepremičnini, ki ni vpisana v zem-
ljiški knjigi, zarubljeno dne 22. 1. 1999:
dvosobno stanovanje št. 06 v skupni izmeri
45,57 m2, v stanovanjski hiši Strossmayer-
jeva ul. 10 v Mariboru, parc. št. 1532, pripi-
sano vlož. št. 1293 k.o. Maribor Grad, v
izključni lasti dolžnika in zastavitelja Max-
harraj Tasima na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 27. 5. 1998.

Okrajno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 1999

III R 77/99 IZ-406482
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št. III

R 77/99 z dne 18. 6. 1999 so bile nepre-
mičnine, ki še niso vpisane v zemljiški knjigi,
in sicer stanovanjski objekt v gradnji s stano-
vanjsko površino 231,4 m2, na naslovu Gor-
tanova ul. 20, Nova Gorica, lociran na delih
parcel št. 1327/16, 1327/17, 1332/2,
1333/4 k.o. Nova Gorica, ki je solast dolžni-
ka in zastavitelja Rok Leona in Beltram Rok
Tamare, oba iz Nove Gorice, ul. XXX. divizije
19/b, vsakega do 1/2, na podlagi kupopro-
dajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem Slo-
venica, Zavarovalniška hiša, d.d., Ljubljana,
Filiala Nova Gorica, dne 5. 2. 1999 ter po-
slovni prostori, ki se nahajajo v prvem nad-
stropju objekta na naslovu Prvomajska c. 39
v Novi Gorici, stoječe na parc. št. 36/2,
36/3, 36/4, 36/5 k.o. Nova Gorica, ki so
last dolžnika in zastavitelja Rok Leona na
podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 8.
1995 in pogodbe o razdelitvi solastnine z
dne 16. 1. 1998 z dnem 18. 6. 1999 zarub-
ljene v korist upnika Nove KBM, d.d., Po-
dročje Nova Gorica, Kidričeva 11, za zavaro-
vanje denarne terjatve upnika do dolžnikov in
zastaviteljev v znesku 18,929.645 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 8. 7. 1999

III R 42/99 IZ-406726
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št. III

R 42/99 z dne 18. 6. 1999 so bile nepre-
mičnine, ki še niso vpisane v zemljiški knjigi,
in sicer 1/2 poslovnega lokala – slaščičar-
ne, s pripadajočimi pritliklinami v pritličju po-

slovno stanovanjskega objekta v Solkanu, Trg
J. Srebrniča 6, stoječega na parc. št. 2453
(prej št. 31 oziroma 31/1) – stavbišče s hišo
in dvoriščem v izmeri 703 m2, ki je pripisana
vl. št. 1320 k.o. Solkan, pri čemer se po-
slovni prostor sestoji iz lokala-slaščičarne,
dveh WC-jev in kuhinje, vse v skupni izmeri
približno 50 m2, kateremu pripada tudi pravi-
ca uporabe stavbnega in funkcionalnega
zemljišča ter 1/2 pet sobnega stanovanja v I.
nadstropju istega objekta, ki se sestoji iz 5
sob, kopalnice, stranišča in hodnika v skupni
izmeri 80,29 m2, kateremu priprada pravica
uporabe skupnih prostorov stavbe in zem-
ljišča, ki spada k temu stanovanju in je last
dolžnika Memedi Abdule iz Solkana, Trg J.
Srebrniča 6, na podlagi darilne pogodbe,
sklenjen z Memedi Ekremom dne 3. 7.
1995, z dnem 2. 8. 1999, zarubljene v ko-
rist upnika Šavor Andreja, Jerajeva 5, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve upnika
do dolžnika v znesku tolarske protivrednosti
27.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 9. 1999

III R 186/99 IZ-407588
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št. III

R 186/99 z dne 15. 10. 1999 so bile nepre-
mičnine, ki še niso vpisane v zemljiški knjigi, in
sicer stanovanja št. 1, ki se nahaja v mansard-
ni etaži objekta Vrtojbenska c. 7a, v Šempetru
v izmeri 41,23 m2, stoječega na parc. št.
3099/3, vl. 1183 k.o. Šempeter in so last
dolžnika na podlagi prodajne pogodbe skle-
njene s prodajalcem Krapež Marinom iz Šem-
petra, Vipavska 7a, dne 31. 5. 1999. Z dnem
15. 10. 1999 zarubljene v korist upnika Nove
KBM, d.d., Področje Nova Gorica, za zavaro-
vanje upnikove izvršljive denarne terjatve do
dolžnika, ki izvira iz pogodbe o dolgoročnem
posojilu št. Pg-670/99-0102 z dne 29. 7.
1999, v znesku 5,500.000 SIT z obrestmi po
obrestni meri T+6,5% letno, ki se lahko spre-
minja in drugimi pripadki.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 10. 1999

III R 189/99 IZ-407589
Na podlagi sklepa tega sodišča opr. št.

III R 189/99 z dne 15. 10. 1999 so bile
nepremičnine, ki še niso vpisane v zemljiški
knjigi, in sicer poslovni prostor I1 in I2, v
izmeri 820,32 m2, na naslovu Žnidarčičeva
23, Šempeter, utrjeno dvorišče v asfaltu
pred objektom v izmeri 46.20 m2 in neutrje-
no zemljišče – zelenica na vzhodni strani
objekta I v izmeri 210 m2, vse na parc. št.
3217/4 k.o. Šempeter, kar vse je last dolž-
nika in zastavitelja na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 16-PCČ/IK sklenjene med
dolžnikom in zastaviteljem kot kupcem in
Primorje, d.d., Ajdovščina kot prodajalcem
dne 1. 9. 1999 in overjene pri notarki Lavri
Čermelj v Ajdovščini dne 13. 9. 1999 za-
rubljene v korist upnika Banke Vipa, d.d.,
Kidričeva 7, Nova Gorica, za zavarovanje
upnikove izvršljive denarne terjatve v zne-
sku 100,000.000 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 10. 1999

I Rp 20/99 IZ-407583
Na podlagi sporazuma strank, v notar-

skem zapisu notarja Borisa Pavlina iz Krške-

ga, pod opr. št. SV 84/99 z dne 9. 3. 1999
in sklepa Okrajnega sodišča v Krškem, opr.
št. I. Rp 20/99 z dne 18. 6. 1999, se zara-
di zavarovanja denarne terjatve upnika No-
ve Ljubljanske banke, d.d, Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, do dolžnika Marjana
Geršaka, s.p., Sitografija, tiskarstvo, s se-
dežem Ulica Milke Kerinove 11, Krško, v
višini 40,000.000 SIT, opravi rubež na stro-
ju RYOBI, 524 HX, tip A, RYOBI LIMITED,
TOKYO HEAD OFFICE, 3-15-1 SOTOKAN-
DA, CHIYODA-KU, TOKYO 101-8618, JA-
PAN, serijska št. 1096, leto izdelave 1998,
ki je last dolžnika in se nahaja na sedežu
dejavnosti dolžnika.

Rubež ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Krškem

dne 3. 9. 1999

V R 374/99 IZ-407508
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom opr.

št. V R 374/99 z dne 14. 10. 1999 v izvršil-
ni zadevi upnika Krekova banka, d.d., Slom-
škov trg 18, Maribor, ki jo zastopa odv. Aleš
Maček iz Celja, zoper dolžnika in zastavitelja
Tink, d.o.o., Kosovelova 16, Celje, zaradi
zavarovanja denarne terjatve upnika do dolž-
nikov v višini 60,000.000 SIT s pogodbeno
dogovorjenimi pripadki z ustanovitvijo zastav-
ne pravice na nepremičnini, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma
strank po 251. členu ZIZ opravilo rubež in
popis nepremičnine poslovnih prostorov Ko-
sovelova 16, v Celju, v skupni izmeri
374,70 m2, ki se nahajajo v 1. nadstropju,
stavbe stoječe na parc. št. 372 vpisani pri vl.
št. 116 k.o. Celje in predstavljajo sobe od št.
1 do 16, pripadajoči hodnik, ter skupno last-
nino na funkcionalnem zemljišču, kletnih pro-
storih, stopnišču in podstrešju, kar predstav-
lja 28,589% idealnega deleža stavbe, ki je
last dolžnika kot zastavitelja Tink, d.o.o., Ko-
sovelova 16, Celje, na podlagi prodajne po-
godbe z dne 28. 12. 1998.

Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 10. 1999

R 78/99 IZ-406955
Okrajno sodišče v Slov. Konjicah je s

sklepom opr. št. R 78/99 z dne 22. 7.
1999 v zadevi upnika Banka Celje, d.d.,
Vodnikova 2, p. Celje, zoper dolžnico Hab-
janič Brigito, Cesta na Roglo 11e, Zreče
zaradi zavarovanja denarne terjatve z usta-
novitvijo zastavne pravice na nepremičnini
zastavitelja, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
na podlagi sporazuma strank in na podlagi
251. člena ZIZ opravilo – rubež in popis
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knji-
gi, enosobno stanovanje v skupni izmeri
37,64 m2, ki je last zastaviteljice Habjanič
Brigite v celoti na podlagi kupoprodajne po-
godbe z dne 16. 11. 1998 in se nahaja na
Pohorski c. 3, v Zrečah, stanovanje je ozna-
čeno s številko 17 v 3. nadstropju.

Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pra-
vice.

Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 22. 7. 1999

R 48/99 IZ-407633
V postopku zavarovanja denarne terjatve

upnice Banke Velenje, d.d., Velenje, Banč-
ne skupine Nove Ljubljanske banke, Rudar-
ska 3, Velenje, do dolžnika Okrepčevalnica
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Bonaca, Slemenšek Zlatko, s.p., Koroška
8, Velenje in zastaviteljice Slemenšek Ro-
mane, Šmarska 16, Velenje, je bila po
sklepu naslovnega sodišča opr. št. R 48/99
z dne 14. 5. 1999, za zavarovanje denarne
terjatve upnika do dolžnika in zastaviteljice v
višini 1,800.000 SIT s pp, z rubežem dne
8. 6. 1999 v korist upnika ustanovljena za-
stavna pravica na poslovnem prostoru v sta-
novanjskem bloku na Koroški 8 v Velenju, v
površini 51.66 m2, katerega lastnika sta po
kupoprodajni pogodbi št. P 255/90 dne
3. 8. 1990 in po notarskem zapisu notarja
Avgusta Ribiča opr. št. SV 47/99 z dne
26. 1. 1999 dolžnik in zastaviteljica.

Okrajno sodišče v Velenju
dne 28. 10. 1999

II R 95/99 IZ-406450
To sodišče je po okrajnem sodniku po-

samezniku Benjaminu Auer, na podlagi spo-
razuma o zavarovanju denarne terjatve po
250. členu ZIZ sklenjenega z notarskim za-
pisom notarja Friderika Bukovič iz Maribora
opr. št. SV 184/99 z dne 2. 3. 1999 v
izvršilni zadevi predlagateljev upnika Hypo
leasing Maribor, d.o.o., Ptujska cesta 133,
Maribor, ki ga zastopa direktor Boštjan Pre-
bevšek in dolžnika, ki je hkrati zastavni dolž-
nik Antona Medved, v postopku za zavaro-
vanje denarne terjatve z zastavno pravico na
premičnih stvareh, na podlagi sporazuma
strank, dne 23. 3. 1999 sklenilo:

I. Na podlagi navedenega notarskega za-
pisa se za zavarovanje denarne terjatve up-
nika Hypo leasing Maribor, d.o.o., Ptujska
cesta 133, Maribor, do dolžnika Antona
Medved, roj. 12. 11. 1955, stanujočega
Pleterje 75, pošta Lovrenc na Dr. polju v
višini 7,955.793,50 SIT s pp, dovoli in odre-
ja popis stvari v korist upnika, ki so last
dolžnika Antona Medved, in sicer: tovorno
vozilo znamke MAN, tip 19.403 FLS, št.
šasije WMAT32D708M223488, št. motor-
ja 3768357031, leto izdelave 1996 in ki se
nahaja pri dolžniku.

II. S popisom pridobi upnik zastavno pra-
vico na vozilu navedenem v I. točki tega
sklepa.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 23. 3. 1999

II R 94/99 IZ-406451
To sodišče je po okrajnem sodniku posa-

mezniku Benjaminu Auer, na podlagi spora-
zuma o zavarovanju denarne terjatve po
250. členu ZIZ sklenjenega z notarskim za-
pisom notarja Firiderika Bukovič iz Maribora,
opr. št. SV 185/99 z dne 2. 3. 1999 v izvr-
šilni zadevi predlagateljev upnika Hypo lea-
sing Maribor, d.o.o., Ptujska cesta 133, Ma-
ribor, ki ga zastopa direktor Boštjan Prebev-
šek iz Maribora in dolžnika, ki je hkrati za-
stavni dolžnik Antona Medved, v postopku za
zavarovanje denarne terjatve z zastavno pra-
vico na premičnih stvareh, na podlagi spora-
zuma strank, dne 23. 3. 1999 sklenilo:

I. Na podlagi navedenega notarskega za-
pisa se za zavarovanje denarne terjatve up-
nika Hypo leasing Maribor, d.o.o., Ptujska
cesta 133, Maribor, do dolžnika Antona
Medved, roj. 12. 11. 1955, stanujočega
Pleterje 75, pošta Lovrenc na Dr. polju v
višini 7,926.164,87 SIT s pp, dovoli in odre-
ja popis stvari v korist upnika, ki so last

dolžnika in sicer: priklopno vozilo znamke
SPITZER TIP SK 2456 ZI AL št. šasije
1101992, leto izdelave 1993, št. MB
700500, in ki se nahaja pri dolžniku.

II. S popisom pridobi upnik zastavno pra-
vico na priklopnem vozilu navedenem v
I. točki tega sklepa.

Okrajno sodišče na Ptuju
dne 23. 3. 1999

R 63/99 IZ-406456
Na podlagi seznama zaostalih obvezno-

sti Ministrstva za finance, Davčne uprave
RS, Davčnega urada Koper, izpostave Ko-
per, z dne 19. 5. 1998, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v znesku 3,819.927,60
SIT se opravi rubež nepremičnine, ki ni vpi-
sana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanja
št. 19 v III. nadstropju v izmeri 72,60 m2, ki
se nahaja v bloku na naslovu Koper, Ulica
Vena Pilona 8, kateri stoji na parc. št. 527/2
k.o. Semedela, ki je last dolžnika, kar je
razvidno iz pogodbe o prodaji stanovanja
sklenjene med njim in podjetjem Luka Ko-
per, p.o., Koper z dne 1. 12. 1992, katera
je overjena pred Temeljnim sodiščem v Ko-
pru, Enoti v Kopru, dne 23. 2. 1993, opr.
št. Ov I 864/93.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 6. 1999

R 66/99 IZ-406522
Na podlagi seznama zaostalih obvezno-

sti Ministrstva za finance, Davčne uprave
RS, Davčnega urada Koper, izpostave Ko-
per, z dne 16. 2. 1998, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v znesku 1,835.395 SIT
se opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiški knjigi, in sicer poslovnega pro-
stora v površini 41,31 m2, št. 54 v prvem
nadstropju v objektu Poslovno-trgovski cen-
ter Zeleni park, ki stoji na parc. št. 1398/4
in 1607/1, kateri je vknjižen kot II. z.k. telo
v vl. št. 990 k.o. Koper, ki je last dolžnice,
kar je razvidno iz kupne pogodbe sklenjene
med njo in podjetjem Agensdesign, d.o.o.,
Koper, št. TCS-33/93-KUP z dne 20. 4.
1995, katera je overjena pred naslovnim
sodiščem dne 26. 4. 1995, opr. št. OV I
2286/95.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 6. 1999

R 306/99 IZ-407533
Na podlagi sporazuma strank, sklenje-

nega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 1240/99, z dne 20. 10. 1999
in sklepa naslovnega sodišča opr. št. R
306/99 z dne 22. 10. 1999, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice Banke
Koper, d.d., do dolžnikov Andrašić Marine
in Andrašić Franja, oba iz Ankarana, Oljčna
pot 8, na podlagi Posojilne pogodbe št.
28884/40-MV, račun št. 52730010/403
z dne 19. 10. 1999 v višini 8,000.000 SIT,
ki se revalorizira v višini, rokih in na način
določen z vsakokrat veljavnim sklepom o
obrestnih merah upnice in obrestuje v višini
5,05% letno obrestno mero, ki se spremi-
nja skladno z vsakokrat veljavnim sklepom o
obrestnih merah upnice, s tem, da si upnica
pridržuje pravico, da v času pogodbenega
razmerja spremeni način obračunavanja in
plačil po tej pogodbi, v skladu z vsakokrat

veljavnim določilom upnice o načinih in ro-
kih za obračun in plačilo obresti; v primeru,
če dolžnika ne poravnata pravočasno za-
padlih obveznosti po navedeni posojilni po-
godbi, jima upnica zaračunava na neplačani
znesek zamudne obresti po vsakokrat ve-
ljavnem sklepu o obrestnih merah upnice;
rok vračila posojila je 240 mesecev, tako
da dolžnika vračata posojilo v 240-ih me-
sečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo zad-
nji delovni dan v mesecu, pri čemer prva
anuiteta zapade v plačilo dne 30. 11. 1999,
zadnja pa dne 31. 10. 2019, oziroma prej,
kot je to določeno v 2. členu sporazuma o
zavarovanju denarne terjatve z zastavno pra-
vico na nevknjiženi nepremičnini, opravi ru-
bež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, in sicer – v naravi je bila to ob nakupu
soba v izmeri 32,08 m2 in pomožni prostor
(drvarnica) v izmeri 13,35 m2, ti prostori pa
so bili v letu 1994 preurejeni v dnevno so-
bo, kopalnico, kuhinjo, jedilnico, kabinet,
sobo, klet, kletni boks in kurilnico, vse loci-
rano na naslovu Ankaran, Oljčna pot 8 na
parc. št. 1367/1 k.o. Oltra, kar je dolžnica
pridobila na podlagi prodajne pogodbe z
dne 7. 12. 1992, sklenjene s prodajalcem
Adria, turistično podjetje p.o., Ankaran.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 10. 1999

R 309/99 IZ-407534
Na podlagi sporazuma strank sklenjene-

ga v neposredno izvršljivem notarskem za-
pisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 1260/99, z dne 25. 10. 1999
in sklepa naslovnega sodišča opr. št. R
309/99 z dne 26. 10. 1999, se zaradi za-
varovanja denarne terjatve upnice Banke
Koper, d.d., do dolžnika Prodan Rada, s.p.,
“Plan” organizacija, svetovanje, nadzor in
projektiranje v gradbeništvu, Koper, Benči-
čeva 6, na podlagi posojilne pogodbe št.
9523/97, račun št. 52710-403 z dne
25. 10. 1999 v višini 6,000.000 SIT, ki se
revalorizira v višini, rokih in na način dolo-
čen z vsakokrat veljavnim sklepom o obrest-
nih merah upnice in obrestuje po obrestni
meri v višini 5,9%, ki se spreminja skladno z
vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih
merah upnice in prvim členom navedene
pogodbe, s tem, da si upnica pridržuje pra-
vico, 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 obra-
čun in plačilo obresti; v primeru, če dolžnik
ne poravna pravočasno zapadlih obveznosti
po navedeni posojilni pogodbi, mu upnica
zaračunava na neplačani znesek zamudne
obresti v višini zakonsko določene zamud-
ne obrestne mere; v primeru da 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 in obrestuje v višini pogodbene realne
obrestne mere, povečane za 25%; rok pla-
čila obresti in revalorizacije je 8 dni od dne-
va obračuna oziroma najkasneje do 8. v
tekočem mesecu; dolžnik odplačuje terja-
tev v 60 mesečnih obrokih, ki zapadejo v
plačilo zadnji delovni dan v mesecu, s tem,
da prvi obrok zapade v plačilo dne 30. 11.
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1999, zadnji pa dne 31. 10. 2004, ozi-
roma prej, kot je to določeno v 2. členu
sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z
zastavno pravico na nevknjiženi nepremič-
nini, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisa-
na v zemljiški knjigi, in sicer – poslovnega
prostora, v predlogu načrta etažne lastnine
označenem kot enota E24, s skupno povr-
šino 83,50 m2 v III. nadstropju poslovnega
objekta ob Ogrlici faza “C”, na Ferrarski
ulici št. 12 v Kopru, stoječega na parc. št.
1460 k.o., Koper, s pripadajočo solastnin-
sko pravico na skupnih delih in napravah ter
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, kar
je last dolžnika in zastavitelja, kot je razvid-
no iz kupoprodajne pogodbe z dne 15. 9.
1999 sklenjene med njima in prodajalko
Ljiljano Perrone, overjene istega dne pri no-
tarki Nevenki Kovačič iz Kopra št. OV
3528/99.

Okrajno sodišče v Kopru
dne 26. 10. 1999

II R 235/98 IZ-407531
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Kranju, opr. št. II R 235/98, z dne 15. 1.
1999, je bilo stanovanje, št. 9, v II. nad-
stropju stanovanjskega bloka, Ulica Stane-
ta Rozmana 4, v Kranju, ki stoji na parceli
št. 883/k.o. Kranj, v skupni izmeri
41,60 m2 in še ni vpisano v zemljiški knjigi,
zastavna dolžnika, Ivan Kranjac in Esma
Ćeman, Ulica Franca Rozmana Staneta 4,
Kranj, pa sta ga pridobila na podlagi kupo-
prodajne pogodbe, ki sta jo dne 15. 9.
1998 sklenila z Markom Kraljem, Ulica
Franca Rozmana Staneta 4, Kranj, zarub-
ljeno za zavarovanje denarne terjatve po
pogodbi o dolgoročnem kreditu, št.
527300 523713/68, z dne 9. 12. 1998 v
višini 1,909.000 SIT s pripadki, v korist
upnice, SKB banka, d.d., Ljubljana, Aj-
dovščina 4, Ljubljana.

Okrajno sodišče v Kranju
dne 28. 1. 1999

R 19/99 IZ-407536
Na podlagi pravnomočnega sklepa

Okrajnega  sodišča  na  Jesenicah,  opr.  št.
R 19/99 z dne 26. 2. 1999 je stanovanje
št. G-28 v IV. nadstropju stanovanjskega
objekta Trojček S-3, stolpič II v Kranjski
Gori, Bezje 3, ki je last zastaviteljice Sibinč-
nič Katarine, Rožna dolina c. X/17 b, Ljub-
ljana, z dne 4. 5. 1999 zarubljeno v korist
upnika SKB banka, d.d., Ljubljana, Ajdovšči-
na 4, zaradi zavarovanja denarne terjatve v
znesku 11,000.000 SIT.

Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.

Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 27. 10. 1999

R 89/99 IZ-407579
Na podlagi izvršljivega notarskega zapi-

sa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr.
št. SV-1289/99, z dne 23. 9. 1999, zaradi
zavarovanja izvršljive denarne terjatve upni-
ce Die Karntner Sparkasse AG, Neuer Platz
14, 9020 Celovec, Avstrija, proti dolžniku
Brivsko frizerski salon “Barbie”, Durić Bar-
bara, s.p. Podlubnik 139, sedaj Tavčarjeva
27, Škofja Loka, v znesku 300.000 ATS z
vsemi obrestmi, načinom vračila, zapadlost-
jo ter ostalimi stroški in pogoji, kot so nave-

deni v sporazumu o zavarovanju terjatve opr.
št. SV-1289/99, z dne 23. 9. 1999 in kre-
ditni pogodbi št. 0007-339948 z dne 14. 9.
1999, ter sodišče dovoli zavarovanje z ru-
bežem zastaviteljine nepremičnine – lokal
št. 2 B., ki se nahaja v pritličju poslovno-sta-
novanjskega objekta v Škofji Loki, na naslo-
vu Tavčarjeva ulica 27, v skupni izmeri
26 m2, na parc. št. 1090/5 in 1126/2, k.o.
Suha.

Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 19. 10. 1999

II R 368/99-8 IZ-406492
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 368/99 z dne 10. 5. 1999 je
bil lokal z oznako L-7/3 v izmeri 65 m2 v
prvi kleti objekta L-7 v soseski BS 7 Beži-
grad, sedaj Bratovševa ploščad 7, Ljublja-
na, ki je last dolžnika Toman CO, d.o.o.,
Bratovševa ploščad 5, Ljubljana, z dne 1. 6.
1999 zarubljeno v korist upnika Volksbank -
Ljudska banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljub-
ljana za zavarovanje denarne terjatve v višini
2,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 7. 1999

II R 708/99-8 IZ-407527
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 708/99 z dne 28. 7. 1999 je
bilo stanovanje št. 14 v bloku na naslovu
Koprska 2 v Ljubljani, stoječega na parc. št.
1725/1, vl. št. 1908, parc. št. 172572 vl.
št. 1907 in parc. št. 1725/3 vl. št. 1602,
vse k.o. Vič, ki je last dolžnika Etex, d.o.o.,
Malči Beličeve 99, Ljubljana, z dne 13. 10.
1999 zarubljeno v korist upnikov Rupnik
Nataše in Jožeta, oba Malči Beličeve 99,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 9,824.277 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 1999

II R 331/99-11 IZ-407538
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 331/99 z dne 3. 5. 1999 so
bili pisarniški prostori, ki se nahajajo v IV.
nadstropju poslovne stavbe na železni cesti
14, levo od dvigala in 6 parkirnih mest v 2.A
kleti št. 100, 101, 102, 103, 104 in 105
na parceli št. 1796/31 in 1796/32 vse
k.o. Bežigrad, ki so last dolžnika ISA. IT.
d.o.o., Jamova 39, Ljubljana, z dne 17. 6.
1999 zarubljeni v korist upnika LB Leasing,
d.o.o., Ljubljana, Trg republike 3, Ljublja-
na, za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,048.992 DEM v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999

II R 691/99-8 IZ-407539
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 691/99 z dne 27. 7. 1999 je
bilo dvosobno stanovanje št. 15, ki se na-
haja v IV. nadstropju stanovanjske zgradbe
B-1-2 Prule, stoječe na parc. št. 658 k.o.
Karlovško predmestje, ki je last dolžnika Ba-
raga Andrej, Prijateljeva ulica 3, Ljubljana, z
dne 7. 9. 1999 zarubljeno v korist upnika
Die Karntner Sparkasse AG, Neuer Platz
14, 9020 Celovec, Austrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 570.000 ATS.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999

II R 820/99-5 IZ-407540
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 820/99 z dne 10. 8. 1999 je
bil poslovni prostor na Trdinovi ul. 3, v Ljub-
ljani, v pritličju, severni del, ob poslovni stav-
bi Avtotehne s prostorom arhiva v izmeri
55,80 m2, ki je last dolžnika Golfturist, d.o.o.,
Trdinova 3, Ljubljana, z dne 23. 8. 1999
zarubljen v korist upnika Krekova banka, d.d.,
Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 6,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999

II R 408/99-11 IZ-407543
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 408/99 z dne 17. 5. 1999 je
bila picerija Kronca na Pokljukarjevi 29, v
Ljubljani, ki je zgrajena na parceli št.
1225/1, 1257/1, 1258/1, 1259/1,
1254/1, 1253/1, 1256 in 1260/3 vse k.o.
Vič, ki je last dolžnika in zastaviteljice, z dne
21. 6. 1999 zarubljena v korist upnika LB
Leasing, d.o.o., Ljubljana, Trg republike 3,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 792.840 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999

II R 409/99-9 IZ-407544
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 409/99 z dne 17. 5. 1999 je
bil poslovni prostor – delavnica v pritličju
objekta št. 1, in sicer tistega dela objekta,
ki je v pritličju označen s št. 1 in lociran med
osjo D-E in osjo 1-4 v izmeri 153 m2 v ob-
močju urejanja VP 6/1 (VP 4) Plutal – ob-
močje MGS ob Cesti v Gorice pri Dolgem
mostu v Ljubljani, ki je last zastavitelja Slav-
ka Dekleva, Unec 29, Rakek, z dne 8. 7.
1999 zarubljen v korist upnika A banka,
d.d., Ljubljana, Slovenska c. 58, Ljubljana,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
40,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999

II R 843/99-8 IZ-407546
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 843/99 z dne 18. 8. 1999 je
bilo trisobno stanovanje št. 33 v 9. nad-
stropju stanovanjskega bloka Rojčeva 26 v
Ljubljani, ki je last dolžnika Gumpot Leopol-
da, Rojčeva ulica 26, Ljubljana, z dne 14. 9.
1999 zarubljeno v korist upnika Šteblaj Slav-
ka, Ižanska c. 77/c, Ljubljana, za zavarova-
nje denarne terjatve v višini 16.560 DEM v
tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999

II R 745/99-8 IZ-407547
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 745/99 z dne 27. 7. 1999 so
bili poslovni prostori (PI 29 in 30) v skupni
izmeri 100,90 m2, ki se nahajajo v pritličju
GT centra v Črnučah na naslovu Brnčičeva
13 v Ljubljani, ki so last zastavitelja Novak
Renata, Pot Draga Jakopiča 18, Ljubljana,
z dne 8. 9. 1999 zarubljeni v korist upnika
Die Karntner Sparkasse AG, Neuer Platz
14, Celovec, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 350.000 ATS.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999
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II R 377/99-10 IZ-407548
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 377/99 z dne 10. 5. 1999 je
bilo dvosobno stanovanje št. 13 v 3. nad-
stropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Fa-
bianijeva 11, ki je last zastaviteljice Rečnik
Irene, Fabianijeva ulica 11, Ljubljana, z dne
5. 7. 1999 zarubljeno v korist upnika Bank
Austria d.d., Wolfova 1, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 2,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999

II R 549/99-10 IZ-407549
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 549/99 z dne 28. 6. 1999 je
bilo trisobno stanovanje št. 10 A2, ki se
nahaja v visokem pritličju stanovanjskega
objekta v Ljubljani, Herberstainova 14, v
skupni izmeri 99,10 m2 ter pripadajoča klet
v suterenu in ustrezno garažno mesto, ki je
last zastavitelja Varljen Klaudijo, Herberstei-
nova ul. 14, Ljubljana, z dne 13. 9. 1999
zarubljeno v korist upnika Bank Austria, d.d.,
Ljubljana, Wolfova 1, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 153.000 DEM
v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999

II R 696/99-7 IZ-407550
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani II R 696/99 z dne 27. 7. 1999 je
bilo trisobno stanovanje št. 3 v I. nadstrop-
ju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Vurni-
kova ul. 5, stoječega na parc. št. 1790 in
1791 k.o. Bežigrad, ki je last dolžnika In-
terwolf, d.o.o., proizvodnja in trgovina vija-
kov, Obrtna cona Logatec 3, Logatec, z
dne 7. 9. 1999 zarubljeno v korist upnika
Banka Celje, d.d., Glavna podružnica Ljub-
ljana, Trdinova 4, Ljubljana, za zavarovanje
denarne  terjatve  v  višini  20,000.000 SIT
s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999

II R 437/99-10 IZ-407552
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 437/99 z dne 18. 6. 1999, je
bil parkirni boks št. 145 v izmeri 12,40 m2,
v IV. etaži garažne hiše z oznako BS 2/5
Nove Stožice, ki je last dolžnika Vuković
Žarka, Reboljeva ul. 1, Ljubljana, z dnem
20. 7. 1999 zarubljen v korist upnika Hra-
nilno kreditna služba Vigred, p.o., Sloven-
ska 24, Mengeš, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 700.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999

II R 810/99-7 IZ-407558
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 810/99 z dne 12. 8. 1999, je
bilo dvosobno stanovanje št. 139, ki se na-
haja v XIII. nadstropju stanovanjske hiše v
Ljubljani, Glavarjeva 47, ki je last dolžnice
Korošec Romane, Na Jami 9, Ljubljana, z
dnem 14. 9. 1999 zarubljeno v korist upni-
ka Korošec Olge, Na Jami 9, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
113.000 DEM v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 1999

II R 546/99-14 IZ-407559
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 546/99 z dne 12. 7. 1999,
je bilo dvosobno stanovanje št. 311, v III.
nadstropju, v Ljubljani na Brilejevi 14, ki je
last zastaviteljice Ban Josipe, Brilejeva ul.
14, Ljubljana, z dnem 3. 9. 1999 zarublje-
no v korist upnika Slovenska investicijska
banka, d.d., Čopova 38, Ljubljana, za za-
varovanje denarne terjatve v višini
3,500.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 1999

II R 709/99-7 IZ-407560
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 709/99 z dne 10. 8. 1999, je
bilo trisobno stanovanje št. 5/I, v I. nad-
stropju stanovanjskega bloka v Ljubljani, Ma-
roltova 9, ki je last dolžnika in zastaviteljice
Bilič Vinka in Kaje, oba Maroltova ulica 9,
Ljubljana, z dnem 15. 9. 1999 zarubljeno v
korist upnika SKB banka, d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 9,340.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 1999

II R 707/99-9 IZ-407561
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 707/99 z dne 27. 7. 1999, je
bilo stanovanje št. 70 z oznako E, ki se
nahaja v 12. nadstropju – vzhodno, v stolp-
nici na Društveni 2 v Ljubljani, ki je last
dolžnice Mišvelj Bojane, Društvena 2, Ljub-
ljana, z dnem 8. 9. 1999 zarubljeno v korist
upnika SKB banka, d.d., Ajdovščina 4, Ljub-
ljana, za zavarovanje denarne terjatve v viši-
ni 2,400.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 1999

II R 685/99-9 IZ-407562
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 685/99 z dne 27. 7. 1999, je
bil lokal trgovske namembnosti E 34/1, ki
se nahaja v TPC Murgle v Ljubljani, ki je last
dolžnika Bilič Vinka, Maroltova ul. 9, Ljublja-
na in zastaviteljice Bilič Kaje, Maroltova ul.
9, Ljubljana, z dnem 7. 9. 1999 zarubljen v
korist upnika SKB banka, d.d., Ajdovščina
4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 2,760.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 1999

II R 635/99-10 IZ-407563
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 635/99 z dne 9. 7. 1999, je
bil poslovni prostor v Ljubljani, Dunajska c.
116, v I. etaži, v izmeri 133,21 m2, ki je last
dolžnice Jelnikar Alenke, Jemčeva c. 14b,
Trzin, z dnem 6. 9. 1999 zarubljen v korist
upnika Volksbank – Ljudska banka, d.d.,
Miklošičeva 30, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 50.000 DEM v to-
larski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 1999

II R 634/99-7 IZ-407564
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 634/99 z dne 21. 7. 1999, je
bil poslovni prostor v prvi etaži stavbe na
naslovu Dunajska cesta 116 v Ljubljani, ki

je last zastaviteljice Jelnikar Alenke, Jemče-
va c. 14b, Trzin, z dnem 6. 9. 1999 zarub-
ljen v korist upnika Volksbank – Ljudska
banka, d.d., Miklošičeva 30, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 50.000
DEM v tolarski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 1999

II R 363/99-14 IZ-407565
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 363/99 z dne 4. 6. 1999, je
bil poslovni prostor št. 2a, ki je del stano-
vanjsko poslovne stavbe “C” na Vodnikovi
106 in Kneza Koclja 37, Ljubljana, stoječe
na parc. št. 533 k.o. Zgornja Šiška, ki je
last zastaviteljice Podkrajšek Zorice, Ulica
bratov Učakar 20, Ljubljana, z dnem 23. 9.
1999 zarubljen v korist upnika SKB banka,
d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 1999

II R 548/99-9 IZ-407566
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 548/99 z dne 22. 6. 1999, je
bilo trisobno stanovanje št. 3 v pritličju sta-
novanjskega bloka na naslovu Bratov Uča-
kar 134 v Ljubljani, ki je last zastaviteljice
Lunder Urške, Rusjanov trg 5, Ljubljana, z
dnem 10. 9. 1999 zarubljeno v korist upni-
ka Bank Austria, d.d., Ljubljana, Wolfova 1,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 69.024,41 EUR.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 1999

II R 615/99-12 IZ-407568
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 615/99 z dne 4. 8. 1999, je
bilo stanovanje št. 12 v I. nadstropju na na-
slovu Ulica bratov Učakar 90 v Ljubljani, ki je
last dolžnika Cifer Marjana, Ulica bratov Uča-
kar 90, Ljubljana, z dnem 14. 9. 1999 za-
rubljeno v korist upnika Selakovic Petra, Uli-
ca 28. maja 11, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 7,330.960 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 1999

II R 829/99-7 IZ-407571
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 829/99 z dne 19. 8. 1999,
so bili:

– stanovanja št. 11, ki se nahaja v 2.
nadstropju v stanovanjski hiši Ljubljana, Ma-
jaronova 8, ki je last Trifoni Alojzije in Gora-
na, oba Majaronova 8, Ljubljana,

– poslovni prostori v stavbi Slomškova 33
v Ljubljani, oznaka Lokal L 3 objekta 6 (parc.
št. 192/21, 192/24 in 159/24, k.o. Tabor,
stanovanjski del ureditvenega dela območja
CO 5/3 Zdravstveni del – južni del), ki je
sestavljen iz pritličja, I. kleti in to v površini
lokala 13,44 m2, ter v površini skladišča
29,44 m2, ki je last “Studia Trifoni”, frizerstvo
Čošič Angelina, Slomškova 33, Ljubljana z
dnem 15. 9. 1999 zarubljeni v korist upni-
ka SKB banke, d.d., Ljubljana, Ajdovščina
4, Ljubljana, za zavarovanje denarne terja-
tve v višini 3,000.000 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 1999
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II R 505/99-12 IZ-407577
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 505/99 z dne 21. 6. 1999,
je bil poslovni prostor št. P6 v pritličju po-
slovno stanovanjskega objekta P6, kateri
se nahaja v območju BS 1/5 Koroški parti-
zani na naslovu Dunajska 115 v Ljubljani,
ki je last zastavnega dolžnika Kocjančič
Jožeta, Dragomelj 83, Domžale, z dnem
1. 9. 1999 zarubljen v korist upnika Banka
Domžale, d.d., Ljubljanska 62, Domžale,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
12,000.000 SIT.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 1999

II R 375/99-13 IZ-407578
Na  podlagi  sklepa  Okrajnega  sodišča

v  Ljubljani,  II R 375/99  z  dne 17. 6.
1999,  je  bilo  dvoinpolsobno  stanovanje
št. 29 na Vojkovi cesti 71 v Ljubljani, ki je
last dolžnika Vaupot Zorana, Tomšičeva uli-
ca 1, Slovenj Gradec in zastavitelja Rov-
šek Branka, Vojkova cesta 71, Ljubljana,
vsakega do 1/2, z dnem 10. 9. 1999 za-
rubljeno v korist upnika SKB banka, d.d.,
Ljubljana,  Ajdovščina  4,  Ljubljana,  za
zavarovanje denarne terjatve v višini
11,000.000 SIT.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 1999

In 97/00274-35 IZ-407580
Na podlagi sklepov Okrajnega sodišča

v Ljubljani, opr. št. In 97/00274 z dne
17. 9. 1997, In 98/00092 z dne 23. 3.
1998, In 98/00426 z dne 8. 3. 1999, In
98/00436 z dne 9. 3. 1999, In 98/00437
z dne 9. 3. 1999, In 98/00476 z dne
9. 3. 1999, In 99/00043 z dne 18. 3.
1999 in In 99/00275 z dne 16. 8. 1999,
je bilo v korist upnika Metalka, stanovanj-
ske storitve, d.o.o., Kersnikova 3, Ljublja-
na, zarubljeno dvosobno stanovanje v iz-
meri 52,09 m2, št. 14, na naslovu Tbilisij-
ska 4, Ljubljana, last dolžnice Mausar Met-
ke, Tbilisijska 4, Ljubljana, zaradi izterjave
denarne terjatve v skupnem znesku
575.863 SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 10. 1999

II R 815/99-9 IZ-407598
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 815/99 z dne 13. 8. 1999,
je bilo stanovanje št. 1, v pritličju hiše v
Ljubljani, Pot heroja Trtnika 39, ki je last
dolžnice Muhić Nure, Pot heroja Trtnika
39, Ljubljana, z dnem 15. 9. 1999 zarub-
ljeno v korist upnika Šteblaj Slavka, Ižan-
ska c. 77c, Ljubljana, za zavarovanje de-
narne terjatve v višini 11.520 DEM v tolar-
ski protivrednosti.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999

II R 114/99-15 IZ-407599
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 114/99 z dne 22. 4. 1999,
sta bila:

– trisobno stanovanje št. 1 s shrambo,
atrijem in parkirnim mestom št. 95, v I. kleti,
v poslovno-stanovanjskem objektu št. 3,
zgrajenem na parc. št. 191/20 in 192/12
k.o. Tabor v Ljubljani, v stanovanjskem delu

ureditvenega območja CO 5/3 Zdravstveni
dom – južni del, ki je last dolžnika Urankar
Draga, s.p., gradbene izolacije – krovstvo,
Orožnov trg 2, Laško, – enosobno stanova-
nje št. 1 v izmeri 33,69 m2 in atrija v izmeri
35 m2 in parkirnega mesta v poslovno-sta-
novanjskem objektu št. 6, zgrajenem na
parc. št. 1921/21, 192/24 in 159/24 k.o.
Tabor v Ljubljani, v stanovanjskem delu ure-
ditvenega območja CO 5/3 Zdravstveni
dom – južni del, ki je last zastaviteljice Uran-
kar Barbare, Orožnov trg 2, Laško, z dnem
17. 8. 1999 zarubljena v korist upnika Ban-
ka Celje, d.d., Vodnikova 2, Celje, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 27,700.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999

II R 1303/98-11 IZ-407600
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 1303/98 z dne 1. 12. 1998,
je bila atrijska stanovanjska hiša A 31 na
lokaciji VS 1/4 Galjevica, kare K2/B v Ljub-
ljani, ki je last dolžnika Miga, d.o.o., Slo-
venska 19, Ljubljana, z dnem 28. 6. 1999
zarubljena v korist upnika SKB banka, d.d.,
Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 18,994.500
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999

II R 367/99-8 IZ-407602
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 367/99 z dne 11. 5. 1999, je
bilo stanovanje, ki se nahaja v podstrehi
stanovanjske hiše na Frankopanski ulici 24
v Ljubljani, stoječi na parc. št. 1238 k.o.
Sp. Šiška, ki je last dolžnikov Živkovič Pre-
draga in Vere, Frankopanska ulica 24, Ljub-
ljana, vsakega do 1/2, z dnem 31. 5. 1999
zarubljeno v korist upnika Urbanc Matjaža,
Bratov Jakopičev ulica 6, Ljubljana, za zava-
rovanje denarne terjatve v višini 3,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 10. 1999

II R 736/99-8 IZ-407605
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 736/99 z dne 29. 7. 1999,
so bili:

– poslovni prostor v nadstropju objekta
H, označenega s št. 4, 7, 8, 9, na levi strani
veznega hodnika v izmeri 201,90 m2, v ob-
močju urejanja VP 6/1 (VP 4) Plutal – ob-
močje MGS ob Cesti v Gorico pri Dolgem
mostu v Ljubljani, na naslovu Cesta v Gorice
33 v Ljubljani,

– poslovni prostori v izmeri 288,30 m2

v pritličju objekta št. 1, 2, 3 in poslovni
prostori označeni s št. 5 in 6, na desni
strani prvega nadstropja, v izmeri
66,10 m2, v objektu H na naslovu Ljublja-
na, Cesta v Gorice 33,

ki so last dolžnika Parnad, Trgovsko pod-
jetje, d.o.o., Cesta v Gorice 33, Ljubljana, z
dnem 9. 9. 1999 zarubljeni v korist upnika
Bank Austria, d.d., Ljubljana, Wolfova 1,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 250.000 DEM s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 1999

In 98/00466-26 IZ-407606
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, opr. št. In 98/00466 z dne 2. 11.
1998, je bil v korist upnikov Capuder Matja-
na, Kogojeva 8, Ljubljana, Šomen Gala Moj-
ca, Javorjev drevored 3, Ljubljana, Hausc-
hild Igor, Obirska 25, Ljubljana, Juvan Igor,
Vregova 4, Ljubljana, Koželj Zdravko, Šmar-
ca, Obrtniška 3, Kamnik, Klemenčič Marija,
Mala vas 22, Ljubljana, Lenassi Ingreed,
Cesta XVIII. divizije 112, Ljubljana, Mikljič
Breda, Ljubljanska 41, Šmarje Sap, Misja
Brigita, Bratovševa pl. 10, Ljubljana, Murn
Bojan, Glinškova pl. 10, Ljubljana, Pintarič
Jože, Sp. Gameljne 2d, Ljubljana-Šmartno,
Pungerčar Dajana, Ljubljanska 88, Domža-
le, Repič Zdenka, Janežičeva 23, Ljublja-
na, Ristič Stojanka, Bratovševa pl. 10, Ljub-
ljana, Rozman Dare, J. Poličarja 13, Naklo,
Skubic Karmen, Podpeška 172, Vnanje go-
rice, Slak Silvo, Ziherlova 10, Ljubljana, Šuc
Dragica, Gaberščkova 24, Ljubljana, Švi-
gelj Stanislav, Plevančeva 1, Ljubljana, Ti-
sel Božo, Rožna dolina c. XXI/12, Ljublja-
na, Zobec Darja, Triglavska 32, Ljubljana,
Džidžič Mira, Kvedrova 1, Koper in Džidžič
Miro, Kvedrova 1, Koper, zarubljeni poslov-
ni prostor v severni polovici pritličja v objek-
tu “D” na Slovenski cesti 9, Ljubljana, v
izmeri 310 m2, stoječ na parc. št. 26/2, vl.
št. 121 k.o. Gradišče, last dolžnika Invest-
banka, d.d., Terazije 7-9, ZRJ, zaradi izter-
jave denarne terjatve upnikov v skupni višini
49,026.772,20 SIT s pripadki.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 1999

II R 621/99-13 IZ-407623
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 621/99 z dne 27. 10. 1999,
je bilo trisobno stanovanje št. 8, ki se naha-
ja v I. nadstropju s kletnim prostorom v sta-
novanjskem stolpiču Ul. bratov Učakar 122,
Ljubljana, ki je last drugega dolžnika Trček
Martine, Ul. bratov Učakar 122, Ljubljana, z
dnem 1. 10. 1999 zarubljeno v korist upni-
ka BSG – International, d.o.o., Gregorčiče-
va 39, Maribor, za zavarovanje denarne ter-
jatve v višini 1,100.000 ATS.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 1999

II R 603/99-9 IZ-407627
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v

Ljubljani, II R 603/99 z dne 15. 7. 1999,
so bili poslovni prostori v objektu Igriška 5,
Ljubljana, ki stojijo na parc. št. 26/3 in 26/1
k.o. Gradiško predmestje, in sicer: celotno
I. nadstropje v izmeri 459,10 m2, del pro-
storov v pritličju – avla v izmeri 95,35 m2,
poslovni prostor št. 1 v pritličju objekta in
sanitarije v kleti s površino 107,93 m2, skla-
dišče v 1. kleti s površino 22,20 m2, parkir-
no mesto št. 16 v kleti objekta s površino
ca. 12 m2 in parkirnem mestu pripadajoči
skupni manipulativni prostor s souporabo
dovozne rampe, ki so last dolžnika Smart
Com, d.o.o., Brnčičeva 45, Ljubljana-Črnu-
če, z dnem 13. 9. 1999 zarubljeni v korist
upnika Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljub-
ljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavaro-
vanje denarne terjatve v višini 100,000.000
SIT s pp.

Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 10. 1999
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Kolektivni delovni spori

I Kd 323/99 K-15985
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani

na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predla-
gateljem Zvezo svobodnih sindikatov Slo-
venije, Območno organizacijo Ljubljane
in okolice, Območnim odborom sindika-
ta delavcev trgovine, Parmova ulica 51,
Ljubljana, ki ga zastopa pooblaščenec Zve-
ze svobodnih sindikatov Slovenije, OO Ljub-
ljane in okolice, Igor Vresk, in udeležencem
Trgovskim podjetjem Volna, d.d., Mač-
kova 2, Ljubljana, zaradi razveljavitve pro-
grama presežnih delavcev.

Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v treh dneh od te objave, lahko
pa tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.

Poravnalni narok je razpisan za dan
21. 12. 1999 ob 8.30 v sobi št. 3/III De-
lovnega in socialnega sodišča v Ljubljani,
Resljeva 14.

Obvestilo o uvedbi postopka je izobeše-
no na oglasni deski tega sodišča dne
11. 11. 1999.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani,
dne 11. 11. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Popravek

Ob-16013
V razpisu za delovno mesto direktorja

Znanstveno-raziskovalnega središča RS Ko-
per, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 94
z dne 19. 11. 1999, Ob-14555, se 4. od-
stavek popravi in se pravilno glasi:

Kandidati naj pošljejo prijave v 15. dneh
od tega razpisa na naslov: Znanstveno-ra-
ziskovalno središče RS Koper, Garibaldi-
jeva 18, 6000 Koper. Prijava naj bo v zapr-
ti ovojnici z oznako “Za razpisano mesto
direktorja”, kateri morajo biti priložena do-
kazila.

Znanstveno-raziskovalno središče RS,
Koper

Št. 121-4/99 Ob-15795
Republika Slovenija, Upravna enota Gro-

suplje, Kolodvorska 2, 1290 Grosuplje, tel.
061/764-311, faks 061/762-285, razpi-
suje prosti delovni mesti:

1. vodje Oddelka za kmetijstvo in
gospodarstvo – za nedoločen čas

Pogoji: univerzitetna izobrazba pravne,
ekonomske ali agronomske smeri in 6 let in
pol delovnih izkušenj ali Visoka upravna šo-
la in 8 let delovnih izkušenj;

2. višjega svetovalca za področje de-
nacionalizacije stavbnih zemljišč in
pravno svetovanje v Oddelku za okolje
in prostor – za nedoločen čas

Pogoji: univerzitetna izobrazba pravne
smeri in 4 leta delovnih izkušenj ali Visoka
upravna šola in 5 let delovnih izkušenj.

Za obe delovni mesti se zahteva tudi poz-
navanje dela z računalnikom – Word, Excel
ter Lotus Notes – Spis, aktivno znanje slo-
venskega jezika in preizkus strokovne uspo-
sobljenosti za dejanja v upravnem postopku.

Vsi zainteresirani kandidati in kandidat-
ke, ki vas veseli delo predvsem na področju
denacionalizacije in izpolnjujete v razpisu
navedene pogoje, se lahko v roku 8 dni od
datuma objave razpisa prijavite na naslov
Upravne enote Grosuplje.

Upravna enota Grosuplje

Št. 184/99 Ob-15796
Na podlagi 9. člena zakona o temeljnih

pravicah iz delovnega razmerja, 20. člena
statuta ZD Zagorje in 11. člena kolektivne
pogodbe za zdravnike in zobozdravnike ob-
javljamo prosto delovno mesto

zdravnika v otroškem dispanzerju ali
zdravnika specialista pediatrije v otro-
škem dispanzerju

s polnim delovnim časom za določen
čas za nadomeščanje delavke v času po-
rodniškega dopusta in specializacije ter 4
mesečno poskusno dobo.

Kandidati, ki imajo dokončano Medicin-
sko fakulteto v Ljubljani – Odsek za splošno
medicino in strokovni izpit oziroma oprav-
ljen specialistični izpit iz pediatrije naj poš-
ljejo svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev v 8 dneh po objavi na
kadrovsko službo ZD Zagorje.

O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi.

Zdravstveni dom Zagorje

Št. 111/99 Ob-15898
Svet Doma starejših občanov Krško, Ko-

vinarska ulica 13, razpisuje v skladu z 28. in
31. členom statuta delovno mesto

direktorja
za mandatno obdobje 4 leta.
Kandidat mora izpolnjevati pogoje, ki jih

določa 69. člen in drugi odstavek 56. člena
zakona o socialnem varstvu.

Imeti mora strokovne in organizacijske
sposobnosti.

Kandidati naj vlogi priložijo program dela
zavoda.

Nastop dela: 21. 4. 2000.
Prijave z dokazili pošljite v 8 dneh od

dneva objave razpisa na naslov: Svet Doma
starejših občanov Krško, Kovinarska ulica
13, z oznako “Prijava na razpis”.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 20
dneh po končanem postopku.

Dom starejših občanov Krško

Št. 214/99 Ob-15961
Svet Glasbene šole Trebnje, Kidričeva

11, 8210 Trebnje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja
Pogoji: pogoji, določeni v zakonu o or-

ganizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (Ur. l. RS, št. 12/96):

– izpolnjevanje pogojev za učitelja ali
svetovalnega delavca v glasbeni šoli,

– najmanj pet let delovnih izkušenj v
vzgoji in izobraževanju,

– naziv svetovalec ali svetnik oziroma naj-
manj pet let naziv mentor,

– opravljen ravnateljski izpit,
– pedagoške, organizacijske in druge

sposobnosti za uspešno pedagoško in po-
slovno vodenje šole.

Ravnatelj bo imenovan za 4 leta. Nastop
dela 1. 3. 2000.

Kandidati naj pošljejo v osmih dneh po
objavi razpisa na naslov: Glasbena šola
Trebnje, Kidričeva 11, 8210 Trebnje (ozna-
ka na ovojnici “za razpis ravnatelja):

– prijavo z dokazili o izpolnjevanju po-
gojev,

– pregled dosedanjega dela na področ-
ju vzgoje in izobraževanja,

– program za delo in razvoj šole v na-
slednjih letih.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v za-
konitem roku.

Svet Glasbene šole Trebnje

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa

brez omejitev za blago

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za naročilo
blaga brez omejitev

Št. 416-03-2/98 Ob-15838
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, št. tel. 062/771-146, št.
faks. 062/771-783.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: sedež Mestne obči-
ne Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pisarniškega in
računalniškega materiala.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj se ne more potegovati samo za dele
zahtevanega blaga.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
4,800.000 SIT na leto.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 1. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do 31. 12. 2001.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250
Ptuj.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 12. 1999
do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 16. 12. 1999 do
15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg1, 2250 Ptuj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene: “Ponudba – ne odpiraj“ in številko
objave javnega razpisa v Ur. l. RS ter z
navedbo predmeta naročila “dobava pisar-
niškega in računalniškega materiala“. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

8.Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 12. 1999 ob 9. uri., soba 2 – mala
sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija se izda v višini 10% od
vrednosti javnega razpisa. Vrsta in trajanje
garancije določena v razpisni dokumentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik bo plačal do-
bavljeno blago v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna RS in navo-
dilih o izvrševanju proračuna RS.

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:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 17. 12. 1999
do 8. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Teža in način uporabe meril določena v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: daje Franc Vreže, tel. 062/771-146, v
času poteka razpisa med 9. in 11. uro.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
Mestna občina Ptuj

Št. 40305-0113/99 Ob-15839
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
1290 Grosuplje, faks 061/762-533.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Grosuplje, nova os-
novna šola Brinje ob Ljubljanski cesti.

(b) Vrsta blaga, ki ga je potrebno dobavi-
ti: računalniška oprema v novi osnovni
šoli Brinje v Grosupljem.

(c) Navedba ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: ponud-
niki morajo ponuditi vso opremo in dela, ki
so predmet javnega naročila. Ponudniki se
ne morejo prijaviti za dobavo posamezne
opreme oziroma za izvajanje posameznih
del iz točke 3. (a).

(č) Ocenjena vrednost naročila znaša
14,500.000 SIT.

(d)
4. Predvideni rok pričetka del oziroma

dobave je 20. januar 2000.
5. Predvideni rok dokončanja del oziro-

ma dobave pa 15. februar 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ob-
čina Grosuplje, Urad za gospodarstvo in
družbene dejavnosti, Kolodvorska 2, 1290
Grosuplje, v tajništvu urada pri Štefki Per-
me, kontaktna oseba Barbara M. Saje, tel.
061/761-211 int. 220.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 10. decembra
1999, vsak dan od 8. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): material-
ne stroške dokumentacije v višini 5.000 SIT
kandidati plačajo pri blagajni Občine Gro-
suplje ali na žiro račun proračuna Občine
Grosuplje št. 50130-630-810272 sklic
1111.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za dostavo ponudb
je 17. december 1999 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno dosta-
viti na naslov: Občina Grosuplje, Kolodvor-
ska 2, Grosuplje. Ponudbe morajo biti do-
stavljene osebno in sicer v zaprti kuverti z
navedbo naslova ponudnika in z oznako
“Ponudba: računalniška oprema v novi šoli
v Grosupljem – ne odpiraj“. Ponudbe, ki
bodo poslane po pošti ali dostavljene po
preteku razpisnega roka, bo naročnik zavr-
nil in neodprte vrnil odpošiljatelju.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 17. decembra 1999
ob 9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadstropje), Kolodvorska 2, Grosuplje. Po-
nudniki, ki bodo prisotni na javnem odpira-
nju ponudb, morajo ob pričetku javnega od-
piranja predložiti komisiji pisno pooblastilo.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot garancijo za resnost ponudbe
morajo ponudniki v ponudbi predložiti banč-
no garancijo v znesku 10% vrednosti javne-
ga razpisa, ki mora veljati najmanj 90 dni od
datuma odpiranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: način plačevanja in roki
so določeni v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev po-
godbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu je priznana sposobnost:
za priznanje sposobnosti morajo ponudniki
v svoji ponudbi predložiti dokumentacijo in
dokazila, ki so zahtevana v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe od 17. decembra
1999 po 8.30.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– ponudbena cena 50%,
– reference pri izvajanju

tovrstnih del 40%,
– rok izvedbe 10%.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena pri

ocenjevanju ponudb še ne bo pomenila naj-
ugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje do-
ločiti eventuelno manjši obseg del od razpisa-
nega z ozirom na razpoložljiva sredstva ali
odstopiti od podpisa pogodbe ter sam izbrati
podizvajalca, kolikor ne bo soglašal s podi-
zvajalcem, ki ga bo izbral dobavitelj sam. V
navedenih primerih ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: za dodatne informacije v zvezi z razpi-
sno dokumentacijo lahko kandidati pisno
zaprosijo Urad za gospodarstvo in družbe-
ne dejavnosti občine Grosuplje, Kolodvor-
ska 2, Grosuplje, do vključno 10. decem-
bra 1999. Odgovori, pomembni za vse po-
nudnike, bodo poslani na naslove vseh po-
nudnikov, ki bodo prevzeli razpisno
dokumentacijo. Za informacije v zvezi s pro-
jektom pa naj kandidati zaprosijo projektan-
ta Arhé, Inženiring, consulting, zunanja tr-
govina, d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba
Robert Potokar, tel. 061/221-226.

16., 17.
Občina Grosuplje

Ob-15840
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vlada Republike Slovenije, Urad za
priseljevanje in begunce, Riharjeva 38,
1115 Ljubljana, telefaks 061/333-647.

2 Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. (a) Kraj dobave: zbirni center za ose-
be z začasnim zatočiščem (v nadaljevanju
ZC) (Postojna, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Ko-
zina, Ljubljana – Vič, Črnomelj).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: meso in mesni izdelki:

Sklop A) piščančje meso, piščančje sa-
lame in kokošja jajca,

Sklop B) goveje meso in goveji mesni
izdelki,

Sklop C) ribe in ribji izdelki.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:

Sklop A – ne – samo za vse lokacije
skupaj,

Sklop B – da – lahko tudi za posamezno
lokacija (ZC),

Sklop C – da – lahko tudi za posamezno
lokacijo (ZC).

(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo oddajala posamično:

Sklop A: 8,000.000 SIT,
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Sklop B: 8,000.000 SIT,
Sklop C: 2,000.000 SIT.
4. Predvideni datum pričetka dobave:

1. 1. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000 z možnostjo 1 letnega po-
daljšanja pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacija za zagotavlja-
nje sposobnosti: Vlada Republike Sloveni-
je, Urad za priseljevanje in begunce, Rihar-
jeva 38, 1115 Ljubljana, tajništvo
061/333-643.

(b) Datum do kdaj je možno dvigniti raz-
pisno dokumentacijo: od 29. 11. 1999 do
8. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno denar nakazati): 9.996
SIT z vključenim DDV na žiro račun
50100-630-10014 in obveznim sklicem
18 15148-UPB-JR-5/99 in obvezno na-
vedbo namena: “Plačilo razpisne doku-
mentacije JR-5/99-meso“.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. decembra 1999 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vlada Republike Slovenije,
Urad za priseljevanje in begunce (v tajniš-
tvo) Riharjeva 38, 1115 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. decembra 1999 ob 14. uri v sej-
ni sobi Urada za priseljevanje in begunce.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnih spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: nepreklicna bančna garancija,
vnovčljiva na prvi poziv v višini 2% od razpi-
sane vrednosti.

10 Glavni pogoji financiranja in plačila /
ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: določeno v razpisni doku-
mentaciji.

11., 12
13. Datum do katerega ponudniki ne

morejo umakniti svoje ponudbe: 14. de-
cembra 1999 od 14. ure dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): – cena
100%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: določeno v razpisni dokumentaciji.

16., 17.
Vlada RS

Urad za priseljevanje in begunce
Ljubljana

Ob-15841
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vlada Republike Slovenije, Urad za
priseljevanje in begunce Riharjeva 38, 1115
Ljubljana, telefaks: 061/333-647.

2 Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. (a) Kraj dobave: zbirni centri za osebe
z začasnim zatočiščem.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: čistila in sredstva za
osebno higieno:

Sklop A) pralni prašek za strojno pranje,
Sklop B) toaletni papir in toaletne bri-

sače,
Sklop C) sredstva za osebno higieno,
Sklop D) čistila za WC, kuhinje in drugo,
Sklop E) enkratne plenice za dojenčke.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:

Sklop A – da – samo za ves sklop,
Sklop B – da – samo za ves sklop,
Sklop C – da – samo za ves sklop,
Sklop D – da – samo za ves sklop,
Sklop E – da – samo za ves sklop.
(č) Ocenjena vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo oddajala posamično:
Sklop A: 2,000.000 SIT,
Sklop B: 2,000.000 SIT,
Sklop C: 2,000.000 SIT,
Sklop D: 2.500.000 SIT,
Sklop A: 1.500,000 SIT.
4. Predvideni datum pričetka dobave:

1. 1. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000 z možnostjo 1 letnega podalj-
šanja pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacija za zagotav-
ljanje sposobnosti: Vlada Republike Slove-
nije, Urad za priseljevanje in begunce, Ri-
harjeva 38, 1115 Ljubljana, tajništvo
061/333-643.

6. (b) Datum do kdaj je možno dvigniti
razpisno dokumentacijo: od 29. 11. 1999
do 8. 12. 1999.

6. (c) Znesek in način plačila za razpi-
sno dokumentacijo (številka bančnega ra-
čuna, kam je potrebno denar nakaza-
ti): 9.996 SIT z vključenim DDV na žiro
račun 50100-630-10014 in obveznim skli-
cem 18 15148-UPB-JR-6/99 in obvezno
navedbo namena: “plačilo razpisne doku-
mentacije JR-6/99-čistila“.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. decembra 1999 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vlada Republike Slovenije,
Urad za priseljevanje in begunce (v tajniš-
tvo) Riharjeva 38, 1115 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. decembra 1999 ob 14.30 v sej-
ni sobi Urada za priseljevanje in begunce.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnih spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: nepreklicna bančna garancija,
vnovčljiva na prvi poziv v višini 4% od razpi-
sane vrednosti.

10 Glavni pogoji financiranja in plači-
la/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

11., 12.
13. Datum do katerega ponudniki ne

morejo umakniti svoje ponudbe: 14. de-
cembra 1999 od 14. ure dalje.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): - cena
100%.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: določeno v razpisni dokumentaciji.

16., 17.
Vlada RS,

Urad za priseljevanje in begunce
Ljubljana

Št. 41 Ob-15844
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga d.o.o., Povše-

tova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefaks
177-97-13.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava osebnih varoval-
nih sredstev in opreme.

1. Osebna varovalna sredstva in
oprema - splošno

Parov
oziroma

kom
Čevlji delovni visoki BJK 150
Čevlji delovni nizki 250
Kombinezon del. MONTER
tkanina mešanica moder 150
Obleka del. FARMER tkanina
mešanica modra 100
Plašč - halja - delovna tkanina
mešanica modra 90
Kapa delovna mešanica modra 60
Majica kratki rokavi - rumene
150 gramske 510
Škornji gumi podloženi - filc 150
Dežna obleka PVC 60
Dežni plašč PVC 100
Telovnik cerada podložen
z naravnim krznom 35
Kapa zimska GAGARIN 30
Rokavice zaščitne goveje 5 prstne
ojačana dlan 1500
Rokavice zaščitne - PVC 5 prstne 1500
Rokavice zimske 3 prstne (cerada) 150

2. Delovna oblačila TIP SNAGA in uni-
forme varnostnikov

Parov
oziroma

kom
Farmar obleka Bluza
ANGLEŠKA TIP SNAGA 320
Vetrovka TIP SNAGA 140
Kapa TIP SNAGA 180
Obleka (bluza in 2 hlače)
uniforma varnostnikov 8
Bunda uniforma varnostnikov 8
Kapa uniforma varnostnikov 8
Srajca kratek rokav uniforma
varnostnikov 16
Srajca dolg rokav uniforma
varnostnikov 16
Kravata uniforma varnostnikov 16

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: izvaja-
lec lahko ponudi vse, ali samo posamezne
sklope iz predmeta naročila. Znotraj posa-
meznega sklopa morajo biti izpolnjene vse
zahteve predmeta javnega naročila.

(č)
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
– osebna varovalna sredstva in oprema:

5,500.000 SIT,
– delovna oblačila TIP SNAGA in unifor-

me varnostnikov: 3,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica
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6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn,
soba številka 36, telefon 177-96-28.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije na razpolago do
16. 12. 1999 med 8. uro in 12. uro oziro-
ma po predhodni najavi kontaktni osebi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentaci-
je je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani ponud-
nik plača z virmanon na žiro račun naročni-
ka pri Agenciji številka 50103-601-23953
s pripisom “JR B12/99”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
17. 12. 1999 do 12. ure. Ponudbe mora-
jo biti dostavljene v tajništvo podjetja v za-
prti kuverti (ovitku) z navedbo naslova po-
nudnika in z oznako “Ne odpiraj – Ponud-
ba za dobavo osebnih varovalnih sredstev
in opreme – JR B12/99”. Ovitek ponudbe
mora biti zaprt tako, da se na odpiranju
lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bil od-
piran.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik taj-
ništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba šte-
vilka 29, I. nadstropje, telefon 177-96-20,
faks 177-97-13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 12. 1999
ob 9. uri v sejni sobi številka 51, II. nad-
stropje na sedežu naročnika, Povšetova uli-
ca 6, Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko
sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri od-
piranju ponudb, ki so svoja pooblastila ko-
misiji oddali pred odpiranjem.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudnik mora poleg po-
nudbe priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% od ponudbene vred-
nosti na priloženem obrazcu kot varščino,
da bo v primeru, ko bo izbran kot najugod-
nejši ponudnik pod pogoji tega razpisa
sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se bo
moral v roku 8 dni po prejemu sklepa o
izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri podpisati, sicer se bo štelo,
da je od ponudbe odstopil, naročnik pa bo
unovčil bančno garancijo za resnost po-
nudbe. Bančna garancija bo izbranemu po-
nudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro iz-
vedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo
naročnik vrnil bančno garancijo za resnost
ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.

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:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in

način uporabe meril – 21. člen ZJN):

Osebna varovalna sredstva in oprema:
– cena 50 točk,
– plačilni pogoji 10 točk,
– dobavni rok 10 točk,
– reference 5 točk.
Delovna oblačila TIP SNAGA in uniforme

varnostnikov:
– cena 50 točk,
– plačilni pogoji 10 točk,
– dobavni rok 10 točk,
– reference 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali telefonično pri
kontaktni osebi (g. Bonač, tel. 177-96-27),
odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z
javnim razpisom pa le pisno na naslov Javno
podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo. Skraj-
ni rok do katerega lahko ponudniki zahtevajo
dodatna pojasnila v zvezi z razpisno doku-
mentacijo in javnim razpisom, je 8 dni pred
rokom za oddajo ponudbe. Odgovori, po-
membni za vse kandidate, bodo poslani na
naslove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli
razpisno dokumentacijo.

16., 17.
Javno podjetje Snaga d.o.o.

Št. 3765-1/99 Ob-15864
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Obalni dom upokojencev Koper,
Krožna cesta 5, 6103 Koper, faks
066/282-385.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: lokacija naročnika.
(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: po-
nudnik se lahko poteguje samo za dobavo
blaga v celoti po sklopih iz razpisne doku-
mentacije.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
58,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: za-

četek 1. 1. 2000, zaključek 31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Obalni dom upokojencev Koper, Krožna ce-
sta 5, 6103 Koper, tajništvo, pritličje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
pooblastilom in potrdilom o vplačilu dvigne-
jo razpisno dokumentacijo do 10. 12. 1999
do 12. ure, po enodnevni predhodni najavi
po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 51400-603-31434.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 27. 12. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Obalni dom upokojencev
Koper, Krožna cesta 5, 6103 Koper. Po-
nudbe morajo biti oddane v zapečateni ku-
verti in označene z napisom “Javni razpis –

ponudba za živila in material za prehrano –
ne odpiraj”. Na hrbtni strani ponudbe mora
biti naveden točen naslov pošiljatelja. Po-
nudba je veljavna, če je prispela pravoča-
sno in označena v skladu z zahtevami razpi-
sne dokumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 28. 12.
1999 ob 13. uri, na naslovu naročnika, v
mali jedilnici, v pritličju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora finančno zavaro-
vati ponudbo z bančno garancijo za resnost
ponudbe, kot je navedeno v razpisni doku-
mentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 15 dni od dneva prejema računa,
ki je izstavljen enkrat mesečno.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpisana po-
godba, v skladu z razpisno dokumentacijo,
sklenjena za čas dobave.

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 je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 24 ur pred javnim
odpiranjem ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena in
druga merila iz razpisne dokumentacije.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite dne 20. 12. 1999 od 8. do
12. ure, na tel. 066/459-712.

16., 17.
Obalni dom upokojencev Koper

Št. 3766-1/99 Ob-15865
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Obalni dom upokojencev Koper,
Krožna cesta 5, 6103 Koper, faks
066/282-385.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: lokacija naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: čistila, material za vzdr-
ževanje, pisarniški material, medicinski
material, gorivo.

(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 dobavo
blaga v celoti po sklopih iz razpisne doku-
mentacije.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: za-

četek 1. 1. 2000, zaključek 31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Obalni dom upokojencev Koper, Krožna ce-
sta 5, 6103 Koper, tajništvo, pritličje.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
pooblastilom in potrdilom o vplačilu dvigne-
jo razpisno dokumentacijo do 10. 12. 1999
do 12. ure, po enodnevni predhodni najavi
po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, z virmanom na
žiro račun št. 51400-603-31434.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 27. 12. 1999 do 9.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Obalni dom upokojencev
Koper, Krožna cesta 5, 6103 Koper. Po-
nudbe morajo biti oddane v zapečateni ku-
verti in označene z napisom “Javni razpis –
ponudba za čistila, material za vzdrževanje,
pisarniški material, medicinski material, go-
rivo – ne odpiraj”. Na hrbtni strani ponudbe
mora biti naveden točen naslov pošiljatelja.
Ponudba je veljavna, če je prispela pravo-
časno in označena v skladu z zahtevami
razpisne dokumentacije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v torek, 28. 12.
1999 ob 9. uri, na naslovu naročnika, v mali
jedilnici, v pritličju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: ponudnik mora finančno zavarovati po-
nudbo z bančno garancijo za resnost ponud-
be, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 15 dni od dneva prejema računa,
ki je izstavljen enkrat mesečno.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpisana po-
godba, v skladu z razpisno dokumentacijo,
sklenjena za čas dobave.

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 je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 24 ur pred javnim
odpiranjem ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena in
druga merila iz razpisne dokumentacije.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite dne 20. 12. 1999 od 8. do
12. ure, na tel. 066/459-712.

16., 17.
Obalni dom upokojencev Koper

Št. 1/247-99 Ob-15867
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Veterinarska fakulteta Univerze v Ljub-
ljani, 1115 Ljubljana, Gerbičeva 60, faks
332-243.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Veterinarska fakulte-
ta UL – Cesta v Mestni log 47, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: terensko vozilo.

(c)

(č) Ocenjena vrednost naročila:
6,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

takoj.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ve-
terinarska fakulteta UL, vložišče, Gerbičeva
60, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 12. 1999
do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, gotovinsko pla-
čilo na blagajni VF – Gerbičeva 60, Ljublja-
na, ali negotovinsko plačilo na žiro račun št.
50100-603-41570.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do torka, 7. 12. 1999
do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Veterinarska fakulteta UL,
vložišče, Gerbičeva 60, 1115 Ljubljana, za
javni razpis “Ponudba – Ne odpiraj”.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda, 8. 12. 1999 ob 11. uri, v sejni sobi
fakultete, Gerbičeva 60/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: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po sklopih posamezni
pravni osebi s pogodbo.

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. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kontaktni osebi dr. Janko Mrkun, Mat-
jaž Petrovič – vsak dan od 7. do 8. ure
zjutraj ter od 14. do 15. ure popoldan.

16., 17.
Univerza v Ljubljani

Veterinarska fakulteta

Št. 50/99 Ob-15868
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno podjetje Energetika Ljublja-
na, d.o.o., Verovškova 70, p. p. 2374,
1001 Ljubljana, faks 061/188-94-09,
061/188-94-01.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro do-
bavitelja brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava merilno-regula-

cijske opreme za potrebe JP Energetika
Ljubljana, d.o.o., sektor Plinarna.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: me-
hovni plinomeri, rotacijski plinomeri, turbin-
ski plinomeri, elektronski korektorji, regula-
torji tlaka, plinski filtri.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
110,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: pr-

va dobava 28. 2. 2000, druga dobava
30. 6. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 6. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, 1000 Ljubljana, sektor Plinar-
na, I. nadstropje, tajništvo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom na
žiro račun Javnega podjetja Energetika Ljub-
ljana, d.o.o., št. 50104-601-15437, s skli-
cem na št. PLIN-50/99. Vplačilo je možno
tudi na blagajni JP Energetike Ljubljana, Ve-
rovškova 70. Znesek plačila razpisne doku-
mentacije vključuje 19% davek na dodano
vrednost.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 17. 12. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo je možno predloži-
ti po pošti na naslov: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.
p. 2374, 1001 Ljubljana, ali osebno v taj-
ništvo sektorja Plinarna Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, I. nadstropje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 12. 1999
ob 11. uri, na naslovu: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
Ljubljana, pritličje, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% orientacijske vrednosti jav-
nega naročila, z veljavnostjo do 2. 2. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo bo izvršeno po
dobavi blaga in po predložitvi bančne ga-
rancije za odpravo napak v garancijski dobi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev po-
godbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo do 17. 12. 1999 do
9. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena vrednost, reference, rok plačila, fi-
nančno stanje, tehnične zahteve.
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15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo samo na
pisno zahtevo po faksu 188-94-09, kon-
taktna oseba je Zoran Kibarovski, univ. dipl.
inž. str.

16., 17.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 11/99 Ob-15870
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Javno podjetje Energetika Ljublja-
na, d.o.o., Verovškova 70, p. p. 2374,
1001 Ljubljana, faks 061/188-92-30,
061/188-92-34.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro do-
bavitelja brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70,
1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava mrežne komuni-
kacijske opreme.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

8,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

predvideni datum dobave je 31. 1. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 1. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Ve-
rovškova 70, 1000 Ljubljana, III. nadstrop-
je, tajništvo glavnega direktorja.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom na
žiro račun Javnega podjetja Energetika Ljub-
ljana, d.o.o., št. 50104-601-15437, s skli-
cem na št. AOP-11/99. Vplačilo je možno
tudi na blagajni JP Energetike Ljubljana, Ve-
rovškova 70. Znesek plačila razpisne doku-
mentacije vključuje 19% davek na dodano
vrednost.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 16. 12. 1999 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo je možno predloži-
ti po pošti na naslov: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.
p. 2374, 1001 Ljubljana, ali osebno v taj-
ništvo glavnega direktorja Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, III. nadstropje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 12. 1999
ob 12. uri, na naslovu: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62,
Ljubljana, I. nadstropje, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% orientacijske vrednosti
javnega naročila, z veljavnostjo do 1. 2.
2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo bo izvršeno po
dobavi blaga in po predložitvi bančne ga-
rancije za odpravo napak v garancijski dobi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev po-
godbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo do 16. 12. 1999 do 10.
ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
funkcionalne lastnosti opreme, reference,
finančno stanje, servis.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: dodatne informacije se dobijo samo na
pisno zahtevo po faksu 188-92-30, ali po
elektronski pošti na naslovu: andrej.stajic-
@energetika-lj.si. Kontaktna oseba je An-
drej Stajič, univ. dipl. inž.

16., 17.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 157/99 Ob-15871
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vrtec Nova Gorica, Kidričeva 34c,
5000 Nova Gorica, tel. 065/135-890, faks
065/23-305.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Centralna kuhinja,
Trubarjeva 5, 5000 Nova Gorica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega naročila
je dobava prehrambenega blaga po na-
slednjih skupinah:

1. meso in mesni izdelki,
2. mleko in mlečni izdelki,
3. kruh in pecivo,
4. moka in testenine,
5. sveže in suho sadje ter zelenjava,
6. zamrznjen program,
7. ribe,
8. jajca,
9. sadni sokovi,
10. ostalo prehrambeno blago.

Količine posameznih živil so opredelje-
ne v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pri-
držuje pravico do sprememb količine naba-
ve, glede na spremembo 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 32,536.078 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

1. meso in mesni izdelki –
10,041.598 SIT,

2. mleko in mlečni izdelki –
5,180.997 SIT,

3. kruh in pecivo – 2,274.392 SIT,
4. moka in testenine – 762.387 SIT,
5. sveže in suho sadje ter zelenjava –

6,283.857 SIT,

6. zamrznjen program – 869.084
SIT,

7. ribe – 513.410 SIT,
8. jajca – 381.660 SIT,
9. sadni sokovi – 854.385 SIT,
10. ostalo prehrambeno blago –

5,374.306 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: do-

bava blaga od predvidoma 1. 1. 2000 do
31. 12. 2001.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
dobava do 31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija je na razpolago na na-
slovu naročnika: Vrtec Nova Gorica, Kidri-
čeva 34c, 5000 Nova Gorica – tajništvo
vrtca.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno doku-
mentacijo je mogoče zahtevati do 22. 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.
52000-603-30400.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo samo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do ponedeljka, 27. 12. 1999 do 12. ure,
ne glede na način prinosa pošiljke.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vrtec Nova Gorica, Kidriče-
va 34c, 5000 Nova Gorica.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 12. 1999
ob 13. uri, v prostorih kabineta na Trubarje-
vi 5 (vhod za stavbo Centralne kuhinje) v
Novi Gorici.

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 izdaje sklepa o izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo se financira v
skladu z zakonom o izvrševanju proračuna
RS, navodili o izvrševanju proračuna in v
skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa 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 ponudbe 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
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ponudniki dobijo pri naročniku v tajništvu
vrtca. Kontaktna oseba: Metoda Bavcon,
tel. 065/135-8912.

16., 17.
Vrtec Nova Gorica

Št. 1-0014/99 Ob-15875
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/64-582.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Rudnik Zagorje ob
Savi.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

1. dobava peska 4–40 mm za pi-
hani zasip s prevozom (fco naročnik
RZVZ), količina dobave 18.000 m3,

2. dobava peska izpod bagra (lom-
ljenec) za vzdrževalna dela na površini
in v jami (fco naročnik RZVZ), količina
dobave 18.000 m3.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko prijavi samo za segment
javnega naročila pod 1. ali 2. točko ali za
celotni javni razpis.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
69,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

1. 40,000.000 SIT,
2. 29,000.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivna dobava v letu 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000 oziroma do končne izdobave
vseh predvidenih razpisanih količin.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Graj-
ska 2, 1410 Zagorje ob Savi, Jasna Marin-
šek (tajništvo), tel. 0601/64-100, faks
0601/64-582.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko ponudniki dvignejo na naslovu
naročnika pri Jasni Marinšek, do 24. 12.
1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
lahko dvignejo ponudniki proti plačilu
35.000 SIT na žiro račun naročnika, št.
52720-601-18631, sklic na številko
10.1.26. V znesku je vračunan 19% davek
na dodano vrednost.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe predložijo po-
nudniki prevzemnici Jasni Marinšek najka-
sneje do 3. 1. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 4. 1. 2000 ob 12. uri, na na-
slovu naročnika Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., 1410 Zagorje ob Savi – sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo v ponudbi pred-
ložiti bančno garancijo za resnost ponudbe

v višini 5% od vrednosti javnega razpisa, z
veljavnostjo 75 dni od javnega odpiranja po-
nudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila se izvajajo v skla-
du z določili zakona o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije in navodil o izvrše-
vanju proračuna v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

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: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in
zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter

ostale strokovne delavce,
– predložijo v razpisni dokumentaciji cer-

tifikat kakovosti od ZAG, ZRMK Ljubljana ali
podobne ustrezne institucije ali ustanove (za
tampone) imajo reference s področja javne-
ga naročila.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 3. 1. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena blaga in storitev (50%),
– dosedanje izkušnje, reference pred-

vsem na področju predmeta javnega razpi-
sa (20%),

– plačilni in ostali komercialni pogoji
(20%),

– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik (5%),
– celovitost opisa in skladnost vsebine

ponudbe z zahtevami naročnika (5%).
15., 16., 17.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

Št. 09-62/99 Ob-15877
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Komunalno podjetje Hydrovod
Kočevje-Ribnica, Ljubljanska cesta 38,
1330 Kočevje, tel. 061/851-430, faks
061/853-182.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: fco dislocirano
skladišče v prostorih naročnika (Kočevje,
Ljubljanska cesta 38), ki ga organizira po-
nudnik.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: vodovodni material za
vzdrževanje in izgradnjo komunalne in-
frastrukture. Količina in specifikacija blaga
sta razvidni v razpisni dokumentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne –
dobavitelj mora ponuditi dobavo vsega raz-
pisanega vodovodnega materiala.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 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 – Jožica Lavrač, tel. 061/851-430
(ob dvigu predložiti kopijo nakazila na žiro
račun).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
naročnika, št. 51300-601-10308, z naved-
bo predmeta naročila.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene (ne glede na
vrsto prenosa) najkasneje do 28. 12. 1999
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Komunalno podjetje Hydro-
vod Kočevje-Ribnica, Ljubljanska cesta 38,
1330 Kočevje, tajništvo (zapečatene kuver-
te morajo biti jasno označene kot to predvi-
deva zakon o javnih naročilih).

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 12. 1999 ob 8. uri, v prostorih Komu-
nalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribni-
ca, Ljubljanska cesta 38, 1330 Kočevje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10%, veljavnost: kot predvi-
deva navodilo o vrstah finančnih zavarovanj
(Ur. l. RS, št. 73/97 in 84/99).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: minimalni rok plačila je
60 dni po sprejemu posamezne fakture, ki
je sestavljena na podlagi določil zakona o
davku na dodano vrednost.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba, ki je
sklenjena za čas od podpisa pogodbe do
izteka zadnjega garancijskega roka.

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
predložiti in izpolniti vse dokumente in
obrazce, zahtevane v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbe morajo
veljati vsaj 90 dni od predvidenega datuma
za odpiranje ponudb. V času pred odpira-
njem ponudb velja določilo 28. člena zako-
na o javnih naročilih.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot me-
rilo za dodelitev javnega naročila (teža in
način uporabe meril) bo uporabljena:

– najnižja ponudbena cena, ob upošte-
vanju fiksnih cen v času pogodbenega ro-
ka, ne glede na inflacijska gibanja (40%
delež),

– plačilni pogoji, daljši za 30 in več dni
od predvidenih v razpisni dokumentaciji
(10% delež),

– možnost kompenzacije (5% delež),
– dobavni roki za razpisani material (5%

delež),
– boniteta ponudnika (10% delež),
– reference ponudnika v obdobju 1995–

1999, vključujoč dosedanje dobre izkušnje
naročnika s ponudnikom (30% delež).

Za posamezno merilo se za najugodnej-
šo ponudbo upošteva toliko točk, kolikor je
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popolnih ponudb, za vsako naslednjo manj
ugodno ponudbo pa po točko manj. Točke
po posameznem merilu se ponderirajo s
prej navedenimi deleži.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: kont. osebi Matija Klarič, Ivan Klepac,
tel. 061/851-430, faks 061/853-182.

Naročnik si pridržuje pravico do even-
tualno manjše ali večje nabave posamezne-
ga vodovodnega materiala od razpisane ko-
ličine oziroma pogodbene vsote, kar je od-
visno od potreb pri vzdrževanju infrastruktu-
re, odpravi nastalih okvar na cevovodih ter
glede na pridobljena dela oziroma na razpo-
ložljiva finančna sredstva. V obeh primerih
izbrani ponudnik nima pravice do uveljavlja-
nja odškodnine.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo
ponudniki utrpeli, ker njihova ponudba ni
bila sprejeta.

Predstavniki ponudnikov morajo pri od-
piranju ponudb imeti pisna pooblastila za
zastopanje.

16., 17.
Komunalno podjetje

Hydrovod Kočevje-Ribnica

Ob-15878
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa:  Ortopedska  bolnišnica  Val-
doltra, Jadranska c. 31, Ankaran, faks
066/527-185.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolnišni-
ca Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kurilno olje lahko, ca.
500.000 l.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora nuditi kompletno ponudbo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivne dobave v času 2 let od podpisa
pogodbe.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, Ankaran, pri Alenki
Vodopivec, tel. 066/462-212, faks
066/527-185, 1. nadstropje nad dvorano
v začasnih prostorih uprave.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 12. 1999,
od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno doku-
mentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije in dokazilo o
vplačilu razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.140 SIT (vključno z DDV),
virmansko nakazilo na žiro račun
51400-620-603-30666 pri APP Koper.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 12. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, pri

Alenki Vodopivec, tel. 066/462-212, faks
066/527-185.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 12. 1999 ob 11. uri v Ortopedski bolni-
šnici Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, v
sejni sobi uprave.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 10% razpisane letne vrednosti blaga.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po določilih vzorčne po-
godbe iz razpisne dokumentacije.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik, da mu bo priznana sposob-
nost: zahteve so podane v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 31. 1. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– morebitne druge ugodnosti ponud-

nika.
Teža in način uporabe meril je določena

v razpisni dokumentaciji. Najnižja cena ni
nujno najugodnejša.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Jožef
Vrčon, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ja-
dranska c. 31, Ankaran, tel. 066/462-220,
telefaks 066/527-185.

16., 17.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

Ob-15879
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ja-
dranska c. 31, Ankaran, faks
066/527-185.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolnišni-
ca Valdoltra.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:
ponudnik se lahko poteguje za naročilo v
celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno za čas enega leta od podpisa po-
godbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto od podpisa pogodbe, predvidoma
31. 12. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, Ankaran, pri Alenki
Vodopivec, tel. 066/462-212, faks
066/527-185, I. nadstropje nad dvorano v
preseljenih prostorih uprave.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
javnega razpisa do roka za oddajo ponudb,
in sicer od ponedeljka do petka od 9. do
12. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo morajo predložiti pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije in dokazilo o
vplačilu za razpisno dokumentacijo.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.760 SIT (DDV je vklju-
čen), na žiro račun 51400-620-603-30666
pri Agenciji za plačilni promet Koper.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbe: 17. 12. 1999
do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ortopedska bolnišnica Val-
doltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, tel.
066/462-210, faks 066/527-185.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 12. 1999 ob 11. uri v Ortopedski bolni-
šnici Valdoltra, Jadranska c. 31, Ankaran, v
zdravniški posvetovalnici, I. nadstropje v
diagnostičnem centru.

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 45 dni od datuma odpiranja po-
nudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca 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:

– izpolnitev zakonskih pogojev za izved-
bo javnega naročila,

– dokazila o solventnosti, poravnanih ob-
veznostih in zakonitem poslovanju,

– in drugi pogoji, določeni v razpisni do-
kumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe do 31. 1. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference pri naročniku in drugje (re-

ferenčna lista),
– morebitne  druge  ugodnosti  ponud-

nika.
Najnižja cena ni nujno najugodnejša.
Teža in način uporabe meril je določena

v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: strokovne informacije posreduje Eliza-
beta Mazalin, univ. dipl. inž. živ. tehnol.,
Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska
c. 31, Ankaran, tel. 066/462-211, telefaks
066/527-185.

Naročnik si pridržuje pravico do spre-
membe količin za posamezni artikel, glede
na potrebe med letom.

16., 17.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
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Št. 02/1999 Ob-15880
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj, faks
064/226-718.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: naročnik – Zdravstve-
ni dom Bohinj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zobozdravstveni aparat s
4 biči skupaj s terapevtskim stolom za
ZD Bohinj.

Točna specifikacija blaga je sestavni del
razpisne dokumentacije.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

4,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ja-

nuar–februar 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska
c. 9, 4000 Kranj, Milena Vinter-Šambar,
tel. 064/282-518, faks 064/226-718.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 12. 1999,
med 8. in 13. uro, po enodnevni predhodni
najavi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-32725.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 12. 1999 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in s številko javnega razpisa, objavljenega v
Uradnem listu RS.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 12. 1999
ob 12. uri, na naslovu: Zdravstveni dom
Bohinj, Triglavska c. 15, 4264 Bohinjska
Bistrica, v sejni sobi.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% od ocenjene razpisane
vrednosti aparata (točka 3č.), veljavnost do
15. 3. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba z
enim dobaviteljem.

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 – po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 12. 1999
po 10. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): dolo-
čeno v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije, povezane s tem javnim
naročilom, se sprejemajo do 10. 12. 1999
po faksu 064/226-718, kontaktna oseba:
Milena Vinter-Šambar, ali na tel.
064/721-022, kontaktna oseba Stanka
Ravnik.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17.
OZG, Kranj

Št. 36-01/99-47 Ob-15882
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Okrožno sodišče v Murski Soboti,
Slomškova 21, Murska Sobota, faks
31-326.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v Mur-
ski Soboti in Okrajna sodišča v Murski Soboti,
Gornji Radgoni, Lendavi in Ljutomeru.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pisarniškega in
računalniškega potrošnega materiala.
Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne do-
kumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,800.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 1. 2000 do 31. 12. 2000, oziroma 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:
Okrožno sodišče v Murski Soboti, urad
predsednice, Slomškova 21, Murska So-
bota.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT, z virmanom na
račun št. 51900-637-50615.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 15. 12. 1999 do 9.
ure, ne glede na način dostave pošiljke.
Ponudba mora biti oddana v zaprti in žigo-
sani ovojnici z navedbo točnega naslova po-
nudnika in z obveznim pripisom “Javni raz-
pis – ponudba za dobavo pisarniškega in
računalniškega potrošnega materiala – Ne
odpiraj!”.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Murski
Soboti, Slomškova 21, Murska Sobota –
vložišče.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 1999 ob 10. uri v razpravni dvorani
št. 9 Okrožnega sodišča v Murski Soboti,
Slomškova 21.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančne garancije za resnost po-
nudbe v višini 10% ocenjene vrednosti na-
ročila, z veljavnostjo 60 dni od javnega od-
piranja ponudb.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v

drugih dokumentih: skladnost 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:
določena v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be je 60 dni od datuma javnega odpiranja
ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): 1. ce-
na, 2. rok plačila, 3. kvaliteta.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: na naslovu iz 6.(a) točke razpisa.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo: to je prvi razpis.
Okrožno sodišče v Murski Soboti

Št. 310/99 Ob-15883
1. Naročnik, poštni naslov, številka

telefaksa: Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., Titova 106, 8281 Senovo, tel.
0608/71-300, faks 0608/71-879.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Senovo, Titova 106
– uprava, Reštanj – obrat Ravne.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 120.000 litrov kurilno
olje EL.

(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:
7,200.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

pogodba se zaključi 31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Senovo v zapiranju, d.o.o., komerciala,
Titova 106, 8281 Senovo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 8. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (v ceno je vklju-
čen 19% DDV v znesku 798,30 SIT) na žiro
račun št. 51600-601-21161, z virmanom
ali splošno položnico.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  potreb-
no predložiti ponudbe: 13. 12. 1999 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Rudnik Senovo v zapiranju,
d.o.o., Titova 106, 8281 Senovo, komer-
ciala, Olga Božičnik.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 12. 1999 ob 12. uri, v sejni sobi Rudni-
ka Senovo.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% vrednosti blaga, veljav-
nost – kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).
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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 izvrševanju prora-
čuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti.

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):

– ponudbena cena do 40 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– rok plačila do 10 točk,
– reference ponudnika do 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: zainteresirani dobijo v komerciali Rud-
nika pri Šribar Milanu, na tel. 0608/71-792.

16., 17.
Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,

Senovo

Št. 251/99 Ob-15885
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Vrtec Mengeš, Šolska ulica 12,
1234 Mengeš, tel. 061/730-220, faks
061/730-225.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro do-
bavitelja brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Vrtec Mengeš, Šol-
ska ulica 12, 1234 Mengeš.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava pre-
hrambenih izdelkov za malico in kosila
otrok v vrtcu.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine:

– meso in mesni izdelki,
– ribe in konzervirane ribe,
– jajca,
– olje in izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– žita, mlevski izdelki in testenine,
– kruh in pekovsko pecivo,
– zmrznjena in konzervirana zelenjava,
– sveža zelenjava in suhe stročnice,
– sveže sadje,
– konzervirano sadje in sokovi,
– ostalo prehrambeno blago.
Naročnik si pridržuje pravico, da za po-

samezno blago izbere več najugodnejših
ponudnikov.

(č) Ocenjena vrednost naročila: celotna
letna vrednost naročila je 26,257.058 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

– meso in mesni izdelki – 8,012.183
SIT,

– ribe in konzervirane ribe – 580.549
SIT,

– jajca – 540.000 SIT,
– olje in izdelki – 320.634 SIT,
– mleko in mlečni izdelki – 5,897.741

SIT,

– žita, mlevski izdelki in testenine –
941.930 SIT,

– kruh in pekovsko pecivo – 3,114.980
SIT,

– zmrznjena in konzervirana zelenjava –
1,122.841 SIT,

– sveža zelenjava in suhe stročnice –
1,912.706 SIT,

– sveže sadje – 1,823.687 SIT,
– konzervirano sadje in sokovi –

797.366 SIT,
– ostalo prehrambeno blago –

1,192.441 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivna dobava od 1. 4. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do 31. 3. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vr-
tec Mengeš, Šolska ulica 12, 1234 Men-
geš, tajništvo vrtca – Barbara Kopušar, tel.
061/730-220.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan od dneva
objave javnega razpisa do dne 15. 12.
1999, od 12. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno pred dvigom plačati 7.500 SIT
na žiro račun 50120-603-404006, odprt
pri Agenciji za plačilni promet Domžale, kar
ponudnik dokaže z original potrjeno splo-
šno položnico ali izpiskom APP.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 16. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbo je potrebno pred-
ložiti v dveh izvodih (original in ena kopija), v
zapečateni ovojnici, z jasno oznako “Ne od-
piraj – ponudba za sukcesivno dobavo pre-
hrambenih izdelkov”, osebno na sedežu na-
ročnika do 16. 12. 1999 do 12. ure, v taj-
ništvo vrtca, Barbari Kopušar, ali priporoče-
no s povratnico po pošti na naslov: Vrtec
Mengeš, Šolska ulica 12, 1234 Mengeš, ki
mora v tajništvo vrtca prispeti do 6. 12.
1999 do 12. ure.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 12. 1999 ob 10. uri, v knjižnici, na
naslovu naročnika Vrtec Mengeš, Šolska uli-
ca 12, 1234 Mengeš.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo v ponudbi pred-
ložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3% od vrednosti ponudbe, z veljav-
nostjo do 60 dni po datumu izdaje sklepa o
izbiri. V primeru izbire in sklenitve pogodbe
mora ponudnik najkasneje v desetih dneh
od sklenitve pogodbe predložiti tudi bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti v višini 3% od pogodbene vredno-
sti. Bančne garancije za resnost ponudbe ni
potrebno predložiti, če ponudnik predloži
ponudbo za posamezno skupino oziroma
posamezne skupine živil in je vrednost sku-
pine oziroma vseh skupin, za katere ponud-
nik poda ponudbo, v skupnem znesku nižja
od zneska 5,000.000 SIT. Bančne garanci-
je za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
ni potrebno predložiti, če je pogodba skle-
njena za nižjo vrednost od 5,000.000 SIT.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v

drugih dokumentih: plačila se izvajajo v skla-
du z določili zakona o izvrševanju proraču-
na Republike Slovenije in navodil o izvrše-
vanju proračuna v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
bavitelj z možnostjo sodelovanja poddoba-
viteljev, ki jih navede v ponudbi.

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 pravne ose-
be in zastopniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– so finančno usposobljeni,
– imajo stalno zaposlene delavce ter

ostale strokovne delavce.
13. Datum, po katerem ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: po 16. 12. 1999
po 12. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– razmerje cena/kvaliteta storitev ter
ostali komercialni pogoji – 5 točk,

– dosedanje izkušnje, reference pred-
vsem na področju predmeta javnega razpi-
sa – prednost imajo ponudniki, ki že dobav-
ljajo blago iz tega razpisa v vrtcu ali šoli – 4
točke,

– celovitost opisa in skladnost vsebine
ponudbe z zahtevami naročnika – 2 točki,

– kadrovska struktura in strokovne refe-
rence zaposlenih – 1 točka,

– lastna proizvodnja oziroma proizvod-
nja domačega proizvajalca – 1 točka,

– plačilni pogoji s čim daljšim plačilnim
rokom – 2 točki,

– posebne ugodnosti ponudnika (super
rabati) – 2 točki.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

Naročnik ne bo upošteval preference za
domače ponudnike.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: Vrtec Mengeš, Šolska ulica 12, 1234
Mengeš, pri Barbari Kopušar, tel.
061/730-220, med 12. in 14. uro.

16., 17.
Vrtec Mengeš

Št. 33-01/99 Ob-15886
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Okrožno sodišče v Novi Gorici,
Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica, faks
065/22-118.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: poslovni prostori
Okrožnega sodišča v Novi Gorici in Okraj-
nih sodišč v Novi Gorici, Ajdovščini, Idriji in
Tolminu.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški, računalniški in
potrošni material po specifikaciji, ki je del
razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
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nudnik se lahko poteguje ali za celotno na-
ročilo ali le za del naročila, in sicer za doba-
vo računalniškega materiala oziroma pisar-
niškega in potrošnega materiala.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

– pisarniški in potrošni material –
6,000.000 SIT,

– računalniški material – 1,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:

1. 2. 2000 – sukcesivna dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Okrožno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva
14, 5000 Nova Gorica, sekretarka Breda
Mattiazzi, vodja kadrovske službe Tanja Von-
čina, tel. & faks 065/22-118.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 12. 1999
od 9. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 1.000 SIT na ŽR
Okrožnega sodišča v Novi Gorici, št.
52000-637-22545.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 12. 1999 od 9.
do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Okrožno sodišče v Novi Go-
rici, Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica (vlo-
žišče), v zapečateni pisemski ovojnici z oz-
nako “Ne odpiraj – javni razpis” ali priporo-
čeno na pošti ali osebno.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 1999 ob 10. uri, v prostorih Okrož-
nega sodišča v Novi Gorici.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ocenjene vrednosti pogod-
be, bančna garancija za dobro izvedbo posla
v višini 5% ocenjene vrednosti pogodbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 30 dnevni plačilni rok.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: prodajna po-
godba.

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 je videti v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 12. 1999
do 10. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena: 60%,
– rok dobave in razpoložljivost: 10%,
– kvaliteta: 10%,
– ugodnosti: 10%,
– reference: 5%,
– ponudba izven specifikacije: 5%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu:
– Breda Mattiazzi,
– Tanja Vončina.
16., 17.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

Št. 6129 Ob-15887
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
faks 061/189-73-47.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): na podlagi javnega razpi-
sa za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Zavod RS za blagov-
ne rezerve, Ljubljana, Poslovna stavba, Du-
najska 106/VIII.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniška oprema po
specifikaciji v razpisni dokumentaciji.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: 10 mio

SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ja-

nuar 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

konec januarja 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo v tajništvu Zavoda Republike Sloveni-
je za blagovne rezerve Ljubljana, Dunajska
106/VIII.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 3. 12.
1999 do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: pred prevzemom razpisne
dokumentacije morajo ponudniki vplačati
stroške v znesku 10.000 SIT na žiro račun
Zavoda Republike Slovenije za blagovne re-
zerve, št. 50101-603-402300.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: veljavne poštni žig do
vključno 13. 12. 1999 do 24. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: pisne ponudbe z vidno
oznako na prednji strani ovojnice “Ponud-
ba – Pisarniška oprema – VII. nadstropje –
Ne odpiraj!” in točnim naslovom ponud-
nika na zadnji strani ovojnice, morajo po-
nudniki oddati s priporočeno pošiljko na
naslov: Zavod Republike Slovenije za bla-
govne rezerve, Dunajska 106, 1000 Ljub-
ljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 1999 ob 12. uri, v prostorih resta-
vracije Poslovnega centra Ljubljana, Dunaj-
ska 106/I.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe morajo po-
nudniki predložiti v ponudbi bančno garan-
cijo v znesku 1,000.000 SIT, z rokom ve-
ljavnosti najmanj 30 dni po datumu sklepa o
izbiri.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v dru-
gih dokumentih: plačilo se bo izvedlo v skla-
du z zakonom o izvrševanju proračuna RS.

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:
vse zahteve glede finančno poslovnih in teh-
ničnih sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, so navedene v razpisni dokumen-
taciji.

13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za izbiro najugodnejšega ponudnika so: ce-
na, rok izvedbe del, reference, garancija in
posebne ugodnosti.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu:

– na morebitna pisna vprašanja v zvezi z
razpisanimi deli in razpisno dokumentacijo,
ki bodo prispela do vključno 29. 11. 1999
na naslov Zavoda, faks 061/189-73-47, bo
naročnik pisno odgovoril do vključno 1. 12.
1999;

– na razpisu lahko sodelujejo le ponud-
niki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo,

– ponudbe, katerih ovojnice ne bodo
ustrezno opremljene, bodo izločene pred
odpiranjem in vrnjene pošiljatelju. Prav tako
bo ponudniku vrnjena neodprta ponudba, ki
bo oddana po roku, določenem v tem jav-
nem razpisu;

– ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnje-
vale zahtev iz razpisne dokumentacije, bo
komisija za vodenje razpisnega postopka
ob odpiranju ponudb izločila;

– ponudniki bodo o izbiri izvajalca razpi-
sanih del obveščeni pisno, v roku 15 dni od
dneva odpiranja.

16., 17.
Zavod RS za blagovne rezerve

Ob-15950
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Mari-
bor, Prvomajska 1, 062/413-709.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. (a) Kraj dobave: Zavod za zdravstve-
no varstvo Maribor, Prvomajska 1, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 komad računalnik Digi-
tal-Compaq (Alpha + Op. VMS).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
10,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od

decembra 1999 do januarja 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do konca januarja 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Maribor, tajnica
direktorja, Prvomajska 1, 2000 Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.000 SIT, gotovinsko na
blagajni ali na žiro račun
51800-603-34142.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 7. 12. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno var-
stvo Maribor, Prvomajska 1, tajnica direk-
torja.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 12. 1999 ob 10. uri, sejna soba v pritlič-
ju, na naslovu: Zavod za zdravstveno var-
stvo Maribor, Prvomajska 1, 2000 Maribor.

9.



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 96 / 26. 11. 1999 / Stran 6481

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dneh od
prevzema blaga.

11. Zahtevana  pravna  oblika,  ki  jo
mora  prevzeti  skupina  ponudnikov  stori-
tev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: v
dokumentaciji vsebovana kupoprodajna
pogodba.

12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do 31. 12.
1999.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cene,
servis, plačilni pogoji, dobavni roki, refe-
rence.

15., 16., 17.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Št. 0048-308/86-99 Ob-15890
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljub-
ljana, tel.: 061/132-5125, telefaks št.
061/315-073.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): delni ponovni javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-
nje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: predmet javnega razpisa je
izdelava in dobava delov policijskih uni-
form, in sicer:

1. sklop: pulover zimski moder: 299 ko-
sov,

2. sklop: kapa s ščitnikom-modra: 299
kosov,

3. sklop: maska zaščitna s filtrom in tor-
bico: 299 kosov.

Vrsta, značilnosti in opis artiklov, ki so
predmet javnega naročila, so navedeni v
razpisni dokumentaciji.

(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 dobavo vseh
artiklov v celoti (sklopi od 1 do 3), ali za
posamezne sklope v celoti. Ponudniki se
ne morejo prijaviti za izdelavo in dobavo
posameznih  artiklov  iz  posameznih
sklopov.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost javnega naročila je za vse sklo-
pe v celoti (od 1 do 3) 10,100.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

1. sklop: 2.900.000 SIT,
2. sklop: 1.300.000 SIT,
3. sklop: 5.900.000 SIT.

4. Datum dobave, če je predvideno: za
vse artikle, ki so predmet javnega razpisa
(sklopi od 1. do 3.) je najkasnejši dobavni
rok 15. 1. 2000.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko ponudniki dvig-
nejo na Ministrstvu za notranje zadeve –
Uprava skupnih služb, Sektor za mate-
rialno-tehnične zadeve, Vodovodna 93a,
Ljubljana, pri Marti Pecarski, tel.:
061/172-5627, kontaktna oseba: Bojan
Šelih, tel.: 061/172-5622.

(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.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT, način plačila:
virmansko, številka računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje
zadeve), sklicna številka: 308-86-99.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 16. 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: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče,
1501 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 12.
1999, ob 10. uri, na naslovu: Visoka poli-
cijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljub-
ljana.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izro-
čiti pisna pooblastila za sodelovanje na jav-
nem odpiranju.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost dane ponudbe s
strani ponudnika v znesku 8% od vrednosti
ponudbe.

10. Glavni  pogoji  financiranja  in  plači-
la  in/ali  sklicevanje  na  merodajna  dolo-
čila  v  drugih  dokumentih:  rok  plačila  ne
sme biti krajši od 30 dni od dneva urad-
nega prejema računa, ki je izstavljen po
dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o iz-
delavi in dobavi delov policijskih uniform, v
skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega
roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 150 dni od dneva odpiranja
ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža
in način uporabe meril – 21. člen ZJN):
cena, kvaliteta vzorca, finančno stanje po-
nudnika in reference s področja javnega
naročila.

Največje število točk, ki jih lahko ponud-
be prejmejo za ceno je 5 točk, za kvaliteto

vzorca 2,1 točk, za finančno stanje ponud-
nika 0,8 točk, ter za reference s področja
javnega naročila 0,2 točk.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 6, z dne 29. 1. 1999, Ob-566.

17.
Ministrstvo za notranje zadeve RS

Št. 340/99 Ob-15951
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija, Upravna eno-
ta Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, telefon: 065/29-494, faks
065/28-151.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Upravna enota Nova
Gorica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

I. skupina – pisarniški material,
II. skupina – računalniški material.
Natančen seznam pisarniškega in raču-

nalniškega materiala in navedba predvide-
ne količine blaga, ki je predmet razpisa, je
sestavni del razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za dobavo blaga v
celoti ali pa po skupinah iz točke I. in II.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:

I. skupina – 3,000.000 SIT,
II. skupina – 4,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: od

1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe od katere se lah-

ko zahteva razpisno dokumentacijo: Upravna
enota Nova Gorica, Kadrovska služba (15/II),
Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 29. 11. 1999 do
vključno 15. 12. 1999, vsak delavnik od 9.
do 12. ure in od 13. do 14. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 16. 12. 1999 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Upravna enota Nova Gorica,
(glavna pisarna, II. nadstropje/soba 40), Trg
E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 12. 1999 ob
10. uri v razpravni sobi (II. nadstropje/soba
6) Upravne enote Nova Gorica, Trg E. Kardel-
ja 1 v Novi Gorici.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 3% od vrednosti zneska
javnega naročila, bančna garancija mora
veljati do 1. 2. 2000.
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba v
skladu z razpisno dokumentacijo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati
do poteka roka za oddajo ponudbe.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
fiksnost cen, dobavni roki, reference, ugod-
nosti – merila so obrazložena in ocenjena v
razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudnik mora svojo zahtevo izraziti
pisno na naslov naveden v točki 6.a).

Ponudnik sme zahtevati pojasnilo do
vključno 7. 12. 1999.

16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objav-
ljena.

17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen: ni bil objavljen.

Upravna enota Nova Gorica

Ob-16010
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, tel. 061/13-41-100, faks
061/13-61-228.

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 (za obsežnejše opise priloži-
ti poseben list!):

I. terenska vozila za upravo in goz-
darski sektor:

– SUZUKI Grand Vitara 2,5 s klimo, ko-
vinsko sive barve – predvidoma 2 kosa,

– SUBARU Forester 4WD, 2,0 GX WZ,
kovinsko  zelene  barve  –  predvidoma
1 kos.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: naroči-
lo ni deljivo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
14,900.000 SIT skupaj z DDV.

4. Datum dobave, če je predvideno: naj-
kasneje 45 dni po podpisu pogodbe.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000
Ljubljana, tel. 061/13-41-114, Dušica
Gimpelj.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 29. 11. 1999
do 3. 12. 1999, vsak delovni dan med 8. in
12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): ponudni-
ki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo,
morajo predložiti dokazilo o plačilu 5.000
SIT in pooblastilo za dvig razpisne doku-
mentacije. Plačilo se izvrši na ŽR SKZG RS,
št. 50102-603-44803, z označbo (sklic)
77-10-99.

7. (a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je
potrebno predložiti ponudbe: 20. 12.
1999 do 10. ure.

Na ovitku mora biti nalepljen izpolnjen
originalen obrazec prijave, ki je priloga raz-
pisne dokumentacije.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Sklad KZG Republike Slo-
venije, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 12. 1999 ob 12. uri v sejni sobi SKZG
RS, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora kot garancijo za
resnost ponudbe predložiti bančno garanci-
jo v znesku 8% ponudbene vrednosti, ki
mora veljati najmanj 95 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

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 izstavitve računa,
ki je izstavljen po dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pi-
sne pogodbe z naročnikom.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko pravne osebe, ki izpolnju-
jejo zahteve podrobno opredeljene v razpi-
sni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponud-
be mora biti najmanj 120 dni od dneva od-
piranja ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– cena,
– ugodnosti servisnih storitev,
– garancijski rok za motor in pogonske

dele,
– garancijski rok za prerjavenje ploče-

vine,
– reference iz naslova javnega naro-

čanja.
15. Morebitne  druge  informacije  o

naročilu:  najmanj  7  dni  pred  rokom  za
oddajo ponudb lahko ponudniki pisno zah-
tevajo pojasnila v zvezi z razpisno doku-
mentacijo in pripravo ponudbe. Vprašanja
se naslovijo na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije,
Dunajska 58, 1000 Ljubljana, s pripisom:
“Dodatne informacije – javni razpis za av-
tomobile“.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 22. 10. 1999 pod
št. 7376/99.

Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa

gradbenih del brez omejitev

Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev

Popravek

Št. 5196/99 Ob-15334
V objavi javnega razpisa gradbenih del

brez omejitev naročnika Komunale Radov-
ljica, d.o.o., objavljenem v Ur. l. RS, št. 94,
dne 19. 11. 1999, št. objave Ob-15243,
se točka 5.(b) popravi:

5.(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto: ponudnik ne sme ponuditi
samo svojo varianto. Ponudnik mora ob-
vezno oddati ponudbo v skladu s prilo-
ženim projektantskim popisom del, lah-
ko pa poda eno ali več svojih variantnih
rešitev, ki jih mora ločeno prikazati.

Komunala Radovljica

Ob-15848
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljub-
ljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen UJN): javni razpis za izbiro iz-
vajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: depandansa resta-
vracije Urška, Privoz 11, 1000 Ljubljana.

4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: preu-
reditev depandanse restavracije Urška,
Privoz 11, 1000 Ljubljana.

Skupna orientacijska vrednost javnega
naročila je: 18,000.000 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: ponudniki se lahko prijavi-
jo za celotno javno naročilo.

c)
5. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.

b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
10. 1. 2000, dokončanje del 6. 3. 2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: PRO
55, Biro za projektiranje in inženiring,
d.o.o., Ziherlova 2, Ljubljana –Majda Stei-
ner, tel. 061/335-596.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan do
15. 12. 1999, in sicer od 9. do 12. ure.

c) Znesek  in  način  plačila  za  razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo proti plačilu
20.000 SIT (v ceno je vključen 19% davek
na dodano vrednost) na žiro račun št.
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50101-601-57273 pri APP Ljubljana (PRO
55, d.o.o., Ljubljana).

8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 12. 1999 do 9. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: PRO 55, Biro za projektira-
nje in inženiring, d.o.o., Ziherlova 2, Ljub-
ljana – Majda Steiner. Ponudbe morajo biti
oddane v zaprti kuverti s pripisom “Ponud-
ba – ne odpiraj” s predmetom javnega na-
ročila in številko objave v Uradnem listu
RS.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 12. 1999 ob 11. uri v prostorih Mini-
strstva za šolstvo in šport, Trubarjeva 3,
1000 Ljubljana – 5. nadstropje.

10. 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 vnovčljivo na prvi
pisni poziv v višini 10% od razpisane vred-
nosti javnega naročila, z veljavnostjo do
30. 1. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
rok plačila je minimalno 60 dni po potrditvi s
strani nadzornega organa (navodila o izvr-
ševanju proračuna, Ur. l. RS, št. 13/96 in
spremembe).

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno 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:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne ose-
be, ki so registrirane za opravljanje tovrstne
dejavnosti, razpolagajo s tehničnimi sred-
stvi in imajo ustrezno kadrovsko strukturo.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 12. 1999
do 12. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena - 7 točk (45%),
– kadrovska struktura in strokovne refe-

rence zaposlenih delavcev, ki bodo oprav-
ljali razpisana dela s področja ponudbe ozi-
roma predvidenih podizvajalcev - 4 točke
(20%),

– dosedanje izkušnje in reference ter re-
ference na področju predmeta javnega na-
ročila – 3 točke (15%),

– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik – 2
točki (10%),

– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-
mi naročnika – 2 točki (10%).

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudba mora biti sestavljena v skladu
z razpisnimi pogoji na originalnih popisih.
Naročnik si pridržuje pravico do naročila v
zmanjšanem obsegu od razpisanega.

17.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-15849
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Krajevna skupnost Krtina, Krtina 41,
1233 Dob.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN) javni razpis gradbenih del
brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Krtina.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: rekon-
strukcija ceste v Račnem vrhu
(8,000.000 SIT).

b), c)
5. a), b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: 1. 1. 2000,
30. 4. 2000.

7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kra-
jevna skupnost Krtina, Krtina 41, 1233 Dob
– po predhodni najavi na tel. 041/668-308.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 5. 12. 1999.

c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.000
SIT, ŽR št. 50120-645-65011 – KS Krtina.

8. a) Datum  in  ura,  do  kdaj  je  po-
trebno predložiti ponudbo: 10. 12. 1999
do 14. ure.

b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Krajevna skupnost Krtina,
Krtina 41, 1233 Dob v zapečateni kuverti z
oznako javni razpis – ponudba za rekon-
strukcijo ceste v Račnem vrhu - Ne odpiraj!

Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 12. 1999 ob 16. uri na Občini Domža-
le, Ljubljanska 69, Domžale v konferenčni
sobi (I. nadstropje).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
mesečna situacija v skladu s pogodbo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo 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: KS Krtina, Krtina 41, kontaktna oseba
Mavricij Grošelj, tel. 041/668-308.

Krajevna skupnost Krtina

Št. 462-58/89  Ob-15850
1. Naročnik: investitor je Občina Izola,

Sončno nabrežje 8 Izola, postopek za izbiro
izvajalca brez omejitev vodi Urad za komu-
nalni razvoj, Postonjska 3 Izola. Kontaktna
oseba je Podbreznik Martin inž. gradb., tel.
066/480-220 ali 480-200, faks
066/480-210.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika oziroma izvajalca: javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Mala Seva nad
Izolo.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocena vrednosti celotnih del:

– gradbena in inštalacijska dela za
izvedbo komunalne infrastrukture-fekal-
ne kanalizacije, vodovodno omrežje.

– orientacijska vrednost del znaša:
32,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Sprejemljivost variant: upoštevane

bodo ponudbe po osnovnem popisu in raz-
pisni dokumentaciji.

(b) Ponudnik v osnovni ponudbi ne sme
ponuditi variantnih ponudb.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končnja del: predvideni rok za pričetek del
je februar 2000, rok dokončanja razpisanih
del je junij 2000.

7. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko interesenti dvig-
nejo na Uradu za komunalni razvoj, Po-
stonjska ul. št. 3 Izola pri Podbreznik Mar-
tinu ali Stupar Borisu tel. 066/480-222,
ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije.

(b) Datum do katerega je možno prevzeti
razpisno dokumentacijo: 10. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumntacijo: cena razpisne dokuntacije je
20.000 SIT.

Način plačila razpisne dokumentacije:
na žiro račun Občine Izola št.
51430-630-90025 z navedbo predmeta
naročila.

8. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo ter polni naslov na kate-
rega se predloži ponudba: upoštevane bo-
do ponudbe, ki bodo predložene najkasne-
je do 27. 12. 1999, do 9. ure na naslov
Občina Izola, Urad za komunalni razvoj, Po-
stonjska ul. št. 3, 6310 Izola, v glavni pisar-
ni – vložišču Urada soba št. 1, pri prevzem-
niku Klara Giassi.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta javnega
naročila “javni razpis – komunalna oprema
Mala Seva“.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek
27. 12. 1999 ob 9.30 v sejni sobi Urada za
komunalni razvoj, Postojnska 3 Izola. Odpi-
ranje vodi predsednik komisije Podbreznik
Martin inž. gradb.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisot-
ni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s se-
boj pooblastilo za zastopanje.

10. Znesek, vrsta in trajanje sprejemlji-
vih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe:
ponudnik mora ob dostavi ponudbe v sklo-
pu ponudbene dokumentacije predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v viši-
ni 10% razpisane vrednosti del. Trajanje
bančne garancije mora biti skladno z opcijo
ponudbe (28. 2. 1999).

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačila se izvajajo s skladu z dolo-
čili zakona in navodili o izvrševanju prora-
čuna v roku 60 dni od dneva izstavitve
situacije.

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:
ponudniki, ki bodo sodelovali na javnem raz-
pisu se morajo izkazati z dokazilom o regi-
straciji in odločbo upravnega organa o
opravljanju dejavnosti za razpisano vrsto del,
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kolikor ta dela ali posamezne sklope del ne
izvajajo s podizvajalci, obrazci BON 1, BON
2 ali BON 3 oziroma drugim izkazom iz ka-
terega je razvidna finančna sposobnost za
izvedbo posla, ter podatkom o razpolaganju
z elementi opreme potrebne za izvedbo del.

14. Datum do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudba mora ve-
ljati do 28. 2. 2000.

Predvideni datum objave javnega razpi-
sa: 26. 11. 1999.

Predvideni datum objave dodelitve jav-
nega naročila: 18. 2. 1999.

15. Merila za dodelitev naročila:
– raven celovitosti ponudbe,
– ponudbena cena,
– kvaliteta,
– doseganje zahtevanih parametrov,
– rok izvedbe,
– obseg in rok garancije (odzivni rok,

rok za odpravo napak),
– dosedanje reference ponudnika in mo-

rebitnih podizvajalcev na enakih ali sorod-
nih delih,

– usposobljenost ponudnika (splošna),
– sposobnost ponudnika (konkretna),
– druge posebne ugodnosti, prednosti.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki bodo o izbiri najugodnejše-
ga ponudnika obveščeni v roku 45 dni po
uspelem javnem odpiranju ponudb.

17.
Občina Izola

Št. 2759/99 Ob-15859
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunala Trebnje, Goliev trg 9, Treb-
nje, tel. 068/44-150, faks 068/44-159,
kontaktna oseba Tone Gričar.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-
tev za oddajo gradbenih del.

3. Kraj izvedbe del: KS Čatež pri Veliki
Loki.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izgrad-
nja primarnega kanala in izgradnja ČN
300 EE Čatež.

Vrednost naročila je: kanalizacija
9,000.000 SIT, ČN 300 EE 40,000.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: da, naročnik bo va-
riantne ponudbe obravnaval informativno.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: 150 dni po
podpisu pogodbe.

7. (a) Polni  naslov  službe,  od  katere
se  lahko  zahteva  razpisno  dokumenta-
cijo:  Komunala  Trebnje,  d.o.o.,  Goliev
trg 9, Trebnje – kontaktna oseba Tone Gri-
čar, inž. gr.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno dvigniti do 24. 12. 1999,
vsak delovnik med 7. in 9. uro. Pred obi-
skom telefonska najava.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob predložitvi potrdila APP
RS o plačilu materialnih stroškov, na račun
št. 52120-601-12414 – Komunala Treb-

nje, s pripisom “Razpis – Kanalizacija in ČN
Čatež” ali na blagajni podjetja v skupni višini
30.000 SIT.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
3. 1. 2000 do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunala Trebnje, d.o.o.,
Goliev trg 9, Trebnje, tel. 068/44-062, faks
068/44-159, soba št. 13.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba Kanalizaci-
ja in ČN Čatež – ne odpiraj” in številko
objave v Uradnem listu RS ter oznako po-
nudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 1. 2000 ob
8. uri na naslovu Komunala Trebnje, d.o.o.,
Goliev trg 9, Trebnje, sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti naročniku banč-
no garancijo v višini 10% od razpisne vred-
nosti.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
so detajlno opredeljeni v razpisni dokumen-
taciji.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpi-
sana dela oddal enemu izvajalcu.

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:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb 6. 1. 2000 do 7.30.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni doku-
mentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena ce-
na, usposobljenost ponudnika, rok izdelave,
reference in ostale ugodnosti.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najnižja ponudbena cena še ne pred-
stavlja najugodnejše ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjši obseg del od razpisane-
ga z ozirom na razpoložljiva finančna sredst-
va ali odstopiti od podpisa pogodbe. V no-
benem primeru ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.

17., 18.
Komunala Trebnje, d.o.o.

Št. 0014/99 Ob-15860
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel.
061/64-100 telefaks 0601/64-582.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Zagorje ob Savi.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-

lov, ki se bodo oddajali posamično: injekti-
ranje kavern in izdelava betonskih če-
pov na 6 obzorju jame Kotredež.

Okvirna vrednost dodeljenega naročila v
celoti je 65,000.000 SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih predlogov.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: pričetek del
januar 2000 končanje del junij 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska 2,
Zagorje ob Savi, kontaktna oseba je Stošic-
ki Franc, univ. dipl. inž. rud., tel.
0601/64-100 telefaks 0601/64-582.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo lah-
ko zainteresirani ponudniki dvignejo na na-
slovu naročnika pri Jasni Marinšek do
24. 12. 1999 do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lah-
ko dvignejo ponudniki proti plačilu 35.000
SIT na žiro račun naročnika št.
52720-601-18631 sklic na številko
10.1.25. V znesku je vračunan 19% davek
na dodano vrednost.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe predložijo po-
nudniki - prevzemnici Jasni Marinšek najka-
sneje do 3. 1. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 4. 1. 2000 ob 10. uri na na-
slovu naročnika Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Zagorje ob Savi – sejna soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: ponudniki morajo v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% od vrednosti javnega razpisa z
veljavnostjo do 75 dni od dneva odpiranja
ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačila se izvajajo v skladu z določili zakona
o izvrševanju proračuna Republike Sloveni-
je in navodil o izvrševanju proračuna v skla-
du z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

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:

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,

– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter

ostale strokovne delavce,
– imajo reference s področja javnega na-

ročila.
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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

Št. 8856/99 Ob-15837
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova
6, 4000 Kranj, faks 064/211-362.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: dobava in storitev RTP
110/20/10 kV Labore – GIS:

– paket I:110 kV postroj v znesku 600
mio SIT,

– paket II:110 kV sekundarni sistemi v
znesku 100 mio SIT,

– paket III:110 kV kabli in kabelski za-
ključki v znesku 50 mio SIT.

Ponudnik lahko ponudi posamezni pa-
ket.

Kontaktna oseba: Miha Žumer, univ. dipl.
el. inž., tel: 064/283-446, faks
064/801-550.

4. Kraj izvedbe: Kranj, RTP Labore.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 15 mesecev po stopa-
nju pogodbe v veljavo.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentaci-
jo: Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova 6,

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena storitev – 6 točk (30%),
– kadrovska struktura in strokovne refe-

rence zaposlenih delavcev, ki bodo oprav-
ljali razpisana dela s področja ponudbe ozi-
roma predvidenih podizvajalcev – 4 točke
(20%),

– dosedanje izkušnje, reference pred-
vsem na področju predmeta javnega razpi-
sa – 3 točke (15%),

– plačilni in ostali komercialni pogoji – 3
točke (15%),

– dejavnost, ki jo opravlja ponudnik – 2
točki (10%),

– celovitost opisa in skladnost vsebine
ponudbe z zahtevami naročnika – 2 točki
(10%).

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki dobijo vse dodatne informa-
cije o naročilu na naslovu naročnika pri Sto-
šicki Francu, univ. dipl. inž. rud.

17., 18.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.

4000 Kranj, tajništvo II. nadstropje med
10. in 12. uro po predhodni enodnevni
najavi po faksu: 064/211-362 in z vir-
manskim dokazilom o plačilu stroškov za
razpis v višini 50.000 SIT za izvod (v slo-
venskem ali angleškem jeziku) na ŽR
51500-601-26042.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 12. 1999.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-

no predložiti ponudbo 22. 2. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Elektro Gorenjska, d.d.,
Bleiweisova 6, 4000 Kranj, tajništvo II. nad-
stropje.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
Elektro Gorenjska, d.d., Bleiweisova 6,
Kranj, sejna soba – III. nadstropje, 22. 2.
2000 ob 11. uri.

12. Znesek,  vrsta  in  trajanje  veljav-
nosti sprejemljivih finančnih zavarovanj re-
snosti ponudbe, če so v tem postopku zah-
tevana: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% ponudbene cene. Na-
ročnik bo ponudnikom vrnil bančno
garancijo po uveljavitvi pogodbe z izbranim
ponudnikom odnosno ob izteku roka njene
veljavnosti.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: razvidni iz razpisne
dokumentacije.

14.
15. (a) Zahteve  glede  pravnega  statu-

sa ponudnika storitev, finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-
njevati ponudnik, da mu bo priznana spo-
sobnost: razvidno iz razpisne dokumen-
tacije.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 6. 4. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

Skupina Paket I Paket II Paket III
ponder ponder ponder

Stroški 0,80 0,60 0,85
Tehnične karakt. 0,10 0,30 0,10
Reference 0,05 0,10 0,05
Domača udeležba 0,03
Usklajenost pog. 0,02

18.
19. Datum predhodne objave namere o

naročilu: 5. 2. 1999 .
Elektro Gorenjska,

javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Kranj

Ob-15842
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vlada Republike Slovenije, Urad za
priseljevanje in begunce, Riharjeva 38,
1115 Ljubljana, telefaks: 061/333-647.

2 Način izbire najugodnejšega ponudni-
ka (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost storitve: letalske prevozne sto-
ritve.

Ocenjena vrednost 100,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana – Priština,

Ljubljana – Sarajevo.
5. (a), (b), (c)

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja naročila: od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000, z možnostjo 1 letnega po-
daljšanja pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacija za zagotav-
ljanje sposobnosti: Vlada Republike Slove-
nije, Urad za priseljevanje in begunce, Ri-
harjeva 38, 1115 Ljubljana, tajništvo
061/333-643.

(b) Datum do kdaj je možno dvigniti raz-
pisno dokumentacijo: od 29. 11. 1999 do
8. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno denar nakazati): 9.996 SIT
z vključenim DDV na žiro račun
50100-630-10014 in obveznim sklicem 18
15148-UPB-JR-7/99 in obvezno navedbo
namena: “plačilo razpisne dokumentacije
JR-7/99-letala“.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: 14. decembra 1999
do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vlada Republike Slovenije,
Urad za priseljevanje in begunce (v tajniš-
tvo) Riharjeva 38, 1115 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja po-
nudb: 14. decembra 1999 ob 15. uri v sej-
ni sobi Urada za priseljevanje in begunce.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnih
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: nepreklicna bančna garancija,
vnovčljiva na prvi poziv v višini 1% od razpi-
sane vrednosti.

13. Glavni pogoji financiranja in plači-
la/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

16. Datum do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. decem-
bra 1999 od 14. ure dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena 100%.
18. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: določeno v razpisni dokumentaciji.
19., 20.

Vlada RS
Urad za priseljevanje in begunce

Ljubljana

Ob-15843
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vlada Republike Slovenije, Urad za
priseljevanje in begunce, Riharjeva 38,
1115 Ljubljana, telefaks: 061/333-647.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost storitve: zavarovanje (obvezno
in kasko) osebnih vozil, tovornega vozi-
la in avtobusa.

Ocenjena vrednost 6,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja naročila: od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000, z možnostjo 1 letnega po-
daljšanja pogodbe.
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9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacija za zagotav-
ljanje sposobnosti: Vlada Republike Slove-
nije, Urad za priseljevanje in begunce, Ri-
harjeva 38, 1115 Ljubljana, tajništvo
061/333-643.

(b) Datum do kdaj je možno dvigniti raz-
pisno dokumentacijo: od 29. 11. 1999 do
8. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno denar nakazati): 9.996 SIT
z vključenim DDV na žiro račun
50100-630-10014 in obveznim sklicem 18
15148-UPB-JR-8/99 in obvezno navedbo
namena: “plačilo razpisne dokumentacije
JR-8/99-zavarovanje“.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: 14. decembra 1999
do 13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vlada Republike Slovenije,
Urad za priseljevanje in begunce (v tajniš-
tvo) Riharjeva 38, 1115 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 14. decembra 1999 ob 15.30 v
sejni sobi Urada za priseljevanje in be-
gunce.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnih
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: nepreklicna bančna garancija,
vnovčljiva na prvi poziv v višini 5% od razpi-
sane vrednosti.

13. Glavni pogoji financiranja in plači-
la/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

14. Datum do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. decem-
bra 1999 od 14. ure dalje.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– cena: 80%,
– finančno stanje ponudnika: 20%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: določeno v razpisni dokumentaciji.
17., 18.

Vlada RS
Urad za priseljevanje in begunce

Ljubljana

Št. 416-01-4/98 Ob-15845
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
Ptuj 2250, tel. 062/771-146, faks.
062/771-783.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih in
pomožnih prostorov Mestne občine Ptuj.

Ocenjena vrednost naročila: 5,544.000
SIT na leto.

4. Kraj izvedbe: sedež Mestne občine
Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: določeno v razpisni dokumen-
taciji.

(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 izvedbo storitve: do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

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: od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občna Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
Franc Vreže.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 15. 12. 1999
do 15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je brezplačna.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 16. 12. 1999 do
15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Ptuj, Mestni
trg1, 2250 Ptuj. Zapečatene kuverte mora-
jo biti jasno označene: “Ponudba - ne odpi-
raj“ in številko objave javnega razpisa v Ur. l.
RS ter z navedbo predmeta naročila “čišče-
nje poslovnih in pomožnih prostorov Mest-
ne občine Ptuj“. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 12. 1999 ob 12. uri, soba 2 - mala
sejna soba.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija se izda v višini 10% od vrednosti
javnega razpisa. Vrsta in trajanje garancije
določena v razpisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročnik bo pla-
čeval storitve v rokih, navedenih v zakonu o
izvrševanju proračuna RS in navodilih o izvr-
ševanju proračuna RS.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo do-
deljeno javno naročilo: sklenitev pisne po-
godbe.

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:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponud-
nik za dokazovanje pogojev, je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 17. 12. 1999
po 9. uri .

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Teža in način uporabe meril določena v
razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: da-
je Franc Vreže, tel. 062/771-146, v času
poteka razpisa med 9. in 11. uro.

19., 20.
Mestna občina Ptuj

Ob-15846
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.,
Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, telefaks
063/866-551, tel. 063/866-566.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: letna vzdrževalna dela
na pokopališčih Podkraj pri Velenju,
Škale in Šmartno. Ocenjena vrednost na-
ročila znaša 10,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: pokopališča Podkraj pri
Velenju, Škale in Šmartno.

5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo za naslednje dele storitev: vrtnarska de-
la, odvoz odpadkov, zimsko vzdrževanje in
ostala opravila.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: datum pričetka stori-
tev: 1. 1. 2000, datum dokončanja storitev:
31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalno podjetje Velenje d.o.o., Služba za
investicijski inženiring, Koroška cesta 37b,
3320 Velenje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 9. 12.
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpi-
sna dokumentacija je na voljo za 10.000
SIT + 19% DDV – virmansko nakazilo na
žiro račun št. 52800-601-46145 – sklic na
št. 161.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo 16. december 1999
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Služba za investicijski inženiring, Ko-
roška cesta 37b, 3320 Velenje, prejemnik:
Zoran Rodič.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. december 1999 ob 10. uri v sejni sobi
Komunalnega podjetja Velenje, Koroška ce-
sta 37b, Velenje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija, ki se bo glasila na 10%
ponudbene vrednosti – veljavna najmanj 30
dni po poteku razpisnega roka.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: glavni pogoji so
opredeljeni v razpisnih pogojih.

14.
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:
kot v razpisni dokumentaciji.

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (12. člen ZJN):



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 96 / 26. 11. 1999 / Stran 6487

– cena 70%,
– plačilni pogoji 10%,
– odzivni čas 10%,
– reference 5%,
– druge ugodnosti 5%.
18. Druge informacije o naročilu: v zvezi

z razpisom: Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Služba za investicijski inženiring, Ko-
roška cesta 37b, 3320 Velenje, Zoran
Rodič, tel. 063/866-566 int. 406.

19., 20.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Št. 251/99 Ob-15847
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-po-
slovna fakulteta, Razlagova 14, 2000 Mari-
bor, št. telefaksa 062/227-056.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: repro storitve, tiskar-
ske storitve in fotokopiranje; ocenjena
vrednost ca. 45,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: na sedežu izbranega iz-
vajalca.

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)
6. Navedba posamičnih delov storitve,

če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: a) fotokopiranje; b) repro
storitve; c) tiskarske storitve.

7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-

jo varianto: da.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 2. 2000 do
31. 1. 2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: UM,
Ekonomsko-poslovna fakulteta, Razlagova
14, 2000 Maribor, dekanat.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 12. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek) 8.000
SIT na ŽR št. 51800-609-1242.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 16. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Univerza v Mariboru, Eko-
nomsko-poslovna fakulteta, Razlagova 14,
2000 Maribor, dekanat.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 12. 1999 ob 13. uri v sejni sobi deka-
nata Ekonomsko-poslovne fakultete na Raz-
lagovi 14, 1. nadstropje.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v znesku 1,000.000 SIT,
veljavna 30 dni po opravljeni izbiri.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: v skladu z zako-
nom o izvrševanju proračuna RS.

14.

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 navodili za izdelavo ponudbe.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 16. 12.
1999.

Merila za dodelitev naročila, teža in na-
čin uporabe meril (12. člen ZJN): cena (naj-
nižja cena ni nujno najugodnejša ponudba);
kvaliteta storitev (predložiti reference in iz-
delek, ki ga ponudnik sam ocenjuje kot najk-
valitetnejšega); odzivni čas (v kolikem času
je sposoben prevzeti naročeno delo, da ga
bo opravil najkasneje v 30. dneh – ne velja
za fotokopiranje).

17. Druge informacije o naročilu: dodat-
ne informacije so na voljo na sedežu fakul-
tete Razlagova 14, dekanat, do 10. 12.
1999

18., 19.
Univerza v Mariboru

Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor

Št. 1567 Ob-15862
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Bolnišnica Golnik-KOPA, 4204 Gol-
nik, 064/469-442.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta  storitve  in  opis  ter  ocenjena
vrednost  naročila:  izvajanje  fizičnega
varovanja,  receptorskih  del  in  ob-
hodnih  varovanj  bolnišnice  Golnik-
KOPA, orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Bolnišnica Gol-
nik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za speci-
fičen poklic: da, ponudniki morajo predlo-
žiti dokazila o registraciji in izpolnjevanju
pogojev za opravljanje navedene dejav-
nosti.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da, ime-
na osebja in strokovne kvalifikacije morajo
biti navedene.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev, pričetek
predvidoma januar 2000, zaključek januar
2001.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Bol-
nišnica Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204 Gol-
nik, javna naročila.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 12. 1999
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z gotovino ne-
posredno pred dvigom dokumentacije na
blagajni bolnišnice ali predložiti dokazilo o
virmanskem nakazilu na ŽR št.
51500-603-34158 in sporočiti davčno šte-
vilko.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: do 22. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Bolnišnica Golnik-KOPA,
Golnik 36, 4204 Golnik, tajništvo uprave.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 23. 12. 1999
ob 12. uri, v sejni sobi na upravi Bolnišnice
Golnik-KOPA, Golnik 36, 4204 Golnik.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponud-
be mora ponudnik predložiti bančno garan-
cijo v višini 500.000 SIT.

Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati do 31. 1. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila  in/ali  sklicevanje  na  merodajna
določila v drugih dokumentih: 60 dnevni
plačilni rok od datuma prejema računa,
ostali pogoji so določeni v razpisni doku-
mentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: en nosilec posla.

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:

a) ponudnik mora predložiti:
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni

uveden postopek prisilne poravnave, steča-
ja ali likvidacije,

– potrdilo o veljavni registraciji za oprav-
ljanje dejavnosti,

– dovoljenje upravnega organa za oprav-
ljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,

– potrdilo sodišča, da vodstveni delavci
niso obsojeni za kazniva dejanja s področja
poslovanja v zadnjih treh letih,

– potrdilo DURS, da ima poravnane dav-
ke in prispevke, določene z zakonom, za-
padle do dneva izdaje potrdila,

– potrdilo, da proti ponudniku ni bila iz-
dana pravnomočna sodna odločba, ki kaže
na ponudnikovo nestrokovnost,

– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT, z veljavnostjo do
31. 1. 2000,

– izjavo banke, da bo dobil garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 5% ponujene
vrednosti blaga;

b) finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:

– BON1 in BON2 ali BON3 ali podatke
iz bilance uspeha in podatke iz bilance sta-
nja. Tisti, ki ne predložijo obrazca BON2 ali
BON3 pa morajo predložiti potrdilo poslov-
ne banke, ki vodi njegov žiro račun, da niso
bili v preteklih 6 mesecih blokirani;

c) izpolnjevanje zahtev in pogojev naroč-
nika za opravljanje ustrezne dejavnosti, do-
kazano s predložitvijo:

– izjave, da sprejema pogoje razpisne
dokumentacije,

– izjave, da nudi 60 dnevni plačilni rok in
priznava 0,1% casa sconto za vsak dan
predčasno plačanega računa,

– izjave, da so izvajalci storitev strokov-
no usposobljeni po zakonu o zasebnem va-
rovanju in obveznem organiziranju službe
varovanja (Ur. l. RS, št. 32/94),
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– izjave, da ima center za sprejem brez-
žičnih klicev (signalov) med dežurnim delav-
cem in varnostnikom ter intervencijsko sku-
pino,

– izjave, da so redno zaposleni varnost-
niki primerno usposobljeni in so vpisani v
evidenco varnostnikov pri Zbornici RS za
zasebno varovanje.

Vse zahteve naročnika so določene v
razpisni dokumentaciji v točki 3.2. navodil
ponudnikom in dodatku k navodilom ponud-
nikom.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
svojih ponudb ne morejo umakniti od
22. 12. 1999 od 12. ure dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
končna vrednost predračuna 60 točk, certi-
fikat kakovosti 20 točk, reference 20 točk.

18. Druge informacije o naročilu: poja-
snila bo naročnik posredoval samo na pisno
zahtevo interesentov.

19., 20.
Bolnišnica Golnik-KOPA

Št. 363-98/99 Ob-15949
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Urad RS za intelek-
tualno lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljublja-
na, po pooblastilu Servis skupnih služb vla-
de, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
061/178-5579.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem delno opremlje-
nih poslovnih prostorov za potrebe Ura-
da RS za standardizacijo in meroslovje
v skupni velikosti 2.148,75 m2, z 20 par-
kirnimi mesti, ocenjena vrednost naročila
znaša 90,247.500 SIT letno.

4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in

upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: sklad-
no z razpisno dokumentacijo.

(c)
V primeru, da bo ponudnik oziroma po-

srednik predložil več ponudb za najem raz-
ličnih nepremičnin, mora biti vsaka ponud-
ba izdelana na originalni razpisni dokumen-
taciji, vsaki ponudbi morajo biti priložene
vse zahtevane priloge in vsaka ponudba mo-
ra biti oddana v svojem ovitku.

6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: pričetek storitve: pred-
vidoma 1. 4. 2000, čas trajanja storitve:
nedoločen čas.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Re-
publika Slovenija, Vlada Republike Slove-
nije, Servis skupnih služb vlade, Gregorči-
čeva 27a, 1000 Ljubljana, Mirjam Pleste-
njak, tel. 061/178-5496, faks
061/178-5579.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 12. 1999,
vsak delovni dan od 13. do 15. ure.

(c)

10. (a) Datum in ura, do kdaj je po-
trebno predložiti ponudbo: 6. 1. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 1. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi na naslo-
vu: Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gre-
gorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene
vrednosti naročila za obdobje enega leta, z
veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti
ponudbe.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni zahteve.

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:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izved-
ba javnega naročila,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in teh-

ničnih pogojev, ustrezna pooblastila in de-
lovne zmožnosti ter zadostne proste tehnič-
ne zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanes-
ljivost, izkušnje in ugled.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 1. 5. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

Najem opremljenih poslovnih prostorov:
1. lokacijska ustreznost (0–40 točk),
2. ustreznost poslovnih prostorov po

tehničnih zahtevah za najem poslovnih pro-
storov (0–80 točk za delno opremljene po-
slovne prostore),

3. fiksnost cen (5 točk),
4. plačilni rok (0,1 točke za vsak dan

daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar
največ za 60 dni),

5. druge ugodnosti, ki jih nudi ponud-
nik naročniku (3 točke).

Pri vrednotenju po točkah od 1 do 5
se upošteva vplivnostni faktor 0,7.

6. konkurenčnost cen.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene

cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne po-
nudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktor-
jem 0,3, tako dobljeni zmnožek pa se pom-
noži s številom 100.

Najcenejši  ponudnik  ni  nujno,  da  je
najugodnejši.  Najugodnejša  ponudba  je
tista  ponudba,  ki  doseže  najvišji  rezultat
po  vseh  vrednotenjih  po  posameznih
variantah.

Datum, do katerega bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 28. 1.
2000.

18. Druge informacije o naročilu: Alen-
ka Lamovec, univ. dipl. inž. arh., tel.
061/1785-570.

19., 20.
Republika Slovenija

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade

Ob-15863
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Termoelektrarna Bre-
stanica, d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica,
faks 0608/22-262.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba sanacije dim-
nikov na PB1, PB2 in PB3 – zamenjava
zgornjega dela dimnikov.

Ocenjena orientacijska vrednost: 29 mio
SIT.

4. Kraj izvedbe: Javno podjetje Termoe-
lektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.

5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: predvideni pričetek
del: začetek januarja 2000, predvideni za-
ključek del: sredina marca 2000.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica (tajništvo
TEB, tel. 0608/24-16-125).

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. december
1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na ŽR št.
51600-601-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 16. 12. 1999 do
11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Javno podjetje Termoelek-
trarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 12. 1999 ob 11.05, Javno podjetje Ter-
moelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18,
8280 Brestanica.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 5% orientacijske vrednosti ponudbe, ve-
ljavna do 30. 1. 2000 (z možnostjo podalj-
šanja roka veljavnosti).

13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti

skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: konzorcij.

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:
srednje ali večje podjetje po ZGD.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od odpiranja
ponudb dalje.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
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– sposobnost in usposobljenost ponud-
nika – 20%,

– reference – 25%,
– cena, plačilni pogoji – 55%.
18. Druge informacije o naročilu: Jurij

Colarič (0608/24-16-173), Damjan Požun
(0608/24-16-231) ali Igor Radenšek
(0608/24-16-240).

19., 20.
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Št. 99 Ob-16005
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
062/316-573.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev.

3. Vrsta storitve in opis: varovanje pre-
moženja (fizično in tehnično varovanje
premoženja).

Ocenjena vrednost naročila:
33,000.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(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), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev, od 1. 1.
2000 do 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za jav-
na naročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Mari-
bor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun štev.:
51800-603-33486-za razpisno dokumenta-
cijo, s pripisom za “Varovanje premoženja”.

10 (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 27. 12. 1999, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila (Zgradba oskrbe
in vzdrževanja-IB pisarna), Ljubljanska ulica
5, 2000 Maribor.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 28. 12. 1999, ob 11. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice – Mala konferenčna dvo-
rana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
1,000.000 SIT, bančna garancija za resnost
ponudbe, z veljavnostjo do 31. 1. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: 60 dnevni pla-
čilni rok od datuma prejema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: en nosilec posla.

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:

1.  da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni
postopek 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 ka-
že na njegovo nestrokovnost;

4.  da ima poravnane davke in prispev-
ke določene z zakonom, zapadle
do dneva izdaje potrdila; potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni (na dan
določen za predložitev ponudb);

5.  da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspe-
ha in podatke iz bilance stanja in
potrdilo poslovne banke, ki vodi po-
nudnikov žiro račun, da le-ta v pre-
teklih 6 mesecih ni bil blokiran (ve-
lja za ponudnike, ki ne predložijo
obrazca BON-2 ali BON-3), datum
izdaje dokumenta ne sme biti sta-
rejši 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
sestavitve obrazca iz zap. št. 6
obrazca BON-2 enako 0 ali

·  število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva
sestavitve 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
mesecih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
·  čiste prihodke iz prodaje, izkazane

pod zap. št. 8 obrazca BON-1 ena-
ke ali večje od razpisane vrednosti
ali

·  čiste prihodke iz prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON-3
enake ali večje od razpisane vred-
nosti ali

·  prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bi-
lance stanja, enake ali večje od raz-
pisane vrednosti;

6.  da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prejema računa;

7.  da bo opravljal storitve 24 ur na dan,
vse dni v letu pod enakimi pogoji;

8.  da bosta storitve opravljala dva izva-
jalca 24 ur na dan in en izvajalec 16
ur na dan (popoldne in ponoči);

9.  da so izvajalci storitev strokovno us-
posobljeni po zakonu o zasebnem
varovanju in obveznem organizira-
nju službe varovanja (Ur. l. RS štev.
32/94);

10. da ima standardizirano poslovanje
po mednarodno primerljivih kriteri-
jih (ISO 9001);

11. da ima vsaj 200 redno zaposlenih
in primerno usposobljenih varnost-
nikov vpisanih v evidenco varnostni-
kov pri Zbornici RS za zasebno va-
rovanje;

12. da ima center za sprejem signalov
alarma z varovanega objekta, sistem
brezžičnih zvez med dežurnim cen-
trom, varnostniki in intervencijskimi
skupinami in sistem intervencijske-
ga varovanja z mobilnimi skupina-
mi;

13. da ima garancijo za resnost ponud-
be v višini 1,000.000 SIT, z veljav-
nostjo do 31. 1. 2000;

14. da ima izjavo banke, da bo ponud-
nik dobil garancijo za dobro izved-
bo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo
predložil, če jo bo naročnik, ob skle-
nitvi pogodbe o izvajanju storitev,
zahteval.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od vključno
28. 12. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN); najnižja
končna vrednost predračuna.

18. Druge informacije o naročilu: poten-
cialni ponudniki lahko zahtevajo informacije
od Skupine za javna naročila (telefon
062/317-221, int. 63-10 ali 82-62).

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 99 Ob-16006
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljan-
ska ulica 5, 2000 Maribor, faks
062/316-573

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez ome-
jitev

3. Vrsta storitve in opis: prevozne sto-
ritve.

Ocenjena vrednost naročila:
13,600.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Splošna bolnišnica Ma-
ribor.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-
ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: da.

(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), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: 12 mesecev, od 1. 1.
2000 do 31. 12. 2000.

9. (a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Splo-
šna bolnišnica Maribor, Skupina za javna na-
ročila, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(b) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun štev.:
51800-603-33486-za razpisno dokumen-
tacijo, s pripisom za “Prevozne storitve”.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 16. 12. 1999, do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila (Zgradba oskrbe
in vzdrževanja – IB pisarna), Ljubljanska uli-
ca 5, 2000 Maribor

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 20. 12. 1999, ob 9. uri, 16. etaža
Kirurške stolpnice – Mala konferenčna dvo-
rana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
na: 1,000.000 SIT, bančna garancija za
resnost ponudbe, z veljavnostjo do 31. 1.
2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna do-
ločila v drugih dokumentih: 60 dnevni pla-
čilni rok od datuma prejema računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: en nosilec posla.

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:

1.  da proti ponudniku ni uveden po-
stopek prisilne poravnave, stečajni
postopek 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 ka-
že na njegovo nestrokovnost;

4.  da ima poravnane davke in pris-
pevke določene z zakonom, za-
padle do dneva izdaje potrdila; po-
trdilo ne sme biti starejše od 30
dni (na dan določen za predložitev
ponudb);

5.  da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspe-
ha in podatke iz bilance stanja in
potrdilo poslovne banke, ki vodi po-
nudnikov žiro račun, da le-ta v pre-
teklih 6 mesecih ni bil blokiran (ve-
lja za ponudnike, ki ne predložijo
obrazca BON-2 ali BON-3), datum
izdaje dokumenta ne sme biti sta-
rejši 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
sestavitve obrazca iz zap. št. 6
obrazca BON-2 enako 0 ali

·  število dni blokad žiro računa v pre-
teklih 6 mesecih do vštevši dneva
sestavitve 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
mesecih ni bil blokiran;

5.2. da ima:
·  čiste prihodke iz prodaje, izkazane

pod zap. št. 8 obrazca BON-1 ena-
ke ali večje od razpisane vrednosti
na katero se prijavlja ali

·  čiste prihodke iz prodaje, izkazane
pod zap. št. 11 obrazca BON-3
enake ali večje od razpisane vred-
nosti na katero se prijavlja ali

·  prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bi-
lance stanja, enake ali večje od raz-
pisane vrednosti na katero se pri-
javlja;

6.  da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prejema računa;

7.  da ima vsaj 5 avtobusov s 45 sede-
ži;

8.  da bo storitve opravljal vse dni v letu
pod enakimi pogoji;

9.  da ima garancijo za resnost ponud-
be v višini 1,000.000 SIT, z veljav-
nostjo do 31. 1. 2000;

10. da ima izjavo banke, da bo ponud-
nik dobil garancijo za dobro izved-
bo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti in jo bo
predložil, če jo bo naročnik, ob skle-
nitvi pogodbe o izvajanju storitev,
zahteval.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od vključno
20. 12. 1999.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN); najnižja
končna vrednost predračuna.

18. Druge informacije o naročilu: po-
tencialni ponudniki lahko zahtevajo infor-
macije o razpisanih vrstah in količinah sto-
ritev od Skupine za javna naročila (telefon
062/317-221, int. 63-10, 82-62), katera
bo le-te posredovala po pošti.

Splošna bolnišnica Maribor

Ob-16082
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
šolstvo in šport, Zupančičeva 6, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro zavarovalnih storitev brez omejitev.

3. Vrsta storitev in opis ter ocena vred-
nosti naročila: Ministrstvo za šolstvo in šport,
pridobitev ponudb zavarovanja premo-
ženja, interesov in oseb na področju šol-
stva v lasti države.

Ocenjena vrednost: 120,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-

čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: da.

b) Navedba zakonov, predpisov in uprav-
nih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
zavarovalnicah (Ur. l. RS, št. 64/94, št.
35-1/95, št. 22/97).

c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitev: po raz-
pisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitev,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: samo celotna ponudba.

7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.

b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: lastne variante niso sprejemljive.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 1. 2000 00:00.
ure do 31. 12. 2000 24. ure.

9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo v tajništvu službe za in-
vesticije Ministrstva za šolstvo in šport na
Trubarjevi 3 v Ljubljani, vsak delavnik od 8.
ure do 14. ure, telefon 061/212-838;
13-12-249, faks 061/13-12-327, kontakt-
na oseba: Nataša Novak.

b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno
17. 12. 1999.

c)
10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele do 27. 12. 1999
do 10. ure (datum in čas prispetja).

b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: RS Ministrstvo za šol-
stvo in šport - vložišče Župančičeva 6, 1000
Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba - Ne odpiraj“
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 12. 1999 ob 12. uri na naslovu: RS
Ministrstvo za šolstvo in šport, Župančičeva
6, soba št. 201, 1000 Ljubljana.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora k ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe in ustrezno
izjavo banke za dobro izvedbo zavarovalnih
storitev v pogodbenem roku, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določi-
la v drugih dokumentih: plačilo letne zavaro-
valne premije v štirih kvartalnih enakih obro-
kih brez doplačil/ obresti in brez devizne
klavzule z valuto plačila posameznega obro-
ka 30 dni po uradnem prejemu računa.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: Zavarovalni pool.

15. Zahteve glede pravnega statusa, fi-
nančno poslovne in tehnične sposobnosti
ponudnika: ponudnik mora ponudbi priložiti
ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.

16. Datum po katerem ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: 27. 12. 1999, po
10. uri.

17. Merilo za dodelitev naročila:
– višina zavarovalne premije po posa-

meznem sklopu zavarovalnih vrst 40%,
– najvišji premijski popust po posamez-

nem sklopu zavarovalnih vrst 20%,
– razširjenost poslovne mreže po posa-

meznem sklopu zavarovalnih vrst 10%,
– finančno stanje ponudnika po posa-

meznem sklopu zavarovalnih vrst 10%,
– reference s področja javnih naročil po

posameznem sklopu zavarovalnih vrst 10%,
– posebne ugodnosti po posameznem

sklopu zavarovalnih vrst 10%.
18. Druge informacije o naročniku: ni.
19. Predhodna objava namere ali neus-

peli javni razpis: Ur. l. RS, št. 84/99 z dne
15. 10. 1999, Ob-13250 ni uspel.

20. Ponudniki bodo o izidu obveščeni
skladno z zakonom o javnih naročilih.

RS, Ministrstvo za šolstvo in šport
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Zbiranje ponudb

Ob-15974
Javno podjetje Komunala Koper, d.o.o.

– s.r.l., Ulica 15. maja 4, Koper, objavlja
skladno s 56. členom ZJN

zbiranje ponudb
za dobavo in montažo opreme za

dostop do računalniškega omrežja
preko radijske zveze

Orientacijska vrednost javnega naročila
je 1,500.000 SIT (skupaj z DDV).

Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo najkasneje osmi
dan od te objave (cena 7.140 SIT, znesek
je potrebno nakazati na žiro račun naročni-
ka na št. 51400-601-10953, pri Agenciji
za plačilni promet Koper).

Kontaktna oseba naročnika je Stevan
Smiljanič, tel. 066/380-27.

Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., Koper

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. 110-1/99 Ob-15239
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje: izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 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: Droga d.d., Obala 7, 6320
Portorož (dobava morske ali kamene soli
0/2 mm, dobava morske ali kamene soli v
silos 0/2 mm in dobava morske ali kamene
soli 0/4mm) in Cestno podjetje Celje, Lava
42, 3000 Celje (dobava raztopine CaCl2 –
raztopina 20%).

6. (a) Kraj dobave: AC baza Hrušica, AC
baza Ljubljana, AC baza Postojna, AC baza
Slovenske Konjice in AC baza Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:  nabava posipnih mate-
rialov natrijevega, kalcijevega in mag-
nezijevega klorida.

7. Pogodbena vrednost: dobava morske
ali kamene soli 0/2 mm – 14,04 SIT/kg,
dobava morske ali kamene soli v silos
0/2 mm – 14,27 SIT/kg, dobava morske
ali kamene soli 0/4mm- 11,31 SIT/kg in
dobava raztopine CaCl2

 
– raztopina 20% -

30,35 SIT/l.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. 
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: v skla-
du z 41. členom zakona o javnih naročilih
(Ur. list RS, št. 24/97) Uprava DARS d.d. ni
sprejela sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika za postavke pod točko C1 – razto-
pina CaCl2 – 24%; pod točko D – raztopina
MgCl2 – 20% in pod točko D1 – raztopina
MgCl2 – 30%. Pri pregledu in oceni po-
nudb je bilo ugotovljeno, da pri zgoraj nave-
denih točkah niso bili izpolnjeni tehnični po-
goji. Zato je Uprava DARS d.d., po drugem
in tretjem odstavku 41. člena ZJN, sprejela
sklep, da se javni razpis ponovi pod enakimi
pogoji.

12. 
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71/99  z dne 3. 9. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 051-4/99-7-113 Ob-15773
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Re-

publike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
12, 1000 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za oddajo
storitev brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je dosegel naj-
višjo skupno oceno na podlagi navzkrižne
primerjave ponudb po cenovnih in nece-
novnih dejavnikih, skladno z objavljenimi
merili in kriteriji za izbor najugodnejše po-
nudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PC h. and d.o.o., IOC Trzin,
Brezovce 10, Trzin.

6. (a) Kraj dobave: Zavod Republike Slo-
venije za zaposlovanje, Tržaška 2, 1000
Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 1 × računalniški strežnik,
25 × osebni računalnik, 5 × laserski ti-
skalnik, 10 × matrični tiskalnik.

7. Pogodbena vrednost: 8,406.586 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik nima podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 11,770.018,72 SIT, 7,531.093,05
SIT.

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: javni razpis za ugotavljanje sposobno-
sti ni bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. 133/99 Ob-15774
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Najdi-

hojca, Gorazdova 6, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis brez omeji-

tev za blago (sukcesivna dobava živil raz-
vrščenih v 15 skupin).

3. Datum izbire: 20. 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:
– Gorenjska mlekarna d.d., Smled-

niška 1, Kranj,
– Agroind Vipava 1984 d.d., Vinarska

cesta 5, Vipava,
– Pomurska mlekarna d.d., Industrij-

ska 10, Murska Sobota,
– Mariborska mlekarna d.d., Osojni-

kova 5, Maribor,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana.
2. Meso in mesni izdelki:
– Mira Cigut s.p., Žabnica 12, Notra-

nje Gorice,
– MIP Nova Gorica d.d., Panovška 1,

Nova Gorica,
– Celjske mesnine d.d., Cesta v Tr-

novlje 17, Celje,
– Jurmes d.d., Leona Dobrotinška

15, Šentjur,
– Toro d.o.o., Brilejeva 12, Ljubljana,
– Emona MIZ d.d., Agrokombinatska

63, Ljubljana - Zalog,
– Hrib d.o.o, Volčje brdo 8, Dobje pri

Planini,
– Pomurka Trženje d.o.o., Parmova

45, Ljubljana.
3. Ribe in konzervirane ribe:
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova

55, Loka - Mengeš,
– Delmar d.d., Dantejeva 2, Izola,
– Osnova d.o.o., Černetova 31, Ljub-

ljana.
4. Jajca:
– Lahov stari mlin, Suzana Lah s.p.,

Mladinska 19, Polskava.
5. Olja:
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana,
– Osnova d.o.o., Černetova 31, Ljub-

ljana.
6. Sveža zelenjava in suhe stročnice:
– Kmetijstvo Drešar Janez, Vesca 14,

Vodice,
– Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmart-

no 29, Ljubljana,
– Geaprodukt d.o.o., Dolenjska 244,

Ljubljana,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana.
7. Konzervirana zelenjava:
– Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova

55, Loka - Mengeš,
– Impuls Domžale d.o.o., Motnica

11/1, Trzin,
– Kolinska d.d., Šmartinska 30, Ljub-

ljana,
– Mariborska mlekarna d.d., Osojni-

kova 5, Maribor,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana,
– Osnova d.o.o., Černetova 31, Ljub-

ljana.
8. Sveže sadje:
– Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmart-

no 29, Ljubljana.
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9. Konzervirano sadje:
– Impuls Domžale d.o.o., Motnica

11/1, Trzin,
– Kolinska d.d., Šmartinska 30, Ljub-

ljana,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana,
– Marketing d.o.o., Dornave 4-6, Tr-

zin,
– Osnova d.o.o., Černetova 31, Ljub-

ljana.
10. Sadni sokovi:
– Impuls Domžale d.o.o., Motnica

11/1, Trzin,
– Fructal živilska industrija d.d., To-

varniška 7, Ajdovščina,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana.
11. Žita, mlevski izdelki in testenine:
– Kolinska d.d., Šmartinska 30, Ljub-

ljana,
– Žito PT pekarstvo in testeninarstvo

d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– Žito Mlini d.o.o., Šmartinska 154,

Ljubljana,
– Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,

Novo mesto,
– Lahov stari mlin, Suzana Lah s.p.,

Polskava,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

442, Škofljica,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana.
12. Zamrznjeni izdelki iz testa:
– Žito PT pekarstvo in testeninarstvo

d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

442, Škofljica,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana.
13. Kruh in pekovsko pecivo:
– Žito PT pekarsvo in testeninarstvo

d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,

Novo mesto,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

442, Škofljica,
– Peks d.d., Kidričeva 53, Škofja Lo-

ka,
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva

16, Celje,
– Rampek d.o.o., Šmartinska 152,

Ljubljana,
– M-pekarna, Tovarniška 14, Aj-

dovščina.
14. Slaščičarski izdelki in keksi:
– Žito PT pekarstvo in testeninarstvo

d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,

Novo mesto,
– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska

442, Škofljica,
– Peks d.d., Kidričeva 53, Škofja Lo-

ka,
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva

16, Celje,
– Rampek d.o.o., Šmartinska 152,

Ljubljana,
– M-pekarna, Tovarniška 14, Aj-

dovščina.
15. Ostalo prehrambeno blago:
– Impuls Domžale d.o.o., Motnica

11/1, Trzin,
– Kolinska d.d., Šmartinska 30, Ljub-

ljana,

– Fructal živilska industrija d.d., To-
varniška 7, Ajdovščina,

– Emona blagovni center d.d., Šmar-
tinska 130, Ljubljana,

– Osnova d.o.o., Černetova 31, Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave:
– Vrtec Najdihojca, enota Palček, Go-

razdova 6, Ljubljana,,
– Vrtec Najdihojca, enota Biba, Ljubelj-

ska 16, Ljubljana,
– Vrtec Najdihojca, enota Čenča, Lepod-

vorska 5, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti (po skupinah):
1. Mleko in mlečni izdelki -

6.376,46 kg in 31.316 l,
2. Meso in mesni izdelki -

18.456,80 kg,
3. Ribe in konzervirane ribe -

826,30 kg,
4. Jajca - 32.360 kom,
5. Olja - 4.041 l,
6. Zelenjava in suhe stročnice -

53.289 kg,
7. Konzervirana zelenjava -

5.788,70 kg,
8. Sveže sadje - 29.873 kg,
9. Konzervirano sadje - 3.696,20 kg,
10. Sadni sokovi in sirupi - 5.322 l,
11. Žita, mlevski izdelki in testenine -

9.286 kg,
12. Zmrznjeni izdelki iz testa - 360 kg,
13. Kruh in pekovsko pecivo -

14.286,58 kg,
14. Slaščičarski izdelki in keksi -

1.247,6 kg,
15. Ostalo prehrambeno blago -

7.074,91 kg in 754 l.
7. Pogodbena vrednost (po skupinah v

SIT)
1. Mleko in mlečni izdelki:
– Gorenjska mlekarna d.d., Smled-

niška 1, Kranj - 157.586,40 SIT,
– Agroind Vipava 1984 d.d., Vinarska

cesta 5, Vipava - 114.210 SIT,
– Pomurska mlekarna d.d., Industrij-

ska 10, Murska Sobota - 256.395 SIT,
– Mariborska mlekarna d.d., Osojni-

kova 5, Maribor - 3,696.000,30 SIT,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana - 1,811.995,22 SIT.
2. Meso in mesni izdelki:
– Mira Cigut s.p., Žabnica 12, Notra-

nje Gorice - 2,604.690 SIT,
– MIP Nova Gorica d.d., Panovška 1,

Nova Gorica - 394.826,40 SIT,
– Celjske mesnine d.d., Cesta v Tr-

novlje 17, Celje - 178.580,16 SIT,
– Jurmes d.d., Leona Dobrotinška

15, Šentjur - 67.490 SIT,
– Toro d.o.o., Brilejeva 12, Ljubljana

- 173.790 SIT,
– Emona MIZ d.d., Agrokombinatska

63, Ljubljana-Zalog - 9,552.453,50 SIT
– Hrib d.o.o., Volčje brdo 8, Dobje

pri Planini - 1,290.245,50 SIT,
– Pomurka Trženje d.o.o., Parmova

45, Ljubljana - 363.528 SIT.
3. Ribe in konzervirane ribe:
– Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova

55, Loka - Mengeš - 160,963,20 SIT,
– Delmar d.d., Dantejeva 2, Izola -

300.196 SIT,

– Osnova d.o.o., Černetova 31, Ljub-
ljana - 52.546 SIT.

4. Jajca:
– Lahov stari mlin, Suzana Lah s.p.,

Mladinska 19, Polskava - 521.964 SIT.
5. Olja:
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana - 892.655,15 SIT,
– Osnova d.o.o., Černetova 31, Ljub-

ljana - 152.280 SIT.
6. Sveža zelenjava in suhe stročnice:
– Kmetijstvo Drešar Janez, Vesca 14,

Vodice - 846.760 SIT,
– Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmart-

no 29, Ljubljana - 2,226.400 SIT,
– Geaprodukt d.o.o., Dolenjska 244,

Ljubljana - 868.811,54 SIT,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana - 215.559,63 SIT.
7. Konzervirana zelenjava:,
– Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova

55, Loka - Mengeš - 427.248 SIT,
– Impuls Domžale d.o.o., Motnica

11/1, Trzin - 186.117,30 SIT,
– Kolinska d.d., Šmartinska 30, Ljub-

ljana - 436.531 SIT,
– Mariborska mlekarna d.d., Osojni-

kova 5, Maribor - 4.468,72 SIT,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana - 126.400,83 SIT,
– Osnova d.o.o., Černetova 31, Ljub-

ljana - 50.628,24 SIT.
8. Sveže sadje:
– Agro Mrkac d.o.o., Cesta v Šmart-

no 29, Ljubljana - 4,161.940 SIT.
9. Konzervirano sadje:
– Impuls Domžale d.o.o., Motnica

11/1, Trzin - 61.285 SIT,
– Kolinska d.d., Šmartinska 30, Ljub-

ljana - 106.742,52 SIT,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana - 595.962,19 SIT,
– Marketing d.o.o., Dornave 4-6, Tr-

zin - 42.120 SIT,
– Osnova d.o.o., Černetova 31, Ljub-

ljana - 313.632 SIT.
10. Sadni sokovi:
– Impuls Domžale d.o.o., Motnica

11/1, Trzin - 66.468,06 SIT,
– Fructal živilska industrija d.d., To-

varniška 7, Ajdovščina - 495.662,74 SIT,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana - 434.620,66 SIT.
11. Žita, mlevski izdelki in testenine:
– Kolinska d.d., Šmartinska 30, Ljub-

ljana - 137.768 SIT,
– Žito PT pekarstvo in testeninarstvo

d.d., Šmartinska 154, Ljubljana -
429.870,02 SIT,

– Žito Mlini d.o.o., Šmartinska 154,
Ljubljana - 178.517,59 SIT,

– Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,
Novo mesto - 341.428 SIT,

– Lahov stari mlin, Suzana Lah s.p.,
Polskava - 236.530,80 SIT,

– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
442, Škofljica - 29.445,12 SIT,

– Emona blagovni center d.d., Šmar-
tinska 130, Ljubljana - 91.300,10 SIT.

12. Zamrznjeni izdelki iz testa:
– Žito PT pekarstvo in testeninarstvo

d.d., Šmartinska 154, Ljubljana - 101.958
SIT,

– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
442, Škofljica - 26.944,27 SIT,
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– Emona blagovni center d.d., Šmar-
tinska 130, Ljubljana - 28.233,41 SIT.

13. Kruh in pekovsko pecivo:
– Žito PT pekarstvo in testeninarstvo

d.d., Šmartinska 154, Ljubljana - 799.829
SIT,

– Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,
Novo mesto - 123.240 SIT,

– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
442, Škofljica - 115.103,96 SIT,

– Peks d.d., Kidričeva 53, Škofja Lo-
ka - 262.985,58 SIT,

– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, Celje - 139.691,30 SIT,

– Rampek d.o.o., Šmartinska 152,
Ljubljana - 929.345,80 SIT,

– M-pekarna, Tovarniška 14, Aj-
dovščina - 280.100 SIT.

14. Slaščičarski izdelki in keksi:
– Žito PT pekarstvo in testeninarstvo

d.d., Šmartinska 154, Ljubljana -
289.340,20 SIT,

– Dolenjske pekarne d.d., Ločna 2,
Novo mesto - 32.500 SIT,

– Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
442, Škofljica - 91.769,76 SIT,

– Peks d.d., Kidričeva 53, Škofja Lo-
ka - 62,646.62 SIT,

– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, Celje - 71.820 SIT,

– Rampek d.o.o., Šmartinska 152,
Ljubljana - 91.875 SIT,

– M-pekarna, Tovarniška 14, Aj-
dovščina - 38.400 SIT.

15. Ostalo prehrambeno blago:
– Impuls Domžale d.o.o., Motnica

11/1, Trzin - 122.994,48 SIT,
– Kolinska d.d., Šmartinska 30, Ljub-

ljana - 998.656,93 SIT,
– Fructal živilska industrija d.d., To-

varniška 7, Ajdovščina - 174.636 SIT,
– Emona blagovni center d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana - 1,034.353,93 SIT,
– Osnova d.o.o., Černetova 31, Ljub-

ljana - 690.717,24 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 38.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be (po skupinah):
1. Mleko in mlečni izdelki: 7,440.449

- 6,036.186,92 SIT,
2. Meso in mesni izdelki: 17,678.760

- 14,625.602 SIT,
3. Ribe in konzervirane ribe:

661.533,25 - 513.706 SIT,
4. Jajca: 680.353,34 - 521.964 SIT,
5. Olja: 1,143.715,19 -

1,044.935,15 SIT,
6. Sveža zelenjava in suhe stročnice:

6,368.626,18 - 4,157.531,17 SIT,
7. Konzervirana zelenjava:

1,663.746,48 - 1,231.394,87 SIT,
8. Sveže sadje: 5,816.026,88 -

4,161.940 SIT,
9. Konzervirano sadje: 1,309.442,41

- 1,119.723,71 SIT,
10. Sadni sokovi: 1,039.127,66 -

996.751,46 SIT,
11. Žita, mlevski izdelki in testenine:

2,152.115,91 - 1,444.859,67 SIT,
12. Zamrznjeni izdelki iz testa:

256.118,74 - 157.135,68 SIT,
13. Kruh in pekovsko pecivo:

3,643.990 - 2,650.295,64 SIT,

14. Slaščičarski izdelki in keksi:
1,039.397,80 - 678.351,58 SIT,

15. Ostalo prehrambeno blago:
4,632.173,67 - 3,021.358,58 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. 76, z dne 17. 9. 1999.

14.
Vrtec Najdihojca

Št. 11-2/99 Ob-15819
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Pronet d.o.o., Medvedova
ulica 12, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika in
poslovne enote.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava ognjevarnih var-
nostnih omar za potrebe Telekom Slo-
venije d.d.

7. Pogodbena vrednost:
13,217.296,68 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

14,613.165,49 SIT, 13,217.296,68 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: vred-
notenje ponudb je bilo tehnično, ekonom-
sko-komercialno ter pravno.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 77-78 z dne 24. 9. 1999, Ob-12132.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 11/2-99 Ob-15820
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-

venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je sprejel odločitev, da
se odda javno naročilo z neposredno pogod-
bo edinemu ponudniku, ker tudi ponovljen
razpis ni uspel, saj le ponudba izbranega
ponudnika v celoti ustreza vsem tehničnim
zahtevam iz razpisne dokumentacije. Poleg
tega pa je tudi cenovno najugodnejša.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Impulz d.o.o., Kromberška
12, Nova Gorica.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nakup avtomatov za pro-
dajo telefonskih kartic.

7. Pogodbena vrednost: 41,858.250 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 67,019.699 SIT; 41,858.250 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: prvi
neuspeli razpis za to naročilo je bil objavljen
v Ur. l. RS, št. 56-57, z dne 16. 7. 1999,
Ob-7411, glavni podatki o izidu razpisa pa
so bili objavljeni v Ur. l. RS, št. 73-74, z dne
10. 9. 1999, Ob-11098.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 77-78 z dne 24. 9. 1999, Ob-12133.

Telekom Slovenije, d.d.

Št. 536/99 Ob-15833
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Primoža Trubarja, Trubarjeva 20, Laško.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za sukcesivno doba-
vo živil, in sicer po naslednjih skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

3. Datum izbire: 25. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točki,
– posebne ugodnsoti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki – razpisni

obrazec 7a:
– Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Pe-

trovče,
– Mariborske mlekarne, d.d., Osojni-

kova 5, Maribor,
2. meso in mesni izdelki – razpisni

obrazec 7b:
– KZ Laško, Kidričeva ul. 2, Laško,
– Hrib Kmetij. proizv. podjetje, d.o.o.,

Večje brdo 8, Dobje pri Planini (od 5. do 7.
točke),

– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Tr-
novlje 17, Celje (vse, razen 20. točke),

3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:

– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, Loka Mengeš,

4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– KZ Laško, Kidričeva ul. 2, Laško,
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5. olja in izdelki – razpisni obrazec
7d:

– Center TP, d.d., Brodarjeva 5, Celje,
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30, Ljub-

ljana (4. točka),
6. sveža zelenajva in sadje – razpisni

obrazec 7e:
– PAF, d.o.o., Pesnica 8, Šentjur (ra-

zen 18. in 19. točke),
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – razpisni obrazec 7f:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, Loka Mengeš (12. in 13. točka),
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30, Ljub-

ljana (21. in 25. točka),
– Droga, d.d., Obala 27, Portorož (od

4. do 11. točke),
– Mariborske mlekarne, Osojnikova

5, Maribor (od 1. do 3. točke),
– Osnova, d.o.o., Špruha 42, Trzin

(od 14. do 20. točke),
8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Fructal, živilska industrija, d.o.o.,

Tovarniška 7, Ajdovščina (vse, razen 19.,
21., 23. in 24. točke),

– Center TP, d.d., Brodarjeva 5,
Celje,

9. žita, mlevski izdelki in testenine –
razpisni obrazec 7h:

– ŽITO PT, d.d., Šmartinska 154,
Ljubljana (od 10. do 12. in od 14. do 20.
točke),

– Droga, d.d., Obala 27, Portorož (1.
in 2. ter 8. in 9. točka),

– Center TP, d.d., Brodarjeva 5, Ce-
lje (od 3. do 7. točke in 13. točka),

10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpi-
sni obrazec 7i:

– Žito PT, d.d., Šmartinska 154,
Ljubljana,

11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-
ski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7j:

– Žito PT, d.d., Šmartinska 154, Ljub-
ljana,

– Dolenjske pekarne, Ločna 2, Novo
mesto,

– Klasje MPP, d.d., Prešernova 23,
Celje,

– Donats, d.o.o., Bohovska c. 21,
Hoče (13. točka),

12.  ostalo prehrambeno blago – raz-
pisni obrazec 7k:

– Kolinska, d.d., Šmartinska 30, Ljub-
ljana (1., od 3. do 12., od 16. do 21., 34.,
od 36. do 41. ter 43. točke),

– Center TP, d.d., Brodarjeva 5, Celje,
– Droga, d.d., Obala 27, Portorož (1.,

6., 7., od 14. do 21., 33., 35., 36., 38. in
45. točke).

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Primo-
ža Trubarja, Trubarjeva 20, Laško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila.

7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
10. točko.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni.

9. Število prejetih ponudb: 24.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,492.200 SIT, 25.620 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999.

Osnovna šola Primoža Trubarja

Št. 8174/3140/1999 Ob-15852
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
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):
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– ISO standard,
– potrejne pozitivne reference pri doba-

vi enake opreme v Sloveniji,
– tehnični pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. dobava tripolnega odklopnika, tri-

polnih zbiralničnih ločilnikov in tripolnega
izhodnega ločilnika – C & G, d.o.o.,

2. dobava tokovnih in napetostnih me-
rilnih transformatorjev – Elektronabava, d.d.,

3. dobava odvodnikov prenapetosti
110 kV - ABB, d.o.o.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava visokonapetost-
ne opreme za DV polje 110 kV Trbovlje
v RTP 110/35 kv Laško.

7. Pogodbena vrednost:
1. 12,747.280 SIT,
2. 6,168.841 SIT,
3. 1,765.960 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. 14,596.540 SIT, 11,992.582 SIT,
2. 7,874.230 SIT, 5,983.677 SIT,
3. 2,285.536 SIT, 1,765.960 SIT.

11.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67-68 z dne 20. 8. 1999.

Elektro - Slovenija, d.o.o.

Št. 8176/3126/1999 Ob-15853
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro - Slo-

venija, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, tele-
faks 061/174-27-17.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za dobavo in monta-
žo telekomunikacijske opreme FMX, RPS,
DZ in TMS za objekt: DV 400 kV Maribor–
Krško.

3. Datum izbire: 9. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): standardna merila
– skupna ponudbena cena (60% delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– pozitivne reference ponudnika za do-

bavo tovrstne opreme (5% delež),
– pozitivne reference izvajalca za monta-

žo tovrstne opreme (23% delež),
– tehnična prednost nad pogoji ustrez-

nosti (7% delež).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Cesta
24. junija 3, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: Elektro - Slovenija, d.o.o., DV 400 kV
Maribor–Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža tele-
komunikacijske opreme FMX, RPS, DZ
in TMS.

7. Pogodbena vrednost: 101,295.368
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 82,049.248
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

102,711.321,60 SIT, 101,295.368 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999.

Elektro - Slovenija, d.o.o.

Ob-14854
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šo-

la Šentvid, Prušnikova 98, Ljubljana, Šen-
tvid.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za sukcesivno doba-
vo živil, in sicer po naslednjih skupinah:

1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki in keksi,
12. ostalo prehrambeno blago.

3. Datum izbire: 4. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na po-

dročju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja po-

nudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahteva-

mi naročnika – 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
1. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolsto-

jeva 63, Ljubljana,
– Mariborska mlekarna, d.d., Osojni-

kova 5, Maribor,
– Agroind Vipava, d.d., Vinarska c. 5,

Vipava,
– Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Pe-

trovče,
– Pomurske mlekarne, d.d., Industrij-

ska 10, Murska Sobota (vse razen 11. toč-
ke),

– Gorenjska mlekarna, d.d., Smled-
niška c. 1, Kranj (1. do 12. točke),

– 2. meso in mesni izdelki – razpisni
obrazec 7b:

– Mira Cigut, s.p., Mesarija Lajči, Žab-
nica 12, Notranje Gorice,

– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10,
Ptuj (od 1. do 7. točke),
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– MIR, d.d., Radgona, Lackova 22,
Gornja Radgona,

– Mesarstvo Miroslav Zupet, s.p.,
Ljubljanska 45, Šmarje Sap (vse razen 15.
točke),

– Pomurka trženje, d.o.o., Parmova
45, Ljubljana (vse razen od 8. do 12. toč-
ke),

– MIP, d.d., Panovška 1, Nova Go-
rica,

3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:

– Mariborska mlekarna, d.d., Osojni-
kova 5, Maribor (vse, razen 4. točke),

– KVIBO, d.o.o., Koroška 59, Tržič,
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljub-

ljana, Slovenčeva 25, Ljubljana,
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova

55, Loka Mengeš,
4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljub-

ljana, Slovenčeva 25, Ljubljana,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, Naklo,
5. olja in izdelki – razpisni obrazec

7d:
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30, Ljub-

ljana (4. točka),
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljub-

ljana, Slovenčeva 25, Ljubljana,
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni

obrazec 7e:
– Sadjarstvo Boris Toš, Drobetinci 3,

Vitomarci,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo

3, Naklo,
– Agro Mrkac, d.o.o., Cesta v Šmart-

no 29, Ljubljana,
7. zamrznjena in konzervirana zelenja-

va in sadje – razpisni obrazec 7f:
– Mariborska mlekarna, d.d., Osojni-

kova 5, Maribor (1. do 7. točka),
– Fructal, živilska industrija, d.o.o.,

Tovarniška 7, Ajdovščina (23. in 24. točka),
– Emona blagovni center, d.d., Šmar-

tinska 130, Ljubljana,
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljub-

ljana, Slovenčeva 25, Ljubljana,
– KVIBO, d.o.o., Koroška 59, Tržič,
– Impuls, d.o.o., Motnica 11, Trzin

(od 8. do 13. in 17. do 26. točke),
8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Fructal, živilska industrija, d.o.o.,

Tovarniška 7, Ajdovščina (vse, razen od 17.
do 19. točke),

– Kolinska, d.d., Šmartinska 30, Ljub-
ljana (16., 17. in 18. točka),

– GUSTO, Avgust Gregorčič, s.p.,
Presad Gabrovka, Gabrovka 7, Gabrovka
(vse, razen 5. točke in od 13. do 17. toč-
ke),

– Impuls, d.o.o., Motnica 11, Trzin
(vse, razen 5., 8., 9., 13. do 15. točke),

9. žita, mlevski izdelki in testenine –
razpisni obrazec 7h:

– ABC Tabor, d.d., Adamičeva 14,
Grosuplje,

– Žito PT, d.d., Šmartinska 154, Ljub-
ljana (v celoti, razen 1. točke in od 2. do
14. točke),

– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
442, Škofljica (11., 16., 18., 19. in 23.
točka),

– Impuls, d.o.o., Motnica 11, Trzin
(1. in 2. točka),

10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpi-
sni obrazec 7i:

– Mariborska mlekarna, d.d., Osojni-
kova 5, Maribor (vse, razen od 2. do 9.
točke),

– Žito PT, d.d., Šmartinska 154, Ljub-
ljana,

– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljub-
ljana, Slovenčeva 25, Ljubljana,

– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
442, Škofljica (vse, razen od 6. do 11.
točke),

11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-
ski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7j:

– Orehek, d.o.o., Kutinova 3, Kranj
(vse, razen 2., 10., 17. do 19. in 23. do
26. točke),

– Peks, d.d., Kidričeva 53, Škofja Lo-
ka (od 1. do 18., 22. do 25. in 30. točke),

– Žito PT, d.d., Šmartinska 154, Ljub-
ljana,

– Panex, d.o.o., Cesta vstaje 5, Ljub-
ljana, Šmartno (vse, razen 10. in od 16. do
19. točke),

– Klasje MPP, d.d., Resljeva 16, Ce-
lje (vse, razen 10. in 19. točke),

– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenska
442, Škofljica (vse, razen 10. 19. in 26.
točke),

– Don, don, d.o.o., PO Stražišče, La-
ze 16, p.p. 546, Kranj (od 6. do 9. točke, od
11. do 17.  točke, 25., 28. in 29. točke),

12. ostalo prehrambeno blago – raz-
pisni obrazec 7k:

– Fructal, živilska industrija, d.o.o.,
Tovarniška 7, Ajdovščina (4. in 5. točka),

– Kolinska, d.d., Šmartinska 30, Ljub-
ljana (1., 6. do 11., 13. do 16., 21., 25. do
27., 30., 32., 33. točke),

– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljub-
ljana, Slovenčeva 25, Ljubljana,

– Impuls, d.o.o., Motnica 11, Trzin
(3., 6. do 8., 10. do 16., 30., 32. in 33.
točke).

6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Šen-
tvid, Prušnikova 98, Ljubljana Šentvid.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: živila.

7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
10. točko.

8.
9. Število prejetih ponudb: 39.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 37,529.000 SIT, 186.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: na raz-
pis sta prispeli 2 nasprotni ponudbi.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67-68 z dne 20. 8. 1999,
Ob-10182.

Osnovna šola Šentvid

Ob-15855
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovško-
va 70, p.p. 2374, 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): cena, ostali pogoji dobave.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Cankarjeva založba, d.d., Kopitarjeva
2, Ljubljana;

– DZS, d.d., Mali trg 6, Ljubljana;
– Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,

Dunajska 121, Ljubljana;
– Mladinska knjiga Trgovina, d.d., Slo-

venska 29, Ljubljana;
– Piramida, d.o.o., Polje 10, Zagorje;
– Pomurska založba, d.d., Lendavska

ulica 1, Murska Sobota.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: 10,000.000

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,694.954,52 SIT, 9,024.032,77
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-12049.

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 00579 Ob-15958
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): skupna ponudbena vrednost, re-
ference.

5.
6. (a) Kraj dobave: dobaviti fco Central-

no skaldišče Maribor in Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– 2040 kosov nizkih čevljev se izbere

Čevljarstvo Kidričevo, Kopališka 2, Kidriče-
vo,

– 1430 kosov visokih čevljev – glež-
narji se izbere Alpina, d.d., Strojarska ul. 2
Žiri,

– 250 kosov visokih čevljev – motori-
stov se izbere Gojzar, d.o.o., Loška 41,
Žiri.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 34,403.311 SIT, 27,969.522 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-12902.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 00579 Ob-15960
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja skupna ponudbena vred-
nost, reference.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

– Comtron, d.o.o., Maribor v vrednosti
16,657.200 SIT,

– Gambit trade, d.o.o., Savska c. 3a v
vrednosti 5,301.815 SIT.

6. (a) Kraj dobave: po posameznem na-
ročilu za PE Slovenije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 60 kosov delovne posta-
je, 15 kosov laserskih tiskalnikov, 10
kosov barvnih tiskalnikov, 50 kosov nad-
gradnje delovnih postaj.

7. Pogodbena vrednost: 16,657.200
SIT, 5,301.815 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,488.399 SIT, 20,203.800 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-12580.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 00579 Ob-15962
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
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): najnižja skupna ponudbena vred-
nost.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Scala Zarja, d.d., modna
konfekcija Petrovče 115, Petrovče.

6. (a) Kraj dobave:  dobaviti fco Central-
no skladišče Maribor in Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 760 kosov letnih jaken,
2.100 kosov letnih hlač, 760 kosov let-
nih kap, 770 kosov zimskih bluzonov,
1.550 kosov zimskih hlač, 770 kosov
zimskih kap.

7. Pogodbena vrednost: 44,934.280.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 53,543.931 SIT, 44,934.280 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-12581.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 00579 Ob-15963
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja skupna ponudbena vred-
nost, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Kroj, d.d., Tržaška c. 118,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: fco Centralno skla-
dišče Maribor in Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 410 kosov bund, 340 ko-
sov hlač in 200 kosov kombinezonov.

7. Pogodbena vrednost: 23,794.350
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,286.080 SIT, 23,794.350 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-15153.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 5/99 Ob-15964
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Ljubljana, Kotnikova 28, Ljubljana.
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): cena, kvaliteta, reference po-
nudnika, plačilni pogoji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Extra Lux, d.o.o., Martinče-
va 13, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: ZDL, fco prevzemna
loakcija (dostava na 17 prevzemnih mes-
tih).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški material in
obrazci, po specifikaciji iz razpisne doku-
mentacije.

7. Pogodbena vrednost:
32,792.317,82 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 57,888.375,27 SIT, 31,889.726,94
SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999.

Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 530-04/2 Ob-15965
1. Naročnik, poštni naslov: OZG Kranj -

OE Zdravstveni dom Jesenice, Titova 78,
Jesenice.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 4. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): merilo za dodelitev naročila: naj-
boljša strokovna ocena, cena s stroški vzdr-
ževanja in popolnost ponudbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ANOM, d.o.o., Vojkova 91,
Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: OZG - OE Zdravstve-
ni dom Jesenice.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:  hematološki analizator.

7. Pogodbena vrednost: 5,2 mio SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 4,65 mio SIT, 5,2 mio 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-12023.

Osnovno zdravstvo Gorenjske

Ob-16004
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Kolodvorska 11, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 29. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustrezna tehnična rešitev, refe-
rence, cena, kvaliteta in ustreznost izved-
benega projekta, ter plačilni pogoj.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: SŽ - Centralne delavnice
Ljubljana, d.o.o., Zaloška cesta 217, Ljub-
ljana.

6. (a) Kraj dobave: Maribor, Kurilniška 8.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 5 radiodispečerskih na-
prav za lokomotive 664.

7. Pogodbena vrednost: 28,748.020 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,748.020 SIT, 27,929.458,27 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-12642.

Slovenske železnice, d.d., Ljubljana

Št. 148/2-99 Ob-15856
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala

Idrija d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 11. 1999, sklep o
oddaji javnega naročila.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidroinženiring d.o.o. Slo-
venčeva 95, 1000 Ljubljana.

6. a) Kraj dobave: Centralna čistilna na-
prava Idrija, Idrija.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža na-
prave za dehidracijo blata s centralne
čistilne naprave.

7. Pogodbena vrednost: 23,208.100
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 25,671.850,96 SIT; 19,918.220 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999.

Komunala d.o.o.,
Idrija

Št. 0048-308/86-99 Ob-15888
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za notranje zadeve Republike Slovenije, Šte-
fanova 2, 1501 Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejših ponudni-
kov (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): na javni razpis je prispelo 14
veljavnih ponudb, od katerih sta bili na
javnem odpiranju ponudb dve ponudbi iz-
ločeni zaradi formalne nepopolnosti. Pri
analizi ponudb je naročnik izločil ponud-
be, ki niso ustrezale vsem zahtevam iz
razpisne dokumentacije, kot neustrezne.
Upoštevajoč vsa ponderirana merila iz raz-
pisne dokumentacije je naročnik med po-
polnimi in ustreznimi ponudbami izbral na-
jugodnejše ponudnike za posamezne arti-
kle oziroma sklope iz razpisne dokumen-
tacije, in sicer:

– Kroj Ljubljana d.d. za artikle pod sklo-
pi: 2 (hlače zimske in hlače letne), 6 (kapa s
ščitkom) in 9 (jopič vetrni);

– Uni & Forma d.o.o. za artikle pod sklo-
pi: 3 (hlače dežne), 8 (plašč dežni) in 10
(naramke za jopič vetrni in plašč prehodni);

– Labod konfekcija Novo mesto d.d. za
artikle pod sklopom 4 (srajca zimska modra
dolgi rokav, srajca letna modra kratek ro-
kav, srajca zimska bela dolgi rokav in srajca
letna bela kratek rokav);

– Planika d.d. za artikel pod sklopom 7
(čevlji polvisoki moški-Vibram podplat)

Javni razpis ni uspel za artikle:
– Pulover zimski moder pod sklopom

1, ker za ta sklop po pregledu ponudb
nista ostali popolni ponudbi vsaj dveh po-
nudnikov;

– Kapa s ščitnikom-modra pod sklopom
5, ker za ta sklop nista prispeli veljavni po-
nudbi vsaj dveh ponudnikov;

– Maska zaščitna s filtrom in torbico pod
sklopom 11, ker za ta sklop po pregledu
ponudb nista ostali popolni ponudbi vsaj
dveh ponudnikov;

5. Ime in naslov izvajalcev, katerim je
bilo naročilo dodeljeno:

Kroj Ljubljana d.d., Tržaška cesta 118,
1000 Ljubljana,

Uni & Forma d.o.o., Motnica 7, 1230
Trzin,

Labod konfekcija Novo mesto d.d., Seid-
lova 5, 8000 Novo mesto,

Planika d.d., Savska loka 21, 4000 Kranj.
6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notra-

nje zadeve Republike Slovenije, Vodovod-
na 93/a, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

– hlače zimske: 598 kosov,
– hlače letne: 897 kosov,
– hlače dežne: 299 kosov,
– srajca zimska

modra-dolgi rokav: 1495 kosov,
– srajca letna

modra-kratek rokav: 1196 kosov,
– srajca zimska

bela-dolgi rokav: 299 kosov,
– srajca letna

bela-kratek rokav: 299 kosov,
– kapa s ščitkom: 299 kosov,
– čevlji polvisoki  moški

VIBRAM podplat: 299 kosov,
– plašč dežni: 299 kosov,
– jopič vetrni: 299 kosov,
– naramke za jopič vetrni
   in plašč prehodni: 299 parov.

7. Pogodbena vrednost: (vse cene so
brez prometnega davka):

11,663.451,80 SIT, z vključenim DDV
(Kroj Ljubljana d.d.),

13,705.801,20 SIT, z vključenim DDV
(Uni & Forma d.o.o.),

11,097.713,90 SIT, z vključenim DDV
(Labod konfekcija Novo mesto d.d.),

3,735.649,19 SIT, z vključenim DDV
(Planika d.d.),

8. Vrednost naročila, ki ga bo izbrani po-
nudnik oddal podizvajalcem ali tretjim ose-
bam (podatke od 4. do 10. točke navesti za
vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo
oddano po delih!): s podizvajalcem nastopa
ponudnik Uni & Forma d.o.o., v vrednosti
9,254.460 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 14.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
Za sklop 2: 6.148 SIT,  4,730 SIT/enoto

brez davka,
Za sklop 3: 12.500 SIT, 11.300

SIT/enoto brez davka,
Za sklop 4: 3.290 SIT, 2.590 SIT/enoto

brez davka,
Za sklop 6: 1.330 SIT, 1.150 SIT/enoto

brez davka,
Za sklop 7: 10.700 SIT, 10.499

SIT/enoto brez davka,
Za sklop 8: 28.500 SIT, 26.400

SIT/enoto brez davka,
Za sklop 9: 11.803 SIT, 7.600

SIT/enoto brez davka,
Za sklop 10: 1.140 SIT, 630 SIT/enoto

brez davka.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82, z dne 08.10.1999, obja-
va št. 13018.

Ministrstvo za notranje zadeve,
Ljubljana

Št. 110-1/99 Ob-15993
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje: izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): na javni razpis za AC baza
Postojna – notranja oprema, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 71/99 dne 3. 9.
1999, se je prijavilo šest ponudnikov. Po
pregledu in oceni ponudb je bilo ugotovlje-
no, da so bile vse ponudbe nepopolne.
Glede na določilo prvega odstavka 41. čle-
na ZJN, DARS d.d. ni sprejel sklepa o izbi-
ri najugodnejšega ponudnika in je po dru-
gem in tretjem odstavku 41. člena ZJN
sprejel sklep, da se razpis ponovi pod spre-
menjenimi pogoji.

5.
6. (a) Kraj dobave: AC Postojna.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: AC baza Postojna – no-
tranja oprema.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71/99 z dne 3. 9. 1999.

Družba za avtoceste
 v Republiki Sloveniji

Št. 044-06/93-2/12 Ob-16002
1. Naročnik: Republika Slovenija Držav-

ni zbor, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire: javni razpis za izbiro iz-

vajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila:
– cena,
– dobavni rok,
– dodatne ugodnosti.
Utemeljitev izbire: v skladu z merili je za

ponudbo pod I. točko ponudnik Porsche
Slovenija d.o.o. prejel za vozilo Audi A6
2,8 Quattro, 5 stopenjski tiptronic večje
število točk kot drugi ponudnik AC-Intercar
d.o.o. za vozilo Mercedes Benz tip E 280
4 Matic.

Pri vrednotenju ponudb pod II. točko se
komisija ni odločila za nobeno od obeh ve-
ljavnih ponudb zaradi tega, ker je pri sicer
primerjalno ugodnejši ponudbi ponudnika
Porsche Slovenija d.o.o. za vozilo VW Golf
1,6 Comfortline od ponudbe ponudnika
AC-Intercar d.o.o. za vozilo Mercedes Benz
tip C 180 Classic Selection ugotovila, da
ponujeno vozilo s tovarniško opremo Com-
fortline ne izpolnjuje razpisnih zahtev, opre-
ma, zahtevana z razpisno dokumentacijo,
pa bi bila vgrajena dodatno, kar nesoraz-
merno poveča končno ceno ponujenega vo-
zila.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

I. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarje-
va 5, 1000 Ljubljana,

II. Ne izbere se noben ponudnik.
6. a) Kraj dobave: Republika Slovenija

Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti:
I. Audi A6 2,8 Quattro, 5 stopenjski

tiptronic.
II.
7. Pogodbena vrednost:
I. 4,480.152 SIT
II.
V ceni so upoštevani davek na dodano

vrednost, carina in prevozni stroški ter odkup
rabljenega vozila Audi A6 2,8 E Quattro.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje po-

nudbe:
I. Osebno službeno vozilo (2400 do

2800 ccm) 5,690.000 SIT, 4,480.152 SIT.
II. Osebno službeno vozilo (1600 do

1800 ccm) 3,749.000 SIT, 2,377.261 SIT.
V cenah so upoštevani davek na dodano

vrednost, carina in prevozni stroški ter od-
kup rabljenih vozil Audi A6 2,8 E Quattro
pod I. točko in Renault Laguna 1,8 RT pod
II. točko.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 85-86 z dne 22. 10. 1999,
Ob-13491.

Državni zbor
Republike Slovenije
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ZJN-03-GD - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa gradbenih del

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa gradbenih del po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-15998
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o
uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični
in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena in tretjim odstavkom 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) ter 117. in 118. členom pravil in
postopkov Evropske unije za izvedbo javnih
razpisov Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Direkcija RS za ceste ob-
javlja

sklep
 o izbiri najugodnejšega ponudnika

za projekt
»Mejni prehod Pavličevo sedlo –

cesta«, št. SL-9702.03.01
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Republika Slovenija, Ministrstvo za pro-
met in zveze, Direkcija RS za ceste, Tržaš-
ka 19, 1000 Ljubljana, tel.
061/178-80-02, faks 061/178-80-12.

2. Predmet javnega naročila: izvedba re-
konstrukcije regionalne ceste R 340 A na
odseku sestre Logar – Pavličevo sedlo od
km 2,080 do 4,365, ki zajema: preddela,
zemeljska dela, voziščne konstrukcije, od-
vodnjavanje, gradbena in obrtniška dela in
prometno opremo.

3. Razpoložljiva sredstva: Phare:
515.000 EUR SLO: 633.948,76 EUR in
dajatve.

4. Najugodnejši ponudnik: Cestno pod-
jetje Celje, Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.

5. Ponudbena cena (brez davkov):
1,148.948,76 EUR.

6. Rok dokončanja del: 10 mesecev po
uvedbi v delo oziroma do 31. 8. 2000.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenov-
no najugodnejša ponudba po opravljeni teh-
nični evalvaciji.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Ljubljana, Tržaška 19, sejna soba
št. 320/III Direkcije RS za ceste, 9. sep-
tembra 1999 ob 10. uri.

Število prispelih ponudb:
1. Primorje d.d., Vipavska cesta 3, 5270

Ajdovščina, Slovenija,
2. Cestno podjetje Celje, Lava 42, 3000

Celje, Slovenija,
3. SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljub-

ljana, Slovenija.
Najvišja in najnižja ponudbena cena (brez

davka): 1,246.749,93 EUR; 1,148.948,76
EUR.

9. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po pravilih
Phare – Decentralizirani sistem izvajanja.

10. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije: Ur. list RS, št.
60-61/99 z dne 30. 7. 1999 št. Ob-8728.

Direkcija RS za ceste

Ob-15999
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement be-
tween the Government of Republic of Slov-
enia and the European Commission on im-
plementation of mesures on financial, techi-
cal and other forms of co-operation (OG RS
56/93), referring to Law on Public Procure-
ment, section 9, paragraph 1 of article 55
and paragraph 3 of article 42 (OG RS
24/97) and according to the article 117 &
118 of the European Union Regulations and
Procedures of Public Tender Performed Re-
public of Slovenia, Ministry of Transport and
Communications, Roads Directorate of Re-
public of Slovenia

Announces the decision
on the selection of the succesful

Tenderer

for the project
 “Border crossing Pavličevo sedlo

road”, No SL-9702.03.01

1. Contracting Authority - Employer: Re-
public of Slovenia, Ministry of Transport and
Communications, Roads Directorate of Re-
public of Slovenia, Tržaška 19, 1000
Ljubljana, tel. 061/178-80-02, fax.
061/178-80-12.

2. Subject of Tender: Reconstruction of
regional R 340A road at section sestre Log-
ar – Pavličevo sedlo from km 2.080 to
4.365, consisting from: preliminary Works,
earthwork, roadway constructions, Drain-
age, construction and specalist work, road
equipment.

3. Avalible funds: Phare: EUR 515.000
SLO: EUR 633,948.76 and taxes.

4. The selected Tenderer: Cestno pod-
jetje Celje, Lava 42, 3000 Celje, Slovenia.

5. Tender price (without taxes):
1,148.948,76 EUR.

6. Completion period: 10 months after
issuing the Letter of Commencement but
no later then 31 August 2000.

7. Justification of the selection: Lowest
priced Tender after the passed technical
evaluation.

8. Place, date and time of the Tender
opening session:

Ljubljana, Tržaška 19, the conference
room No. 320/III of the Directorate of the
Republic of Slovenia, 9 September 1999 at
10. hrs.

Number of Tenders:
1. Primorje d.d., Vipavska cesta 3, 5270

Ajdovščina, Slovenia,
2. Cestno podjetje Celje, Lava 42, 3000

Celje, Slovenia,
3. SCT d.d., Slovenska 56, 1000

Ljubljana, Slovenia.
Highest and lowest Tender price (with-

out taxes): 1,246.749,93 EUR;
1,148.948,76 EUR.

9. Type of Procurement Procedure:
open tendering procedure according to the
Phare rules - Decetralised Implementation
System.

10. Date and No. of the announcement
in the Official Gazette of the Republic of
Slovenia: 30 July 1999, OG RS 60-61/99,
No. Ob-8728.

Ministry of Transport
and Communications, Roads

Directorate of Republic of Slovenia

Ob-15996
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena in tretjim odstavkom 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) ter 117. in 118. členom pravil in
postopkov Evropske Unije za izvedbo javnih
razpisov, Republika Slovenija, Servis skup-
nih služb vlade objavlja

sklep
 o izbiri najugodnejšega ponudnika

za projekt
»Mejni prehod Pavličevo sedlo –

zgradbe«, št. SL-9702.03.01
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Republika Slovenija, Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljub-
ljana, tel. 061/178 54 00, fax.
061/178-55-79

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
objekta za potrebe mejne policije in carine,
izgradnja nadstrešnice nad prehodom in iz-
gradnja kontrolnega objekta, ki zajema: zu-
nanjo ureditev, kontrolni objekt z nadstre-
šnico, komunalne in energetske naprave,
VN energetski dovod in zunanjo razsvetlja-
vo platoja.

3. Razpoložljiva sredstva: Phare:
186.000 EUR, SLO: EUR 648.516,53 (in
dajatve).

4. Najugodnejši ponudnik: Cestno pod-
jetje Celje, Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.

5. Ponudbena cena (brez davkov):
834.516,53 EUR.

6. Rok dokončanja del: 9 mesecev po
uvedbi v delo, najkasneje do 31. 7. 2000.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenov-
no najugodnejša ponudba po opravljeni teh-
nični evaluaciji.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Ljubljana, Gregorčičeva 27a, sej-
na soba Servisa skupnih služb vlade, 20.
septembra 1999 ob 10. uri.

Število prejetih ponudb
1. SCT d.d., Ljubljana, Slovenija,
2. Cestno podjetje Celje, Lava 42, 3000

Celje, Slovenija,
 3. Primorje d.d., Vipavska cesta 3,

5270 Ajdovščina, Slovenija.
 Najvišja in najnižja ponudbena cena

(brez davka):  891.549,35 EUR;
834.516,53 EUR.

9. Postopek izbire izvajalca: Razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po pravilih
Phare – Decentralizirani sistem izvajanja.

10. Datum in številka objave v Uradnem
listu Republike Slovenije 6. 8. 1999, Ur. list
RS, št. 62-63/99, št. Ob-9384.

Republika Slovenija,
Servis skupnih služb vlade
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Ob-15997
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement be-
tween the Government of The Republic of
Slovenia and the European Commission on
implementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), referring to Law on Public
Procurement, section 9, paragraph 1 of ar-
ticle 55 and paragraph 3 of article 42 (OG
RS 24/97) and according to the article 117
& 118  of the European Union Regulations
and Procedures of Public Tender Performed
Republic of Slovenia, Joint Services of the
Government

Announces the Decision
 on the Selection of the Successful

Tenderer

for the project
“Border crossing Pavličevo sedlo -

buildings”, No. SL-9702.03.01

1. Contracting Authority - Employer: Re-
public of Slovenia, Joint Services of the Gov-
ernment, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljublja-
na, tel. 061/178-54-00, fax
061/178-55-79

2. Subject of Tender: Construction of the
new building for the need of the border
police and customs, the construction of the
projecting roof over the lane and the con-
struction of the control cabin, consisting
from: exterior design, control facility with
jutting roof, public utility and power devic-
es, power supply and lighting of integral
area.

3. Available funds: Phare: EUR 186.000
SLO: EUR 648.516,53 (and taxes).

4. The selected Tenderer: Cestno pod-
jetje Celje, Lava 42, 3000 Celje, Slovenia.

5. Tender price (without taxes):
834.516,53 EUR.

6. Completition period: 9 months after
issuing the Letter of Commencement but
no later than 31. July 2000.

7. Justification of the selection: Lowest
priced Tender after the passed technical
evaluation.

8. Place, date and time of the Tender
opening session: Ljubljana, Gregorčičeva
27a in the session room of the Joint Servic-
es of the Government, 20. September 1999
at 10. hrs.

Number of Tenders:
1. SCT d.d., Slovenska 56, 1000

Ljubljana, Slovenia,
2. Cestno podjetje Celje, Lava 42, 3000

Celje, Slovenia,
3. Primorje d.d., Vipavska cesta 3, 5270

Ajdovščina, Slovenia.
Highest and lowest Tender price (with-

out taxes): 891.549,35 EUR; 834.516,53
EUR.

9. Type of Procurement Procedure:
open tendering procedure according to the
PHARE rules – Decentralised Implementa-
tion System

10. Date and No. of the announcement
in the Official Gazette of the Republic of
Slovenia: 6. August 1999, OG RS
62-63/99, No. Ob-9384.

Republic of Slovenia,
Joint Services of the Government,

Št. 34404-36/99 Ob-15782
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Idri-

ja, Mestni trg 1, 5280 Idrija.
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, opremljenost, reference,
plačilni pogoji, ostale ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PTGM Vončina Srečko s.p.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: posi-
panje lokalne cestne mreže ter izvaja-
nje dežurne in pregledniške službe za
območje občine Idrija.

7. Pogodbena vrednost: po ponudbi.
8.
9. Število prejetih ponudb: dve.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ni bil objavljen.

Občina Idrija

Ob-15783
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-

na Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj
Gradec.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 27. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): reference, rok gradnje, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
(a) SGP Kograd Igem d.d., Šentjanž pri

Dravogradu.
(b) Cestno podjetje Maribor d.d.
(c) SGP Kograd Igem d.d., Šentjanž pri

Dravogradu.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe:
(a) rekonstrukcija Koroške ceste,
(b) rekonstrukcija ceste Sredme–Do-

brovski grad–odlagališče,
(c) rekonstrukcija pločnika Pameče.
7. Pogodbena vrednost:
(a) 10,503.750 SIT,
(b) 15,139.406 SIT,
(c) 20,043.776 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
(a) 3,
(b) 5,
(c) 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
(a) 12,499.091 SIT, 10,144.381 SIT,
(b) 20,607.917 SIT, 12,882.606 SIT,
(c) 24,851.224 SIT, 18.580.835 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 27. 8.
1999, Ur. l. RS, št. 69-70/99, Ob-10354.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-15784
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-

na Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj
Gradec.

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): reference, rok gradnje, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: SGP Kograd IGEM d.d.,
Šentjanž.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizaci-
jskega kolektorja Slovenj Gradec – zbir-
ni kanal S – 2. faza.

7. Pogodbena vrednost: 148,686.207
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 214,244.604 SIT, 135,790.913 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: 27. 8.
1999, Ur. l. RS, št. 69-70/99, Ob-10356.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-15785
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Br-

da, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, tel.
065/135-10-35.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, pla-
čilni pogoji, strokovna in tehnična opremlje-
nost: izbrani ponudnik je najbolj ustrezal na-
vedenim merilom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Euroinvest, d.o.o., projekti-
ranje, gradnje, inženiring, Bazoviška 4,
5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: nadomestna stano-
vanjska gradnja Šmartno 19, Šmartno.

7. Pogodbena vrednost: 9,212.432 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajal-
cev ne bo.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,679.408 SIT, 9,082.045 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999.

Občina Brda

Ob-15786
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Br-

da, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, tel.
065/135-10-35.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, pla-
čilni pogoji, strokovna in tehnična opremlje-
nost: izbrani ponudnik je najbolj ustrezal na-
vedenim merilom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Obrtnik, obrtna zadruga,
z.o.o., Cankarjeva 62, 5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prizidek k okrepče-
valnici Turn v Šmartnem.
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7. Pogodbena vrednost: 11,110.242 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajal-
cev ne bo.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,567.734 SIT, 11,110.242 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999.

Občina Brda

Ob-15787
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Br-

da, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, tel.
065/135-10-35.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 28. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, pla-
čilni pogoji, strokovna in tehnična opremlje-
nost: izbrani ponudnik je najbolj ustrezal na-
vedenim merilom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Euroinvest, d.o.o., projekti-
ranje, gradnje, inženiring, Bazoviška 4,
5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija objek-
ta Šmartno 35, Šmartno.

7. Pogodbena vrednost: 7,999.107 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajal-
cev ne bo.

9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 14,980.823 SIT, 9,082.045 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999.

Občina Brda

Ob-15789
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Br-

da, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo, tel.
065/135-10-35.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena, reference, pla-
čilni pogoji, strokovna in tehnična opremlje-
nost: izbrani ponudnik je najbolj ustrezal na-
vedenim merilom.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Euroinvest, d.o.o., projekti-
ranje, gradnje, inženiring, Bazoviška 4,
5000 Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija objek-
ta Šmartno 38 in 40, Šmartno.

7. Pogodbena vrednost: 18,188.919
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: podizvajal-
cev ne bo.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,809.991 SIT, 18,188.919 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999.

Občina Brda

Št. 515/99 Ob-15791
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000
Nova Gorica.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 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: SGP Gorica, d.d., Nova Go-
rica, Erjavčeva 19, Nova Gorica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija in nadzi-
dava paviljona IV. Stara Gora.

7. Pogodbena vrednost:
200,185.907,51 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 210,967.419,10 SIT,
200,185.907,51 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.

Mestna občina Nova Gorica

Št. 110-1/93 Ob-15822
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 19. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: uredi-
tev križišča za Gerečjo vas in Njiverce.

Kraj izvedbe: Slov. Bistrica–Hajdina.
7. Pogodbena vrednost: 32,153.354 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,554.477,78 SIT, 32,153.354 SIT.
11. 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 58-59 z dne 23. 7. 1999,
Ob-8248.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-15823
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 14. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cestno podjetje Murska So-
bota, d.d., Lendavska 64, 9000 Murska
Sobota.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: rekon-
strukcija ceste G1-3(M10-1)/322 Kap-
ca-Hotiza.

Kraj izvedbe: Kapca–Hotiza.
7. Pogodbena vrednost: 129,132.277

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

129,132.277 SIT, 205,938.722,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999,
Ob-7764.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-15824
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 18. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: HIP PLUS, d.o.o., Vače
103, 1252 Vače.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: mo-
dernizacija R2-407/1144 Gorenja
vas-Ljubljanica.

Kraj izvedbe: Gorenja vas–Ljubljanica.
7. Pogodbena vrednost: 72,631.532

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 99,684.976,60 SIT, 72,631.532 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-11214.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-15825
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 18. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Kranj, d.d.,
Jezerska 20, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: rekon-
strukcija R3-635/1121 Lipniška dolina,
I. faza, km 5,9 do km 7,5.

Kraj izvedbe: Lipniška dolina.
7. Pogodbena vrednost: 95,016.155 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 103,286.789 SIT, 95,016.155,71 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73-74 z dne 10. 9. 1999,
Ob-11204.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-15826
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 15. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pre-
plastitev RT-932 cesta na Kope.

Kraj izvedbe: Slovenj Gradec–Pungart.
7. Pogodbena vrednost: 32,559.244 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 48,683.942 SIT, 32,723.642 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67-68 z dne 20. 8. 1999,
Ob-10099.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-15827
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 18. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Celje, d.d.,
Lava 42, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pre-
plastitev R1-225/1985 Črnivec-Dol od
km 0.000 do km 1.500.

Kraj izvedbe: Črnivec–Dol.
7. Pogodbena vrednost: 52,197.238

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 55,334.644,20 SIT, 52,197.238 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-11209.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-15828
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 14. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Cestno podjetje Novo mesto,
d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: ukrepi
za umirjanje prometa na cesti R2-419
Križaj–Čatež.

Kraj izvedbe: Križaj–Čatež.
7. Pogodbena vrednost: 35,802.458 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 66,784.703 SIT, 65,431.714 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-11217.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-15829
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 19. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Cestno podjetje Maribor,
d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: uredi-
tev ceste G1-2/1290 skozi Šikole.

Kraj izvedbe: Šikole–Pragersko.
7. Pogodbena vrednost: 47,448.917 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 56,895.220,30 SIT, 47,448.917 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 58-59 z dne 23. 7. 1999, Ob-8256.

Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93 Ob-15830
1. Naročnik: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: najnižja

ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-

lo dodeljeno: Cestno podjetje Novo mesto,
d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: mo-
dernizacija ceste R3-674/1384 Zavra-
tec–Škocjan.

Kraj izvedbe: Zavratec–Bučka.
7. Pogodbena vrednost: 138,717.642

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

150,912.202,23 SIT, 138,579.126 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62-63 z dne 6. 8. 1999,
Ob-9454.

Direkcija RS za ceste

Št. 95/99 Ob-15834
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
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: 10. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni
pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in ga-
rancija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidrotehnik, d.d., Sloven-
čeva 97, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda in
kanalizacije po Partizanski ulici.

7. Pogodbena vrednost:
39,405.564,80 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,404.218,40 SIT, 39,405.564,80
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.

13.
Javno podjetje

Vodovod – kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Št. 92/99 Ob-15835
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
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: 10. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni
pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in ga-
rancija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalne gradnje, d.o.o.,
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja izpustov iz
vodovodnega omrežja v Ljubljanico na
območju Prul.

7. Pogodbena vrednost: 8,627.533,70
SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,406.057 SIT, 8,627.533,70 SIT
(brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.

13.
Javno podjetje

Vodovod – kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
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Št. 94/99 Ob-15836
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – kanalizacija, d.o.o., Krekov
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: 10. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni
pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in ga-
rancija na izvedena dela).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Komunalne gradnje, d.o.o.,
Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja merilnih
mest ČN Dobrova, Horjul, Ig, Matena,
Škofljica, Polhov Gradec.

7. Pogodbena vrednost:
12,150.752,20 SIT (brez DDV).

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 13,770.987,57 SIT, 12,150.752,20
SIT (brez DDV).

11.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Uradnem listu RS, št. 44-45/99.

13.
Javno podjetje

Vodovod – kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana

Ob-15851
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski

sklad občine Celje, Trg celjskih knezov 8,
3000 Celje.

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 (uteme-

ljitev izbire): ponudbena cena in fiksnost
cen (60 točk), reference (10 točk), rok
dokončanja del (10 točk), plačilni pogoji
in ostale ugodnosti (20 točk). Izbrani po-
nudnik je izpolnjeval merila, določena v
razpisni dokumentaciji in dosegel 76,1
točke.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Remont Celje, d.d., Obla-
kova 32, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela na prenovi poslov-
no stanovanjske stavbe in spremembe
dela podstrešja v stanovanja, Celjska ce-
sta 19, Vojnik.

7. Pogodbena vrednost:
73,997.496,90 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 92,073.493 SIT, 70,406.817 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69-70 z dne 27. 8. 1999.

Stanovanjski sklad občine Celje

Št. 736 Ob-15956
1. Naročnik, poštni naslov: Javni za-

vod OZG, p.o., Kranj – OE Zdravstveni
dom Škofja Loka, Stara c. 10, 4220 Škof-
ja Loka.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 3. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– najugodnejša cena,
– ustrezna usposobljenost ponudnika,
– ustrezne reference ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Spekter, d.o.o., Kranj, Škof-
jeloška c. 5, 4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preureditev ambulant
splošne medicine in fizioterapije, I. fa-
za, v Zdravstvenem domu Železniki.

7. Pogodbena vrednost: 24,796.154 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 24,814.771 SIT, 24,796.154 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-12375.

Javni zavod OZG, p.o., Kranj
OE Zdravstveni dom Škofja Loka

Št. 3398/99 Ob-15884
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 gradbenih del
brez omejitev.

3. Datum izbire: 11. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za izvedbo naro-

čila,
– izvedbeni rok za dokončanje del,
– standard ISO 9000.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Cesta
24. junija 3, 1231 Ljubljana-Črnuče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: dobava in montaža
optičnega kabla OPWR na relaciji Dom-
žale–Laze.

7. Pogodbena vrednost:
18,721.164,05 SIT brez DDV.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): PAP Telematika, d.d., Pivovarniška
6, Ljubljana, 7,200.000 SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

18,952.144,75 SIT, 18,721.164,05 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.

Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.

Št. 110-1/99 Ob-15967
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na javni razpis za AC Naklo –
Kranj vzhod; izgradnja II. faze odseka - tra-
sa, objavljen  v Uradnem listu RS, št.
65-66/99 dne 13. 8. 1999,  so se prijavili
trije ponudniki. Po pregledu in oceni po-
nudb je bilo ugotovljeno, da sta  bili dve
ponudbi popolni, vendar je komisija ugoto-
vila, da nobena od ponudb ne ustreza zah-
tevam razpisne dokumentacije glede bis-
tvenih elementov ponudbe, saj ponudbene
cene bistveno presegajo ocenjeno vrednost
razpisanih del.  Glede na določilo drugega
odstavka 42. člena ZJN, DARS d.d. ni spre-
jel sklepa o  izbiri najugodnejšega ponudni-
ka in je po drugem in tretjem odstavku
41. člena ZJN sprejel sklep, da se razpis
ponovi pod spremenjenimi pogoji.

5. 
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: AC Naklo – Kranj
vzhod; izgradnja II. faze odseka - trasa.

7. Pogodbena vrednost: SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12. 
 13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65-66/99  z dne 13. 8. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 400-02-55/99 Ob-15980
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (3. člen ZJN).

3. Datum izbire: 7. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila

(utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v po-
stopku ocenjevanja dosegel najvišje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Podjetje za urejanje hu-
dournikov, d.d., 1000 Ljubljana, Hajdriho-
va 28.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ustalitveni objekti na
Črnem potoku v Hudem kotu v povodju
Vuhreščice.

7. Pogodbena vrednost: 18,960.000
SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 19,500.000 SIT, 17,115.038
SIT.

11., 12.
13. Darum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 74 z dne 10. 9. 1999, Ob-11181.

Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave
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Št. 400-02-54/99 Ob-15981
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (3. člen ZJN).

3. Datum izbire: 7. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila

(utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v po-
stopku ocenjevanja dosegel najvišje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudourni-
kov, d.d., 1000 Ljubljana, Hajdrihova 28.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ustalitveni objekti na
Lamprehtovem potoku v povodju Radolj-
ne.

7. Pogodbena vrednost: 18,207.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

20,822.025 SIT, 18,207.000 SIT.
11., 12.
13. Darum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 74 z dne 10. 9. 1999, Ob-11179.

Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave

Št. 400-02-62-3/99 Ob-15983
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (3. člen ZJN).

3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila

(utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v po-
stopku ocenjevanja dosegel najvišje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Drava, VGP Ptuj, d.d., Žnida-
ričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev Bistrice v
Slovenski Bistrici.

7. Pogodbena vrednost: 5,300.000 SIT
8.
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 5,620.000 SIT, 5,300.000 SIT.
11., 12.
13. Darum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št 74 z dne 10. 9. 1999, Ob-11181.

Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave

Št. 400-02-62-1/99 Ob-15984
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (3. člen ZJN).

3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila

(utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v po-
stopku ocenjevanja dosegel najvišje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Drava, VGP Ptuj, d.d., Žnida-
ričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev korita Pesni-
ce od km 51+670 do km 52+750.

7. Pogodbena vrednost: 21,250.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

22,270.429 SIT, 21,250.000 SIT.
11., 12.
13. Darum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999, Ob-11559.

14.
Uprava Republike Slovenije

za varstvo narave

Št. 400-02-62-1/99 Ob-15986

1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-
va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (3. člen ZJN).

3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila

(utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v po-
stopku ocenjevanja dosegel najvišje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Drava, VGP Ptuj, d.d., Žnida-
ričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev Žičnice v
območju vodnega zajetja Cimerman.

7. Pogodbena vrednost: 21,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

22,089.031 SIT, 21,000.000 SIT.
11., 12.
13. Darum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999, Ob-11559.

Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave

Št. 400-02-50/99 Ob-15987
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (3. člen ZJN).

3. Datum izbire: 29. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila

(utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v po-
stopku ocenjevanja dosegel najvišje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: PUV, Nizke in vodne gradnje,
d.d., 3000 Celje, Lava 11.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova Marčinkove-
ga jezu na Savinji v Ljubnem.

7. Pogodbena vrednost: 49,494.213
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

50,956.322 SIT, 49,494.213 SIT.

11., 12.
13. Darum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 70 z dne 27. 8. 1999, Ob-10257.

Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave

Št. 400-02-64/99 Ob-15988
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (3. člen ZJN).

3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila

(utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v po-
stopku ocenjevanja dosegel najvišje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Hidro Koper, d.o.o., Ferrar-
ska 10, 6000 Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev reke Reke
od km 44+260 do km 44+440 in od km
44+610 do km 44+780.

7. Pogodbena vrednost: 24,990.988
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

28,444.608 SIT, 24,990.988 SIT.
11., 12.
13. Darum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999, Ob-11556.

Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave

Št. 400-02-53/99 Ob-15989
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (3. člen ZJN).

3. Datum izbire: 4. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila

(utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v po-
stopku ocenjevanja dosegel najvišje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudourni-
kov, d.d., 1001 Ljubljana, Hajdrihova 28.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija hudournika
Jurčef nad pontonskim mostom pri Ma-
cesniku.

7. Pogodbena vrednost: 25,172.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

25,707.408 SIT, 25,172.000 SIT.
11., 12.
13. Darum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št 74 z dne 10. 9. 1999, Ob-11176.

Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave

Št. 400-02-63/99 Ob-15990
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.
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2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (3. člen ZJN).

3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila

(utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v po-
stopku ocenjevanja dosegel najvišje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Javno vodnogospodarsko
podjetje Kranj, d.d., Ul. Mirka Vadnova 5,
4000 Kranj

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev Bohinjske
Bistrice skozi Bohinjsko Bistrico- uredi-
tev leve brežine od km 0+800 do km
1+015.

7. Pogodbena vrednost: 32,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

32,500.768 SIT, 32,000.000 SIT.
11., 12.
13. Darum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999, Ob-11562.

Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave

Št. 400-02-51/99 Ob-15991
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, Občina Škofja Loka, 4220
Škofja Loka, Poljanska cesta 2.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (3. člen ZJN).

3. Datum izbire: 6. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila

(utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v po-
stopku ocenjevanja dosegel najvišje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Javno vodnogospodarsko
podjetje Kranj, d.d., Ul. Mirka Vadnova 5,
4000 Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditvena dela na
Selški Sori od Okornovega jezu do Še-
širjevega jezu.

7. Pogodbena vrednost: 55,938.690
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje

ponudbe: 57,809.000 SIT, 55,938.690
SIT.

11., 12.
13. Darum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999, Ob-10829.

Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave

Št. 400-02-49/99 Ob-15992
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (3. člen ZJN).

3. Datum izbire: 30. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila

(utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v po-

stopku ocenjevanja dosegel najvišje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Podjetje za urejanje hudourni-
kov, d.d., Ljubljana, Hajdrihova 28.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev odtočnih raz-
mer hudournika Osojnica.

7. Pogodbena vrednost: 45,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

93,711.813 SIT, 45,000.000 SIT.
11., 12.
13. Darum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 70 z dne 27. 8. 1999, Ob-10262.

Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave

Št. 400-02-44/99 Ob-15994
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (3. člen ZJN).

3. Datum izbire: 22. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila

(utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v po-
stopku ocenjevanja dosegel najvišje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjetje
Novo mesto, d.d., 8000 Novo mesto, Trdi-
nova 23.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: Savski nasip Breži-
ce-Sotla-ureditev nasipa od km 4+440
do km 4+906.

7. Pogodbena vrednost: 59,900.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

69,108.338 SIT, 59,293.626 SIT.
11., 12.
13. Darum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 66 z dne 13. 8. 1999, Ob-9591.

Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave

Št. 400-02-46/99 Ob-15995
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (3. člen ZJN).

3. Datum izbire: 22. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila

(utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v po-
stopku ocenjevanja dosegel najvišje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjetje
Novo mesto, d.d., 8000 Novo mesto, Trdi-
nova 23.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev Kobile skozi
Šentjernej od km 3+273 do km 3+439.

7. Pogodbena vrednost: 26,179.724 SIT.
8. 
9. Število prejetih ponudb: dve.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
26,437.725 SIT, 26,179.724 SIT.

11., 12.
13. Darum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 68 z dne 20. 8. 1999, Ob-9947.

Uprava Republike Slovenije
za varstvo narave

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 400-02-33/99 Ob-15775
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbran je bil najugodnejši ponud-
nik na podlagi objavljenih meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vodnogospodarski inštitut,
d.o.o., Hajdrihova 28c, 1115 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vodno-
gospodarska osnova povodja Kolpe.

7. Pogodbena vrednost: 8,999.764 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik od-

dal podizvajalcem ali tretjim: 1,130.740 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,999.764 SIT, 8,644.403 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54-56 z dne 9. 7. 1999,
Ob-6322 in ponovitev javnega razpisa v
Uradnem listu RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999,
Ob-11443.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-40/99 Ob-15776
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 4. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajanje razpisanih del se odda
edinemu ponudniku, na ponovljeni javni raz-
pis, z neposredno pogodbo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: URBIS, Urbanizem, arhitek-
tura in projektiranje, d.o.o., 2000 Maribor,
Kopitarjeva ulica 5.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: ureja-
nje Dravinje od Stogovcev (km 18+821)
do Koritnega (km 24+000).



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 96 / 26. 11. 1999 / Stran 6505

7. Pogodbena vrednost: 4,932.675 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik od-

dal podizvajalcem ali tretjim: 1,955.223 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999,
Ob-7745 in ponovitev javnega razpisa v
Uradnem listu RS, št. 73-74 z dne 10. 9.
1999, Ob-11164.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-40/99 Ob-15777
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 26. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbran je bil najugodnejši ponud-
nik na podlagi objavljenih meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: URBIS, d.o.o., Urbanizem,
arhitektura in projektiranje, 2000 Maribor,
Kopitarjeva ulica 5.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: pro-
storska dokumentacija za ureditev Dra-
vinje od Koritnega (km 24+000) do Lu-
šečke vasi (km 44+600).

7. Pogodbena vrednost: 17,306.274 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 7,868.120
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,778.860 SIT, 17,306.274 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999,
Ob-7745 in ponovitev javnega razpisa v
Uradnem listu RS, št. 73-74 z dne 10. 9.
1999, Ob-11164.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-33/99 Ob-15778
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 18. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajanje razpisanih del se odda
edinemu ponudniku po ponovljenem javnem
razpisu z neposredno pogodbo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Vodnogospodarski inštitut,
d.o.o., Hajdrihova 28c, 1115 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vodno-
gospodarska osnova povodja Idrijce.

7. Pogodbena vrednost: 9,030.916 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik od-

dal podizvajalcem ali tretjim: 934.549 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni

list RS, št. 54-56 z dne 9. 7. 1999,
Ob-6322 in ponovitev javnega razpisa v
Uradnem listu RS, št. 77-78 z dne 24. 9.
1999, Ob-11999.

Ministrstvo za okolje in prostor
Uprava RS za varstvo narave

Ob-15779
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Jarše,

Rožičeva 10, Ljubljana.
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): popolnost ponudbe (izključitveni
pogoj), cena, reference in posebne ugod-
nosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cleaning, d.o.o., Zvonarska
1, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje prostorov štirih objektov Vrtca Jar-
še.

7. Pogodbena vrednost: 25,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 300,50 SIT/m2, 189 SIT/m2.
11., 12.

Vrtec Jarše, Ljubljana

Št. 155-11/99 Ob-15780
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje “Komunala” Izola, d.o.o., Verdijeva,
6310 Izola.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 15. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri ocenjevanju ponudb so bila
uporabljena naslednja merila: ponujena ce-
na, reference, bližina sedeža podjetja oziro-
ma nastanitve delavcev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Fehmi Mejzinolli, s.p., To-
minčeva 5, Koper.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: vzdr-
ževalna dela na javnih in prometnih po-
vršinah ter interventna dela na kanaliza-
ciji in na pokopališču na območju Obči-
ne Izola.

7. Pogodbena vrednost: 10,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12.

Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o.

Ob-15781
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Bo-

hinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska
Bistrica.

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): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: FILBO, d.o.o., Ajdovska ce-
sta 2, 4264 Bohinjska Bistrica.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izde-
lava, dobava in montaža kovinske kon-
strukcije z membransko kritino za več-
namensko dvorano ter gradbena dela
vključno s pripravo terena.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 93,062.224,50 SIT, 78,232.916 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999.

Občina Bohinj

Št. 03300-62/99-33 Ob-15793
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Dom-

žale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Datum izbire: 11. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najboljša strokovna usposoblje-
nost glede na zahtevnost projekta, cena,
reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-
ljanje storitev svetovalnega (investitor-
skega) inženiringa pri izgradnji šole v
Dragomlju, s pripadajočo telovadnico in
tremi oddelki vrtca.

7. Pogodbena vrednost: 1,95% od oce-
njene investicijske vrednosti (ocenjena in-
vesticijska vrednost 820.000 SIT).

8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 3,5% od ocenjene investicijske vredno-
sti; 1,6% od ocenjene investicijske vredno-
sti.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999,
Ob-10735.

Občina Domžale

Št. 11/2-99 Ob-15821

1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slo-
venije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca storitev brez omejitev.

3. Datum izbire: 22. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik v skladu s prvim odstav-
kom 41. člena ZJN ni sprejel sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, ker je bila od
treh veljevnih ponudb le ena ponudba po-
polna.

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zava-

rovanje premoženja, interesov in oseb
Telekoma Slovenije d.d.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: tri.
10., 11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Ur. l. RS, št. 73-74 z dne
10. 9. 1999, Ob-11116.

Telekom Slovenijie, d.d.
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Št. 110-1/99 Ob-15970
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: GZ Maribor – geodetske
dejavnosti d.o.o., Partizanska 12, 2000 Ma-
ribor in GEOIN d.o.o., Gosposvetska cesta
29, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: do-
končna odmera obvoznice Lendava z re-
gulacijami in deviacijami.

7. Pogodbena vrednost:  16,232.651
SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,247.371 SIT, 16,232.651 SIT.
11.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 400-02-60/99 Ob-15978
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 10. 1999 (zaklju-
ček postopka).

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): neuspešen javni razpis, ker je v
postopku pregleda in ocenjevanja ponudb
ostala le ena popolna ponudba (41. člen
ZJN).

5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: proti-

poplavni in protierozijski ukrepi na ob-
močju Malečnika in Dupleka – PVO.

7. 
8., 9., 10., 11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 76 z
dne 17. 9. 1999 Ob-11550.

MOP, Uprava RS za varstvo narave

Št. 400-02-58/99 Ob-15979
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Upra-

va RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 19. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani so bili najugodnejši po-
nudniki na podlagi objavljenih meril.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroči-
lo dodeljeno:

1. Vodnogospodarski inštitut d.o.o.,
Hajdrihova 28 c, 1115 Ljubljana,

2. Vodnogospodarski inštitut d.o.o.,
Hajdrihova 28 c, 1115 Ljubljana,

3. Vodnogospodarski biro Maribor
d.d., Glavni trg 19 c, 2000 Maribor,

4. Vodnogospodarski inštitut d.o.o.,
Hajdrihova 28 c, 1115 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
1. Rekonstrukcija visokovodnega

nasipa na levem bregu Mure od km
36+710 (Dokleževje) do km 55+550
(Petanjci) – IP,

2. Rekonstrukcija visokovodnega
nasipa na desnem bregu Mure od km
8+965 (Krapje) do km 20+975 (Vučja
vas) – IP,

3. Ureditev struge Dravinje na od-
seku od Stogovcev do Koritnega – PGD
– PZI in PZR,

4. Sanacija plazovitega območja
Trebež v povodju Sopote – IP.

7. Pogodbena vrednost:
 1. 28,300.401 SIT,
 2. 25,820.716 SIT,
 3. 8,737.399 SIT,
  4. 10,523.089 SIT.

8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogod-
bo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih):

  1. 12,336.128 SIT,
  2. 12,336.287 SIT,
  3. 
  4. 2,330.102 SIT.

9. Število prejetih ponudb
1. 2,
2. 2,
3. 2,
4. 2.

10. Vrednost najvišje in najnižje
ponudbe:

  1. 29,432.668 SIT, 28,300.401 SIT,
  2. 27,489.000 SIT, 25,820.716 SIT,
  3. 9,099.930 SIT, 8,737.399 SIT,
  4. 11,162.200 SIT, 10,523.089 SIT.

11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 76 z
dne 17.9. 1999, Ob-11549.

MOP, Uprava RS za varstvo narave

Št. 110-1/99  Ob-16001
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: 17. 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: Gradis biro za projektiranje
d.o.o., Lavričeva 3, 2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdela-
va projekta za PGD, PZI in PZR za pod-
hod Dravograjske ceste v Mariboru, kot
del zahodne obvoznice Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 9,950.744,30
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 10,504.130 SIT, 9,950.744,30 SIT.
11.

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. 460158 Ob-15717
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. točka prve-
ga odstavka 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 14. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik uporablja pri svojem
delu reagente in potrošni material proizva-
jalca Perkin Elmer, ki je naročniku edini znan
proizvajalec le-teh. Firma Omega je zastop-
nik proizvajalca Perkin Elmer in edini doba-
vitelj za področje Slovenije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Omega, d.o.o., Rožna doli-
na V/15, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Vodovodna 93a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: reagenti za določanje
DNA in drug potrošni material.

7. Pogodbena vrednost: 12,000.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Republika Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve

Ljubljana

Št. 460470 Ob-15718
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. točka prve-
ga odstavka 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 16. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): oprema pomeni nadgradnjo ob-
stoječe, katere dobavitelj je bilo podjetje
Iskra Transmission, ki je hkrati edini pro-
izvajalec te opreme v Sloveniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Iskra Transmission, d.o.o.,
Stegne 11, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: namembna lokacija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: digitalni radio link, servi-
sna oprema in idejni projekt za pridobi-
tev dovoljenj za radijske postaje.

7. Pogodbena vrednost: 15,627.197
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Republika Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve

Ljubljana
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Št. 460393 Ob-15719
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. točka prve-
ga odstavka 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 21. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini proizvajalec in serviser.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Mibo Komunikacije, d.o.o.,
Železna c. 14, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Vodovodna 93a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: posredovalne enote Ra-
kos – 30 kompletov.

7. Pogodbena vrednost: 5,961.900 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Republika Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve

Ljubljana

Št. 460437 Ob-15721
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. točka prve-
ga odstavka 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 28. 7. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): gre za nadgradnjo in vzdrževanje
obstoječega sistema, katerega dobavitelj je
bilo podjetje Smart Com.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Smart Com, d.o.o., Brnči-
čeva 45, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Vodovodna 93a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: strojno opremo za nad-
gradnjo in vzdrževanje digitalnega mul-
tipleksnega sistema, programsko opre-
mo za nadgradnjo nadzornega sistema
z novo verzijo.

7. Pogodbena vrednost: 5,753.178,45
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Republika Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve

Ljubljana

Št. 460352 Ob-15725
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 3. točka prve-
ga odstavka 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 11. 6. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): Firma Intermatic je zastopnik pro-
izvajalca Multanova in edini dobavitelj v Slo-
veniji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Intermatic, d.o.o., Hrvatski
trg 3, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Vodovodna 93a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: radarji Multanova – 2 komple-
ta in izvedba šolanja – za 2 osebi.

7. Pogodbena vrednost:
19,121.857,60 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Republika Slovenija
Ministrstvo za notranje zadeve

Ljubljana

Št. 6639/309-1832/17368 Ob-15727
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: javno naročilo
se odda uradnemu zastopniku tuje fir-
me-proizvajalca “General Electric” firmi
“ESI”, ker je edina firma sposobna za po-
pravilo “turbochargerjev” v klasi in verificira-
na kot edina na podlagi zahtevanih predpi-
sov v nuklearnih elektrarnah.

3. Datum izbire: 15. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): kvaliteta in varnostni razred.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: “ESI” 1220 Washington
Street, Rocky Mount, North Caroline
27801-1928, USA.

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, Krško.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: popravilo dva “turbochar-
gerja”.

7. Pogodbena vrednost: 32,446.207 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 6634/720-1807/17214 Ob-15730
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, Vrbina 12, Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: strokovna ko-
misija za izvedbo javnega naročila, ki je bila
imenovana s sklepom št. 59 z dne 2. 11.
1999 je ugotovila, da je edini možni dobavi-
telj storitev izvedbe posodobitve blažilnikov
za uparjalnike firme Enertech, ki je original-
ni dobavitelj blažilnikov vgrajenih v času iz-
gradnje NE Krško.

3. Datum izbire: 3. 11. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Enertech Birch Street BREA,
Ca. 92821 USA.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: izvedba posodobitve 10
kom blažilnikov za uparjalnike z neodvi-
snimi rezervoarji za hidravlično tekoči-
no.

7. Pogodbena vrednost: 51,570.000 SIT.
8., 9., 10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 81 Ob-15733
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: 4. točka prve-
ga odstavka 55. člena ZJN.

3. Datum izbire: 15. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je edini v državi,
ki je sposoben in kvalificiran izdelati potreb-
no diafragmo, skladno z zahtevami in veljav-
nimi predpisi.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: “Sava” Gumarska in kemič-
na industrija, d.d., Kranj, Škofjeloška c. 6,
Slovenija.

6. (a) Kraj dobave: Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: 2 diafragmi (“Diaflote
Diaphragm” 34’11-5/16"×30’2-3/16").

7. Pogodbena vrednost: 28,689.408
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podatka.

9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 28,689.408 SIT, 28,689.408 SIT.
11.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 020-164/99-07 Ob-15736
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za okolje in prostor, dr. Pavel Gantar, Du-
najska c. 48, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: pogodba je
sklenjena na podlagi 3. točke prvega od-
stavka 55. člena in 56. člena zakona o jav-
nih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in sklepa
o izbiri izvajalca št. 020-164/99-07 z dne
10. 11. 1999.

3. Datum izbire: 10. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano
podjetju GISDATA d.o.o., Zemljemerska uli-
ca 12, 1000 Ljubljana, ki je edini poob-
laščeni zastopnik principala za področje Re-
publike Slovenije, tako za prodajo kot tudi
za vzdrževanje programske opreme ESRI,
kar je izkazal z pisno izjavo podjetja ESRI,
dostavljeno skupaj s ponudbo.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GISDATA d.o.o., Zemljemer-
ska 12, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za okolje
in prostor Dunajska cesta 48, 1000 Ljub-
ljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: specifikacija programske
opreme:

– MapObjects Intrenet
Map Server 2.0 1 kos,
– SDE connection licence 5 kosov,
– ArcView 3.2 3 kosi,
– ARC/INFO 2 kosa,
– ARC/INFO Network modul 1 kos,
– ARC/INFO TIN modul 1 kos,
– ARC/INFO GRID modul 1 kos,
– ARC/INFO ArcScan modul1 kos,
– ARC/INFO ArcPress modul1 kos,
– Spatial Database Engine 1 kos,
– SDE connection licence 4 kose.
7. Pogodbena vrednost: skupna vred-

nost pogodbenega dela z DDV – 19% dav-
kom na dodano vrednost znaša
8,014.969,75 SIT.
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8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke navesti za vsako pogodbo
posebej, če je bilo naročilo oddano po de-
lih!): ni podizvajalca.

9. Število prejetih ponudb: prejeta je bi-
la samo ena ponudba uradnega pooblašče-
nega distributerja za ESRI programsko opre-
mo za območje države Slovenije.

Ponudba: GISDATA d.o.o., Zemljemer-
ska 12, 1000 Ljubljana.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: vrednost ponudbe uradnega poob-
laščenega distributerja za ESRI program-
sko opremo za območje države Slovenije
znaša 8,014.969,75 SIT.

11., 12.
Ministrstvo za okolje in prostor

Republike Slovenije

Št. 6641/720-1839/17433 Ob-15831

1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, Krško.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po
55. členu zakona o javnih naročilih: stro-
kovna komisija za izvedbo javnega naroči-
la, ki je bila imenovana s sklepom št. 58 z
dne 29. 10. 1999 je ugotovila, da je edini
možni dobavitelj rezervnih delov za hidra-
vlične obese originalni proizvajalec že
vgrajenih blažilnikov, firma
BASIC-PSA,INC.

3. Datum izbire: 2. 11. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: BASIC-PSA,INC. 124 Do-
nald Lane Johnstown, Pa.15904 USA.

6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: rezervni deli za hidravlič-
ne obese.

7. Pogodbena vrednost: 19,980.000
SIT.

8., 9., 10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško

Št. 00579 Ob-15957

1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-
nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: generalni in
ekskluzivni distributer opreme in celovitih
tehničnih rešitev telekomunikacijske opre-
me Alkatel, ki se nadgrajuje na centralo Al-
katel 4400.

3. Datum izbire: 19. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): nadgradnja obstoječe opre-
me.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ECS TEL, telekomunikacij-
ski inženiring, d.o.o., IOC Trzin.

6. (a) Kraj dobave: telegraf Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in montaža tele-
komunikacijske opreme za telegraf.

7. Pogodbena vrednost:
16,018.716,14 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 16,018.716,14 SIT.
11.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 10/99 Ob-15712
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev
9, 2000 Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 7. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 15. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– rok izvedbe,
– celovitost ponudbe,
– plačilni pogoji in cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Lancom, d.o.o., Tržaška 63,
2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
nadgradnja sistema – problematika leta
2000.

7. Pogodbena vrednost: 6,621.351,63
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 8,134.882,84 SIT, 6,621.351,63 SIT.
11.

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca,
Maribor

Št. 1539/612/991116 Ob-15713
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija za

radioaktivne odpadke, Ljubljana, Parmova
53.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3., 4. in
7. točki 55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 2. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini ponudnik, ki združuje zah-
tevana znanja in razpolaga s potrebno teh-
nično opremo; nastop razlogov, ki jih na-
ročnik vnaprej ni mogel predvideti in jih ni
moč pripisati ravnanju naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IBE, d.d., Ljubljana, Hajdri-
hova 4.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: iz-
vajanje sanacije zasilnega skladišča niz-
ko in srednje radioaktivnih odpadkov v
Zavratcu.

7. Pogodbena vrednost: 15,948.007
SIT.

8., 9., 10., 11.
Agencija za radioaktivne odpadke,

Ljubljana

Št. 1539/612/991116 Ob-15714
1. Naročnik, poštni naslov: Agencija za

radioaktivne odpadke, Ljubljana, Parmova
53.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.,
4. in 7. točki 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 2. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini ponudnik, ki je pooblaščen
za opravljanje storitev in združuje zahtevana
znanja ter razpolaga s potrebno opremo s
področja radiološkega nadzora, sortiranja
radioaktivnih odpadkov in področja nadzora
dekontaminacije objektov in okolja; nastop
razlogov, ki jih naročnik vnaprej ni mogel
predvideti in jih ni moč pripisati ravnanju
naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IJS, Jamova 39, Ljubljana,
Odsek za fiziko nizkih in srednjih energij.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
izvajanje radiološkega nadzora objek-
ta in okolja, radiološkega nadzora izva-
jalcev sanacije, obiskovalcev in opre-
me, ločevanje na radioaktivne in nera-
dioaktivne odpadke in nadzor nad de-
kontaminacijo objekta zasilnega
skladišča v Zavratcu.

7. Pogodbena vrednost: 10,487.380 SIT.
8., 9., 10., 11.

Agencija za radioaktivne odpadke,
Ljubljana

Št. 460011 Ob-15715
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 18. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): podjetje Cifra ima lastno pro-
izvodnjo šifrirane opreme in je tudi edini
serviser te opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cifra, Komunikacijski siste-
mi, d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje šifrirane opreme dobavlje-
ne MNZ.

7. Pogodbena vrednost: 6,344.479,20
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 460140 Ob-15716
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 8. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 15. 2. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izvajalec šolanja je firma Bell He-
licopter Textron, katere pooblaščeni zastop-
nik v Sloveniji je Heliair Center.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Heliair Center, d.o.o., Kot-
nikova 28, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: or-
ganizacija šolanja “Flight Safetly” za dva
pilota.

7. Pogodbena vrednost: 54.600 USD,
ocenjeno 9,312.000 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 460564 Ob-15723

1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova 2, 1501 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.

3. Datum izbire: 14. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini ponudnik, ki ima že izdela-
no rešitev za predelavo mobilne radijske
postaje v motorsko.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: DAT CON, d.o.o., Polzela
136a, 3313 Polzela.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
predelava in dograditev avtomobilske
radijske postaje Motorola za uporabo
na motorju – 30 kosov.

7. Pogodbena vrednost: 8,790.446,70
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 62-1838/17428 Ob-15832

1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krško,
Slovenija.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
strokovna komisija za izvedbo javnega na-
ročila, ki je bila imenovana s sklepom ob
pričetku oddaje javnega naročila št.
NAB.UV/DV-62 z dne 15. 11. 1999 je na
podlagi dokumentacije prejete od tehnič-
ne službe ugotovila, da je firma PARSONS
POWER, Z.D.A. originalni projektant pro-
jekta, za katerega se zahteva opravljanje
tečaja.

Na podlagi te ugotovitve se je strokov-
na komisija odločila, da odda zadevno jav-
no naročilo po 3. točki prvega odstavka
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 15. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): specifični tehnični zahtevki, ustrez-
ni strokovni kader (ASME Certificirani inže-
nirji), Q.A. program, izkušnje, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: PARSONS POWER Group,
Inc., 2675 Morgantown Road, Reading, PA
19607, U.S.A.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: te-
čaj “Principle Design Process Training”
za NEK-ove inženirje, ki bo opravljen v
prostorih izvajalca.

7. Pogodbena vrednost: 7,033.594 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Nuklearna elektrarna Krško

Ob-15966
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elek-

trarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000
Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 15. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): predmet naročila je nestan-
dardna intelektualna storitev, ki jo je v ce-
loti usposobljen izvršiti izbran ponudnik.

Upoštevaje zahteve projekta, lastništvo
intelektualne lastnine, razpolaganje s stroji
in merilnimi napravami, je firma Turboinšti-
tut, d.d., usposobljena, da zadovoljivo in v
roku izpolni zahteve naročnika.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Turboinštitut, d.d., Rovšni-
kova 7, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
modelne raziskave in izdelava modela
za nove turbine – II. faza prenove elek-
trarn (Vuhred).

7. Pogodbena vrednost:
79,578.276,19 SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
dela opravil sam z lastnimi kadri in ne bo
angažiral podizvajalcev.

9., 10., 11.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 35201-059/99-1700 12 Ob-15968
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000
Maribor.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 10. 11.1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): izvajalec naloge je izbran na
podlagi preverjene ponudbe za storitve, ki
jih je sposoben v zahtevani vsebini in rokih
v celoti izvršiti samo naveden ponudnik,
glede na to, da je do sedaj kot edini izvaja-
lec že izdelal tovrstne strokovne podlage.
Ponudnik ima v rednem delovnem razmer-
ju ustrezno število strokovnih kadrov vseh,
za realizacijo navedenega naročila potreb-
nih strok, ima na voljo ustrezno tehnično
opremo in razpolaga s pravicami intelek-
tualne lastnine – s podatki, ki so neobhod-
ni za izvedbo naloge.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ZUM, d.o.o., Grajska ul. 7,
2000 Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: no-
velacija načrtov vizualno komunikacij-
skih objektov v Občini Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 3,100.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.

Mestna občina Maribor
Zavod za prostorsko načrtovanje

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

Št. 11-3/1999  Ob-15710
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gos-
posvetska c. 9, Kranj.

2. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
(OE) zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: zdravstveni material
skladno z razpisno dokumentacijo.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
101,300.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
in sicer od januarja/februarja 2000 do ja-
nuarja 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva dokumentacijo za ugo-
tavljanje sposobnosti: Osnovno zdravstvo
Gorenjske, Gosposvetska c. 9, Kranj,
uprava zavoda, kontaktna oseba Milana
Vinter-Šambar, faks 064/226-718, tel.
064/282-518.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do 17. 12. 1999 med
10. in 13. uro po enodnevni predhodni na-
javi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-32725.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 1. 2000 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”
in s številko javnega razpisa v Uradnem listu
RS.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 1. 2000 ob
11. uri, na naslovu: OZG Kranj – OE
Zdravstveni dom Kranj, Gosposvetska c.
10, Kranj, II. nadstropje, knjižnica.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna z razpisno dokumentacijo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnje-
vati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): pogoji iz razpisne doku-
mentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije povezane s tem javnim
razpisom se sprejemajo do 24. 12. 1999
ter 3. in 4. 1. 2000 po faksu 064/226-718.
Naročnik glede na predmet naročila ne na-
merava organizirati posebnega sestanka s
ponudniki.

10.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj
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Št. 260-12/99-2 Ob-15711
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica “dr. Franca Der-
ganca” Nova Gorica Padlih borcev 13a,
Šempeter pri Gorici, tel. 065/31-811, int.
295, faks 065/31-348.

2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
“dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Šem-
peter pri Gorici.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniki in računal-
niška oprema.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
8,500.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
sukcesivno.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca”, Padlih borcev 13a, Šem-
peter pri Gorici, tajništvo uprave, tel.
065/31-811, int. 295, faks 065/31-348.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: 1. 12. 1999 do
15. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 950 SIT (DDV)
na ŽR 52000-603-32020 ali pri blagajni
zavoda v gotovini.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: 6. 12. 1999 do
10.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica “dr. Fran-
ca Derganca” Nova Gorica, Ul. padlih bor-
cev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici – tajniš-
tvo uprave zavoda.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 12. 1999 ob 11. uri v sejni sobi uprave
zavoda.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov  blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodba o priz-
nanju sposobnosti, izvrševanje dobav na
podlagi aneksov.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeno v navodilu ponud-
nikom za izdelavo ponudbe.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pisno, naslovljeno na osebe, ki so na-
vedene v razpisni dokumentaciji.

10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ne.

Splošna bolnišnica “dr. Franca
Derganca”, Nova Gorica

Ob-15881
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudar-
ska c. 9, 1420 Trbovlje.

2. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: zdravila skupine D.
Navedba, kako se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo: dobavitelj se lahko pote-
guje za naročilo po skupinah.

Dobavitelj mora ponuditi najmanj 80%
blaga po posamezni skupini.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
135,500.000 SIT:

A) obvezilni material: 14,500.000 SIT,
B) medicinski obliži in material za nego

rane: 3,000.000 SIT,

C) medicinski potrošni material in medi-
cinska plastika: 15,000.000 SIT,

D) material za oskrbo inkontinence:
5,500.000 SIT,

E) rokavice: 4,500.000 SIT,
F) sredstva za higieno in dezinfekcijo:

3,000.000 SIT,
G) sistemi za infuzijo in transfuzijo:

3,000.000 SIT,
H) material za vakuumski odvzem krvi:

5,000.000 SIT,
I) šivalni material: 5,500.000 SIT,
J) ostiosintezni material: 2,500.000 SIT,
K) rentgenski filmi in kemikalije:

8,000.000 SIT,
L) dializni material: 66,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 11 mesecev,

od 1. 2. 2000 do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Splošna bolnišnica Trbov-
lje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje, tajniš-
tvo, po enodnevni predhodni najavi po fak-
su 0601/26-122 in predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: do vključno 24. 12.
1999, od 10. do 12. ure, od ponedeljka do
petka.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno nakazati 5.950 SIT (samo
negotovinsko) na ŽR 52700-603-40248, s
pripisom “za zdravila”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 4. 1. 2000 do
13. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Trbovlje,
Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 1. 2000 ob
10. uri, na upravi Splošne bolnišnice Trbov-
lje, Rudarska c. 9, 1420 Trbovlje.

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):

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni ali likvida-
cijski postopek,

– 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,
takse in druge dajatve, določene z zako-
nom,

– drugi pogoji so razvidni iz razpisne do-
kumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri naju-
godnejšega ponudnika, je najnižja končna
cena.

10.
Splošna bolnišnica Trbovlje

Št. 57/99 Ob-16007
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: kurilno olje:

1. kurilno olje srednje – mazut,
2. olje gospodinjsko ekstra lahko.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
1. kurilno olje srednje – mazut:

100,020.000 SIT,
2. olje gospodinjsko ekstra lahko :

8,460.000 SIT,
Skupaj: 108,480.000 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: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno (vsak de-
lovni 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 “Ku-
rilno olje”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 27. 12. 1999 do
9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila (zgradba oskrbe
in vzdrževanja – IB pisarna), Ljubljanska uli-
ca 5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 27. 12. 1999 ob 11. 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 bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi in fi-
zičnimi osebami), ki jim bo priznana spo-
sobnosti.

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 zapadle davke
in prispevke, določene z zakonom, do dne-
va izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starej-
še od 30 dni (na dan, določen za predloži-
tev ponudb);

5. da predloži 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-
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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 razpisanih vrst in koli-

čin blaga skupine oziroma skupin, na kate-
re se prijavlja;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo (ob terminu, ki
ga določi naročnik);

9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 3 dni;

10. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujeno blago;

11. da bo trimesečno dostavljal pre-
dračune;

12. ponudnik mora nuditi srednje ku-
rilno olje – mazut z vsebnostjo SO

2
 največ

do 1%;
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 ali

– 10% od vrednosti skupine, na kate-
ro se prijavlja, če vrednost le-te 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 naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: najnižja končna vrednost predračuna
skupine.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
ne skupine.

Potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih vrstah in količinah bla-
ga od skupine za javna naročila (tel.
062/317-221, interna 82-62 in 82-04), ka-
tera bo le-ta posredovala po pošti.

10.
Splošna bolnišnica Maribor

Št. 53/99 Ob-16008
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: material za popravila in
vzdrževanje:

1. elektronski material,
2. splošno kovinski in inštalacijski

material.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

1. elektronski material: 2,000.000 SIT,
2. splošno kovinski in inštalacijski ma-

terial: 8,900.000 SIT,
Skupaj: 10,900.000 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: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno (vsak de-
lovni 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 “Ma-
terial za popravilo in vzdrževanje”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 16. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila (zgradba oskrbe
in vzdrževanja – IB pisarna), Ljubljanska uli-
ca 5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 17. 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 bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi in fi-
zičnimi osebami), ki jim bo priznana spo-
sobnosti.

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 zapadle davke
in prispevke, določene z zakonom, do dne-
va izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starej-
še od 30 dni (na dan, določen za predloži-
tev ponudb);

5. da predloži 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 uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
skupine oziroma skupin, na katere se prijav-
lja;

6. da zagotavlja:
– 100% letnih razpisanih vrst in koli-

čin blaga skupine oziroma skupin, na kate-
re se prijavlja;

7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
prevzema blaga;

8. da bo dostava fco Splošna bolni-
šnica Maribor – razloženo (ob terminu, ki
ga določi naročnik);

9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 3 dni;

10. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujeno blago;

11. da bo trimesečno dostavljal pre-
dračune;

12. 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 ali

– 10% od vrednosti skupine, na ka-
tero se prijavlja, če vrednost le-te ne pre-
sega 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 naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika: najnižja končna vrednost predračuna
skupine.

Ponudniki lahko kandidirajo na posamez-
ne skupine.

Potencialni ponudniki lahko zahtevajo
podatke o razpisanih vrstah in količinah bla-
ga od skupine za javna naročila (tel.
062/317-221, interna 82-62 in 82-04), ka-
tera bo le-ta posredovala po pošti.

10.
Splošna bolnišnica Maribor
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Št. 3/99 Ob-16009
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljub-
ljanska 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: meso perutnine, kuncev
in perutninski izdelki.

(c) Ocenjena vrednost naročila: meso
perutnine, kuncev in perutninski izdelki:
21,310.000 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: Splošna bolnišnica Mari-
bor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: ni omejeno (vsak de-
lovni 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 “Me-
so perutnine, kuncev in perutninski izdelki”.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 16. 12. 1999 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor,
Skupina za javna naročila (zgradba oskrbe
in vzdrževanja – IB pisarna), Ljubljanska uli-
ca 5, 2000 Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 17. 12. 1999 ob 11. 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 bo-
do sklenjene s ponudniki (pravnimi in fi-
zičnimi osebami), ki jim bo priznana spo-
sobnosti.

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,

2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti;

3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost;

4. da ima poravnane zapadle davke
in prispevke, določene z zakonom, do dne-
va izdaje potrdila, potrdilo ne sme biti starej-
še od 30 dni,

5. da predloži BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in po-
datke iz bilance stanja;

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 ali

– čiste prihodke od prodaje, izkaza-
ne pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti ali

– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspe-
ha, enake ali večje od razpisane vrednosti
se prijavlja;

6. da zagotavlja:
– 100% razpisanih vrst in količin blaga;
7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od

prevzema blaga;
8. da bo dostava fco Splošna bolni-

šnica Maribor – razloženo (ob terminu, ki
ga določi naročnik);

9. da zagotavlja dobavni rok blaga iz
področja javnega razpisa največ 1 dan;

10. da zagotavlja dnevno dostavo bla-
ga ob delavnikih;

11. da zagotavlja dostavo blaga tudi
na dela prost dan, če so dela prosti dnevi
skupaj daljši od dveh dni;

12. da ponudnik zagotavlja ustrezen
transport za ponujena živila;

13. da ponudnik zagotavlja transport, ki
bo omogočal neprekinjeno hladilno verigo;

14. da bo trimesečno dostavljal pre-
dračune;

15. da bo sprejel vse dodatne zahteve
naročnika glede pogojev kvalitete izdelkov;

16. da ima garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
31. 1. 2000;

17. 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 naro-
čilu: postopek se izvaja po 50. členu zako-
na o javnih naročilih.

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri naju-
godnejšega ponudnika je najnižja končna
vrednost predračuna.

Ponudniki lahko zahtevajo podatke o raz-
pisanih vrstah in količinah blaga od skupine
za javna naročila (tel. 062/317-221, inter-
na 82-62 in 82-04), katera bo le-ta posre-
dovala po pošti.

10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: Uradni list RS, št. 43 z
dne 4. 6. 1999, Ob-4686.

Splošna bolnišnica Maribor

Javni razpisi

Popravek

Ob-15217
V javnem razpisu za dodelitev koncesije

za izgradnjo in upravljanje omrežja ter za
distribucijo zemeljskega plina v Občini Bel-
tinci, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 71
z dne 3. 9. 1999, Ob-9551, se v 8. točki

(prijava na razpis) popravi. Podaljša rok za
oddajo ponudb, in sicer za 30 koledarskih
dni, to je do 2. 12. 1999.

Občina Beltinci

Popravek

V javnem pozivu k oblikovanju ponudb
za dobavo in izšolanje psa, vodiča slepih,
za uporabnika, naročnika Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Mikloši-
čeva 24, Ljubjana, se datum, do kdaj naj
ponudniki dostavijo ponudbe popravi in se
pravilno glasi:

Ponudbo naj ponudniki dostavijo do
13. 12. 1999 v zaprti kuverti.

Uredništvo

Št.464/99 Ob-16000

Javni poziv
slovenskim proizvajalcem

gospodinjskih in podobnih aparatov
za sofinanciranje evropskega znaka

varnosti izdelkov Keymark
Slovenski institut za kakovost in mero-

slovje, kot izvajalec projekta “Sofinancira-
nje evropskega znaka varnosti izdelkov
Keymark“ v okviru javnega razpisa za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti za področje “Izvajanje Strategije
RS za vključitev v EU - 2“ (Ur. l. RS, št.
16/99, popravek v Ur. l. RS, št 19/99, št.
objave: Ob-2003 - predmetni del javnega
razpisa, pogodba št. 2111-99-000447) in
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti Re-
publike Slovenije, kot naročnik projekta,
vabita slovenske proizvajalce gospodinj-
skih in podobnih aparatov, za katere je
možna pridobitev licence za Keymark, da
se pozivu odzovejo in se prijavijo na ta
projekt.

Keymark je enoten evropski znak, ki ga
člani certifikacijskega sporazuma v okviru
CEN/CENELEC–a podeljujejo na področju
električne varnosti gospodinjskih in podob-
nih aparatov.

Iz sredstev naročnika projekta izvajalec
projekta neprofitno sofinancira do 60%
stroškov za pridobitev evropskega znaka
Keymark. Za vsako podjetje se predvidoma
izbere po 5 tipov (skupin) proizvodov, ki
bodo sofinancirani. Maksimalni znesek, ki
je namenjen posameznemu podjetju za pri-
dobitev znaka Keymark je 300.000 SIT na
proizvod. Podjetjem se sofinancira pridobi-
tev znaka Keymark po principu vrstnega re-
da prijav do porabe sredstev. Slovenski in-
stitut za kakovost in meroslovje preveri
ustreznost za podelitev licence na podlagi
tipskega preskusa naprave in nadzornega
pregleda proizvodnje.

Slovenski institut za kakovost in mero-
slovje bo na osnovi prijave seznanil naročni-
ka z natančnimi pogoji sodelovanja pri pro-
jektu in z njim sklenil pogodbo. Prijave spre-
jema Slovenski institut za kakovost in mero-
slovje, najkasneje do 1. 12. 1999 po
telefaksu 061/17-78-444.

Dodatne informacije: Slovenski institut
za kakovost in meroslovje, Tržaška 2, 1000
Ljubljana, Vojko Koron tel. 061/17-78-160,
Matej Žontar tel. 061/17-78-251.

Slovenski institut za kakovost
in meroslovje
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Ob-15872

Javni razpis
za izbiro najugodnejših kupcev za

nakup rži iz državnih blagovnih rezerv
1. Ime, oziroma naziv in sedež ponudni-

ka: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kontaktna oseba Lojzka Sever, Du-
najska 106, Ljubljana, tel. 061/18-97-319
in Dušan Šelih, tel. 061/18-97-327, faks
061/18-97-347.

2. Predmet razpisa: prodaja ca. 472 ton
rži in odkup letine 1999, od tega 25 ton rži,
ki ustreza minimalnim kakovostnim pogo-
jem in 447 ton rži, ki ne ustreza minimalnim
kakovostnim pogojem, ki so bili določeni za
rž z uredbo o določitvi tržnega reda za pše-
nico in rž letine 1999.

3. Rok prevzema blaga: sukcesivno od
podpisa pogodbe do 31. 12. 1999.

4. Rok, v katerem lahko kupci predložijo
ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bo-
do predložene najkasneje do 3. 12. 1999
do 14. ure na Zavodu Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave tega javnega razpisa ter
navedbo predmeta razpisa.

5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 6. 12. 1999 ob 11. uri na Zavodu Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve, Du-
najska 106, Ljubljana, VIII. nadstropje.

6. Rok, v katerem bodo kupci obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: kupci bodo ob-
veščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v
8 dneh od sprejetja sklepa o izbiri najugod-
nejših kupcev.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
kupci dvignejo razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, kontaktna oseba: tajništvo, Dunajska
106, Ljubljana, tel. 061/18-97-300, faks
061/18-97-347.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 29. 11. 1999 do 3. 12. 1999 od 8. do
13. ure.

9. Ostali podatki: dodatne informacije
kupci dobijo na Zavodu Republike Sloveni-
je za blagovne rezerve, kontaktna oseba
Lojzka Sever, Dunajska 106, Ljubljana, tel.
061/18-97-319 in Dušan Šelih, tel.
061/18-97-327, faks 061/18-97-347.

10. Ponudba mora veljati do: 31. 12.
1999.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Ob-15866
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 dejavnosti mladinskih

centrov v letu 2000
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 delovanja mla-
dinskih centrov, ki izpolnjujejo pogoje in me-
rila iz tega javnega razpisa.

Sofinanciranje delovanja mladinskega
centra obsega:

– kritje dela stroškov rednih dejavnosti,
– kritje dela stroškov, nastalih z izvaja-

njem mladinskih projektov.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-

nudniki na javni razpis:
a) Na ta razpis se lahko prijavijo ponud-

niki s statusom:
I. pravne osebe, registrirane v RS kot

javni zavod, ki ga je ustanovila občina za
opravljanje dejavnosti mladinskega centra,

II. nevladne organizacije, ki je prostovolj-
na in neprofitna ter registrirana kot pravna
oseba v RS in ki opravlja dejavnosti mladin-
skega centra.

b) Ponudnik mora zagotavljati redno de-
lovanje mladinskega centra.

c) Ponudnik mora zagotavljati pluralna
programska izhodišča in imeti notranjo or-
ganizacijsko shemo, ki omogoča demokra-
tično koordinacijo izvedbe planiranega pro-
grama.

d) Ponudnik mora imeti ustrezne pro-
storske pogoje za delovanje mladinskega
centra.

e) Posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročni-
ka (Urada RS za mladino).

f) 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.

g) Ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika.

h) Ponudnik je lahko organizacija, ki z
Uradom RS za mladino še nima sklenjene
pogodbe za opravljanje katere od servisnih
dejavnosti za mladino.

4. Merila za dodelitev sredstev:
– obseg in kvaliteta delovanja v letu 1999,
– obseg in kvaliteta planiranega delova-

nja v letu 2000,
– pomen centra na lokalnem, regional-

nem, nacionalnem in mednarodnem nivoju,
– število in struktura mladih, vključenih v

programe centra,
– sodelovanje s sorodnimi centri,
– velikost in funkcionalnost prostora,
– urnik oziroma frekventnost rednega

delovanja,
– skupnostno delo (izvajanje programov

izven centra),
– vključenost drugih nosilcev izvajanja

programov v centru.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-

polago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
25,000.000 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 pred-
ložitve: ponudnik mora ponudbo za dodeli-
tev sredstev poslati izključno s priporočeno
pošto, napozneje do 4. 1. 2000, 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 odpi-
raj - Ponudba za mladinski center“.

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
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 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 dni od
prejema ne odzove na poziv, se šteje, da
je odstopil od ponudbe za pridobitev sred-
stev.

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.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino

Ob-15869
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 mladinskih projektov

v letu 2000
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 mladinskih
projektov v letu 2000, ki so namenjeni ne-
formalnemu izobraževanju in usposabljanju
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mladih za mladinsko delo ter multikulturni
vzgoji (učenju).

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 prostovolj-
na in neprofitna ter registrirana kot pravna
oseba v RS,

– mladinske organizacije v politični stran-
ki, registrirani po zakonu o političnih stran-
kah (Ur. l. RS, št. 62/94).

b) Ponudniki lahko na ta javni razpis pri-
javijo samo projekt ali del projeta, ki bo
izvajan v letu 2000.

c) Ponudnik mora za izvajanje projekta
zagotoviti:

– najmanj 50% delež sofinanciranja pro-
jekta iz drugih virov,

– najmanj 25% delež sofinanciranja pro-
jekta iz neproračunskih sredstev.

d) Posamezna ponudba na javni razpis
mora biti izdelana izključno na razpisnem
obrazcu iz razpisne dokumentacije naročni-
ka (Urada RS za mladino).

e) 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.

f) Ponudnik ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do naročnika.

4. Merila za dodelitev sredstev:
– vključenost in struktura mladih,
– relevantnost projekta in potreba po nje-

govi izvedbi,
– aktualnost projekta z vidika predmeta

razpisa,
– inovativnost, kreativnost in ustvarjal-

nost projekta,
– mladinska iniciativnost,
– izvedljivost projekta,
– ekonomičnost projekta,
– dosedanji dosežki in reference ponud-

nika,
– kredibilnost ponudnika.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-

polago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
65,000.000 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 pred-
ložitve: ponudnik mora ponudbo za dodeli-
tev sredstev poslati izključno s priporočeno
pošto, napozneje do 10. 1. 2000, na na-
slov 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 odpi-
raj - Ponudba za mladinski projekt“.

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
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 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 do-
deljena sredstva, k podpisu pogodbe. V pri-
meru, da se prejemnik v roku 8 dni od pre-
jema 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.

Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino

Št. 77/99 Ob-15927
Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na

Krki, na podlagi 5. člena statuta Galerije
Božidar Jakac (Ur. list RS, št. 9/99) in so-
glasja Občine Krško, z dne 12. 10. 1999
objavlja

r a z p i s
za oddajo prostorov v najem

I. Predmet oddaje
Predmet oddaje so poslovni prostori v

pritličju objekta – grad Kostanjevica – pro-
stori gostinskega lokala v velikosti
120,62 m2, Grajska cesta 45, Kostanjevi-
ca na Krki, s katerimi upravlja Galerija Bo-
židar Jakac.

II. Izhodiščna cena        najemnina/me-
sec

Poslovni prostori gostinskega lokala v ve-
likosti 120,62 m2    81 SIT / m2.

III. Namembnost poslovnega prostora
Poslovni prostori gostinskega lokala so

namenjeni predvsem gostinski ponudbi in
potrebam gostov Galerije Božidar Jakac, s
posebnim poudarkom na promociji cvička.

IV. Trajanje najema
Najemno razmerje bo sklenjeno za dobo

5 let, z možnostjo podaljšanja najemne po-
godbe.

V. Pogoji za oddajo poslovnih prostorov
v najem

Obrazloženi vlogi za najem poslovnih
prostorov je potrebno predložiti:

– natančen, podrobno izdelan predlog
programa dejavnosti,

– dokaz o izpolnjevanju določenih po-
gojev:

· za s.p.: izpis iz registra podjetnikov,
odločbo za opravljanje dejavnosti, obrtno
dovoljenje,

· za d.o.o.: register, odločbo za oprav-
ljanje dejavnosti, obratno dovoljenje,

– izkaz bonitete,
– potrdilo, da ni v stečaju, prisilni porav-

navi ali likvidaciji,
– potrdilo, da ima poravnane vse zapad-

le obveznosti iz naslova davkov,
– predlog višine kapitalskega vložka v

obnovi spomenika, ki se upošteva pri obra-
čunu najemnine.

VI. Ostali pogoji in prepoved:
– dejavnost mora biti usklajena z dejav-

nostjo Galerije Božidar Jakac in temeljnimi
razvojnimi usmeritvami kraja,

– vlaganje v obnovo prostorov skladno s
potrebami in načrtom obnove spomenika,
upoštevaje stališča odgovornega konserva-
torja, dogovorjeno s pogodbo najmanj v vi-
šini najemnine,

– v dogovoru z Galerijo skrb za ureje-
nost okolice, (urejanje dovozne ceste, go-
spodarskega dvorišča, skupni prostori),

– uskladitev akcij in dogodkov z Galerijo,
– najemnik ne sme oddati poslovnih pro-

storov v najem tretji osebi brez vednosti in
soglasja najemodajalca,

– najemnik ne sme izvajati dejavnosti, ki
niso predmet razpisa in pogodbe,

– pri opravljanju dejavnosti ne sme biti
motena dejavnost in ambient Galerije Boži-
dar Jakac,

– brez predhodnega soglasja Galerije
najemnik ne sme posegati s svojo dejav-
nostjo na dvoriščni del objekta (postavljanje
različnih objektov, odrov in podobno).

VI. Natečajni postopek
Udeleženci razpisa morajo svoje vloge

oddati v 15 dneh po objavi razpisa.
Vloge za oddajo poslovnih prostorov v

najem bo sprejemala Galerija Božidar Ja-
kac, Grajska cesta 45, Kostanjevica na Kr-
ki, 15 dni po objavi razpisa z oznako »Ne
odpiraj – Razpis, gostinski lokal«.

Nepopolne vloge, ki bodo dostavljene
izven roka, ne bodo obravnavane.

Izbor najemnika bo opravila petčlanska
komisija.

Interesenti imajo možnost ogleda pro-
storov, dne 29. 11. 1999 od 9. do 12. ure.

Vsak prosilec bo pisno obveščen o reši-
tvi svoje vloge v 15 dneh po preteku razpi-
snega roka.

Galerija Božidar Jakac
Kostanjevica na Krki

Št. 65-7/99 Ob-15971
Občina Sežana 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, ki jih
bo v letu 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.
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2. Iz proračunskih sredstev se bodo so-
financirali naslednji programi:

a) programi za otroke in mladino (“Zlati
sonček“, “Športna značka“, tečaji plava-
nja, programi, ki imajo značaj redne vadbe
ipd.),

b) programi športa za vse (organizacija
občinskih športnih prireditev),

c) programi, ki imajo značaj redne vad-
be za upokojence, programi za šport na-
darjenih 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 po-

sredovati natančen opis programa s pred-
videnim številom udeležencev, krajem iz-
vajanja programa in urnikom.

4. Program mora biti finančno ovredno-
ten in navedeni viri sofinanciranja.

5. Predlagatelji morajo programu prilo-
žiti izpolnjen vprašalnik, ki ga dobijo na
sedežu Zavoda za šport Sežana, Kosove-
lova 5.

6. Rok za prijavo na razpis je do 5. 1.
2000.

7. V roku prispele prijave bodo ovred-
notene v skladu z merili za vrednotenje
financiranja programov športa, ki se sofi-
nancirajo iz občinskega proračuna.

8. Z izbranimi izvajalci športnih progra-
mov se sklene pogodba, ki jo podpišejo
župan Občine Sežana, direktor Zavoda za
šport in izvajalec programa.

9. Občina Sežana bo za izvajanje izbra-
nih programov nakazovala redne mesečne
dotacije Zavodu za šport, ki bo izvajalcem
programov zagotavljal finančna sredstva v
skladu s pogodbo.

10. Prijave je potrebno poslati na na-
slov: Zavod za šport Sežana, Kosovelova
5, p.p. 5, kjer so na tel. št. 32612 na voljo
tudi podrobnejše informacije.

Občina Sežana

Objave
delniških družb

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-15976
Na podlagi 465. člena ZGD obveščamo,

da je družba Surovina Holding, družba
pooblaščenka, d.d., 2000 Maribor, Uli-
ca Vita Kraigherja 5, dne 27. 5. 1999
pridobila 58.763 navadnih delnic oziroma
50,57% delnic Surovine, družbe za prede-
lavo odpadkov, d.d., 2000 Maribor, Ulica
Vita Kraigherja 5.

Surovina Holding, d.d., Maribor
uprava

Marko Fon

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Št. 230/99 Ob-15975

Delniška družba Grosist Gorica, d.d.,
Šempeter pri Gorici je na 4. zasedanju
skupščine sprejela naslednja sklepa:

1. Sprejme se sklep o pripojitvi Grosi-
sta Gorica, d.d., Šempeter pri Gorici, k
prevzemni družbi Mercator-Goriška, trgo-
vina in storitve, d.d.

2. Potrdi se pogodba o pripojitvi Gro-
sist Gorica, d.d., Šempeter pri Gorici, k
prevzemni družbi Mercator-Goriška, trgo-
vina in storitve, d.d.

Predsednik skupščine
delniške družbe Grosist Gorica, d.d.,

Šempeter pri Gorici
Gorazd Lojk

Ob-15797
V skladu s statutom družbe in zakonom

o gospodarskih družbah uprava družbe
Bonboniera, trgovina in gostinstvo, d.d.,
Cankarjevo nabrežje 11, Ljubljana, sklicuje

3. sejo skupščine
delničarjev družbe Bonboniera,

trgovina in gostinstvo, d.d.,
ki bo v sredo, 29. decembra 1999 ob

9. uri, v prostorih družbe na Cankarjevem
nabrežju 11, Ljubljana, z naslednjim dnev-
nim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: za predsednico skupš-
čine se izvoli Maja M. Kunstelj, za prešte-
valki glasov pa Barbara Vtič Vraničar in Bre-
da Božič. Seji skupščine bo prisostvovala
vabljena notarka mag. Nina Češarek.

2. Razveljavitev sklepov 2. seje skupš-
čine družbe z dne 29. 1. 1999 pod 2.
točko o povečanju osnovnega kapitala.

Predlog sklepa: sklepi, sprejeti na 2.
seji skupščine družbe dne 29. 1. 1999
pod 2. točko “Povečanje osnovnega kapi-
tala družbe z vložki ter izključitev prednost-
ne pravice dosedanjih delničarjev”, se v
celoti razveljavijo.

3. Obravnava in sprejem letnega poro-
čila družbe za leto 1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo uprave o poslovanju družbe v
letu 1998, z mnenjem pooblaščenega revi-
zorja in mnenjem nadzornega sveta družbe.

4. Obravnava in sprejem predloga o raz-
poreditvi dobička v letu 1998.

Predlog sklepa: dobiček v letu 1998 v
višini 960.000 SIT ostane nerazporejen.

5. Obravnava in sprejem sklepa o pri-
pojitvi družbe Bonboniera, trgovina in go-
stinstvo, d.d., k družbi Delikatesa, d.d.,
Ljubljana, ter potrditev pogodbe o pripoji-
tvi ter obravnava in seznanitev s poročilom
uprav o pripojitvi ter revizijskim poročilom
o pripojitvi.

Predlogi sklepov:
5.1. Skupščina sprejme sklep, da se

družba Bonboniera, trgovina in gostinstvo,

d.d., pripoji k družbi Delikatesa, d.d., Ljub-
ljana.

5.2. Skupščina potrdi pogodbo o pri-
pojitvi družb Delikatesa, d.d., Stegne 3,
Ljubljana in Bonboniera, trgovina in go-
stinstvo, d.d., Cankarjevo nabrežje 11,
Ljubljana.

5.3. Skupščina se seznani s poročilom
o pripojitvi, ki sta ga sestavili upravi pripa-
dajočih se družb dne 11. 11. 1999 ter z
revzijskim poročilom o pripojitvi, izdanim s
strani pripojitvenega revizorja RFR – Ernst
& Young, d.o.o.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je na vpogled del-

ničarjem na sedežu družbe v Ljubljani, Can-
karjevo nabrežje 11, vsak delovni dan med
10. in 12. uro, do vključno 29. 12. 1999.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zakoniti zastop-
niki ali pooblaščenci, ki v skladu s 7.5.
členom statuta družbe svojo udeležbo pi-
sno prijavijo vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine. Pooblaščenci delničarjev mo-
rajo prijavi priložiti pisno pooblastilo.

Sklepčnost skupščine
Če ob začetku zasedanja skupščina ne

bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti
dan ob 9.30, na istem mestu. Na ponov-
nem zasedanju skupščina veljavno odloča,
ne glede na višino zastopanega osnovne-
ga kapitala.

Bonboniera, trgovina in gostinstvo,
d.d.

uprava – direktor

Št. 395/99 Ob-15798

Skladno z zakonom o gospodarskih
družbah in na podlagi 9. člena statuta druž-
be Slikoplast, d.d., Koper, začasna uprava
družbe sklicuje

2. redno sejo skupščine

družbe Slikoplast, d.d., Koper,
ki bo v torek, 28. 12. 1999 ob 14. uri,

v prostorih sedeža družbe v Kopru, Ulica
15. maja 2.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: izvoli se predse-
dujočega skupščine in dva preštevalca gla-
sov. Skupščini prisostvuje notarka.

2. Predlog poslovnika skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik

skupščine v predlaganem besedilu po
predlogu začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta.

3. Imenovanje članov nadzornega sve-
ta, ki zastopajo delničarje.

Predlog sklepa: po predlogu začasne-
ga nadzornega sveta, se za člane nadzor-
nega sveta, ki predstavljajo delničarje, ime-
nujejo:

1. Jože Čmaj,
2. Franci Strajnar,
3. Olga Gomezel.
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4. Določitev nagrad članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: za predsednika
nadzornega sveta se določi sejnina v višini
30.000 SIT BTTO in člane nadzornega sve-
ta 20.000 SIT BTTO.

Poleg tega pripada vsem članom nad-
zornega sveta povračilo potnih stroškov.

5. Obravnavanje in potrditev zaključnih
računov za leto 1993, 1994, 1995, 1996,
1997 in 1998.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: potrdijo se za-
ključni računi za leto 1993, 1994, 1995,
1996, 1997 in 1998.

6. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o razporeditvi dobička in pokrivanju iz-
gube.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o raz-
poreditvi dobička iz leta 1993, 1994 in
1995 ter pokrivanju izgube iz leta 1996,
1997 in 1998, po predlogu začasne upra-
ve ter pozitivnim mnenjem začasnega nad-
zornega sveta.

Gradivo za skupščino s pisnimi predlo-
gi sklepov so delničarjem na vpogled v
Kopru, v tajništvu družbe, vsak delovnik
od 8. do 11. ure, od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Pravico do udeležbe na seji skupščine
in glasovalno pravico ima delničar, ki pisno
prijavo osebno ali s poštno pošiljko dostavi
v tajništvo družbe tako, da jo le-ta prejme 3
dni pred skupščino in ki je vpisan v delniš-
ko knjigo najkasneje 10. dan pred dnevom
izvedbe skupščine.

Delničarja lahko na seji zastopa poob-
laščenec, če se izkaže s pooblastilom v
pisni obliki.

Pooblastilo mora vsebovati ime in pri-
imek ter naslov pooblastitelja in pooblaš-
čenca, njuni EMŠO številki in njuna podpi-
sa, število glasov, ki jih ima pooblastitelj
ter kraj in datum izdaje pooblastila.

Udeležence prosimo, da se zglasijo vsaj
pol ure pred sejo skupščine, kjer bodo s
podpisom na seznamu prisotnih delničar-
jev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gla-
sovnice za glasovanje.

Če se ob prvem sklicu ne doseže
sklepčnost, se zasedanje skupščine po-
novno opravi isti dan, čez eno uro, ter v
istih prostorih. Na seji pa se veljavno odlo-
ča, ne glede na višino zastopanega osnov-
nega kapitala.

Slikoplast, d.d., Koper
začasna uprava

Št. 542/99 Ob-15799

Začasna uprava Rogaška Crystal, druž-
ba pooblaščenka, d.d., 3250 Rogaška Sla-
tina, Ulica talcev 1, vabi delničarje na

prvo sejo skupščine

Uprava sklicuje skupščino dne 28. 12.
1999 ob 12. uri, na sedežu družbe v Ro-
gaški Slatini, Ul. talcev 1.

Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za-

časnega nadzornega sveta in začasne
uprave o izvolitvi predsednika skupščine,
dveh preštevalcev glasov in notarja.

2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: potrdi se predla-
gani dnevni red.

3. Poslovnik.
Predlog sklepa začasne uprave in zača-

snega nadzornega sveta: potrdi se predla-
gani poslovnik.

4. Poročilo o ustanovitvi družbe poob-
laščenke.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: potrdi se poroči-
lo o ustanovitvi družbe pooblaščenke.

5. Sprememba statuta družbe pooblaš-
čenke.

Predlog sklepa začasne uprave in zača-
snega nadzornega sveta: potrdi se spre-
memba 65. člena statuta družbe pooblaš-
čenke. Črta se drugi odstavek 65. člena.

6. Obravnava in odločanje o revidira-
nem letnem poročilu za leto 1998.

Predlog sklepa začasne uprave: sprej-
me se letno poročilo za leto 1998, z načr-
tom delovanja družbe za leto 1999 v pred-
loženem besedilu: “Družba v letu 1998 ni
poslovala”.

Mnenje začasnega nadzornega sveta:
nadzorni svet predlaga skupščini, da sprej-
me letno poročilo začasne uprave za leto
1998 v predloženem besedilu.

7. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega

sveta: začasni nadzorni svet predlaga kan-
didate za člane nadzornega sveta:

– Jože Bedenik,
– Boris Dolinšek,
– Andrej Kolar,
– Robert Rudolf,
– Davor Šenja.
Mandat novoizvoljenega nadzornega

sveta traja do 28. 12. 2000 oziroma do
prve naslednje skupščine z osnovno nalo-
go, da skupaj z upravo pripravi predlog
bodočega razvoja družbe pooblaščenke.

Skupščina z izvolitvijo članov nadzorne-
ga sveta razreši člane začasnega nadzor-
nega sveta.

8. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina za revizorja imenuje revi-
zorsko družbo RFR – Ernst & Young,
d.o.o., Ljubljana, za poslovno leto 1999.

9. Obravnava in določitev sejnin članom
začasnega nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasne uprave: določi-
jo se sejnine članom začasnega nadzorne-
ga sveta za leto 1998, tako da pripade
članu nadzornega sveta 27.000 SIT neto
in predsedniku začasnega nadzornega sve-
ta 35.000 SIT neto. Sejnina članom začas-
nega nadzornega sveta za leto 1999
skupaj znaša za predsednika začasnega

nadzornega sveta 70.000 SIT neto in za
člana 54.000 SIT neto. Sejnine članom se
ne izplačajo in se kot obveznost družbe
pretvorijo v kapital ob prvi izdaji delnic.

10. Obravnava in določitev sejnin
članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasne uprave: določi-
jo se sejnine članom nadzornega sveta, tako
da pripada članu nadzornega sveta 27.000
SIT neto in predsedniku nadzornega sveta
35.000 SIT neto. Sejnine članom se ne
izplačajo in se kot obveznost družbe pretvor-
ijo v kapital ob prvi izdaji delnic.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so
vpisani v delniški knjigi deset dni pred za-
sedanjem skupščine in ki pisno prijavo ali s
priporočeno pošiljko dostavijo družbi naj-
kasneje tri dni pred sejo skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob priho-
du na skupščino vsaj eno uro pred začet-
kom seje prijavijo v sprejemni pisarni, s
podpisom seznama prisotnih delničarjev
potrdijo svojo udeležbo na skupščini in
prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti
zastopniki pa še z izpisom pravne osebe iz
sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z bese-

dilom predlaganih sprememb statuta je na
sedežu družbe na vpogled vsak delovni
dan pri začasni upravi, Albinu Šrimpfu, od
10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevne-
ga reda, glede katerih želijo, da so o njih
pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno
sporočijo upravi najkasneje v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi oziroma razglasi polur-
ni odmor, po katerem se skupščina vnovič
sestane. V primeru vnovičnega zasedanja
je skupščina sklepčna, ne glede na višino
zastopanega kapitala.

Rogaška Crystal, d.d.
začasna uprava

Št. 86/99 Ob-15801

Na podlagi 37. člena statuta Jelen, d.d.,
nadzorni svet sklicuje

2. sejo skupščine
družbe Jelen, d.d.,

ki bo dne 29. 12. 1999 ob 9. uri v
prostorih družbe Jelen, d.d., Grajska 4,
Slovenske Konjice (Graščina Trebnik).
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Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-

lovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli

predsednika skupščine Brumec Iztoka in
verifikacijsko komisijo v sestavi Plankl Dra-
go predsednika in Klančnik Vrečko Branka
ter Drame Romana kot člana.

Seji bo prisostvoval notar Marguč
Franc.

2. Sprejem letnega poročila o poslo-
vanju za leto 1998 z mnenjem revozirja.

Predlog sklepa: sprejme se predloženo
letno poročilo o poslovanju družbe Jelen,
d.d., za leto 1998 z mnenjem revizorja.

3. Delitev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: dobiček iz leta 1998 v

znesku 3,397.401,37 SIT se razporedi v
rezervo družbe.

4. Imenovanje revizorja za poslovno le-
to 1999.

Za revizorja računovodskih izkazov
družbe Jelen, d.d., za poslovno leto 1999
se imenuje revizijsko hišo Loris, revizija in
storitve, d.o.o., Dravograd.

5. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa: oblikuje se sklad last-

nih delnic podjetja Jelen, d.d., v skladu z
zakonom o gospodarskih družbah.

6. Obravnva in sprejem sprememb sta-
tuta.

Predlog sklepa: v 45. členu statuta druž-
be se prvi stavek, ki glasi: “Družba oglaša v
Uradnem listu RS “ spremeni in odslej glasi:
“Družba oglaša v dnevniku Večer.”

7. Izvolitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa:

1. Razreši se član nadzornega sveta
Primoža Rutarja.

2. Za člana nadzornega sveta se iz-
voli Bezenšek Vili.

8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci, zastopniki. Pogoj za
udeležbo na skupščini je, da delničar vsaj
3 dni pred skupščino pismeno napove ude-
ležbo. Za udeležbo na skupščini se fizične
osebe izkažejo z osebnim dokumentom,
zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sod-
nega registra.

Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe pri Repnik Jerici vsak de-
lovni dan med 10. in 12. uro.

Delničarji lahko svoje utemeljene nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh od objave sklica.

Če skupščina ne bo sklepčna ob napo-
vedani uri, nastopi polurni odmor, po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.

Jelen, d.d., Slovenske Konjice
predsednik nadzornega sveta

Oplotnik Majda

Št. 59/99 Ob-15948

Na podlagi 36. člena statuta delniške
družbe Merx, gostinstvo in turizem, d.d.,
Celje, Ljubljanska c. 49, sklicujem

sejo skupščine
Merx, gostinstvo in turizem, d.d.,
ki bo v torek, 28. decembra 1999, ob

12. uri, v prostorih Hotela Merx, Ljubljan-
ska c. 39, Celje.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepov:
– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– izvolijo se predlagani predsednik

skupščine in dva preštevalca glasov,
– za sestavo notarskega zapisa se ime-

nuje predlagani notar.
2. Obravnava letnega poročila za leto

1998 in odločanje o njem.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo o poslovanju družbe o katerem se je
izrekel nadzorni svet družbe.

3. Obravnava sklepa o načinu pokriva-
nja izgube in odločanje o njem.

Predlog sklepa: sprejme se sklep o na-
činu pokrivanja izgube za leto 1998 v pred-
laganem besedilu.

4. Informacije delničarjem.
Gradivo k vsem točkam dnevnega reda

je na vpogled v tajništvu družbe na sedežu
družbe Ljubljanska 39, Celje, vsak delov-
nik med 8. in 12. uro.

Delničarji in njihovi pooblaščenci mora-
jo svojo prisotnost na skupščini prijaviti naj-
manj 3 dni pred skupščino na sedežu druž-
be, pooblaščenci pa morajo v istem roku
oddati tudi pisna pooblastila, ki jih družba
shrani.

Delničarje, ki bi imeli morebitne nas-
protne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, prosimo, da jih sporočijo v
sedmih dneh od objave sklica.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo seja za pol ure prekinjena,
nato se bo skupščina sestala ponovno. V
tem primeru je skupščina sklepčna ne gle-
de na število prisotnih delničarjev.
Merx, gostinstvo in turizem, d.d., Celje

uprava
Drago Horvat

Št. 17/1999 Ob-15953

Na podlagi 11.3. točke statuta delniške
družbe Sling, družba za inženiring in pro-
jektiranje, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 22,
uprava družbe, sklicuje

6. sejo skupščine
delničarjev družbe Sling, družba za

inženiring in projektiranje, d.d.,
Ljubljana, Dunajska c. 22,

ki bo 28. 12. 1999 ob 12. uri v veliki
sejni dvorani – pritličje poslovne stavbe
MP Slovenijales, Dunajska c. 22, Ljublja-
na.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje, potrditev verifikacijske

komisije in ugotovitev sklepčnosti skupšči-
ne na podlagi poročila verifikacijske komi-
sije, izvolitev predsednika skupščine in pre-
števalcev glasov.

Predlog sklepa: potrdi se tričlansko ve-
rifikacijsko komisijo. Ugotovi se sklepčnost

skupščine. Izvoli se predsednika skupšči-
ne in preštevalca glasov po predlogu.

2. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 1998.

Predlog sklepov:
– sprejme se poslovno poročilo za leto

1998,
– sprejmejo se revidirani računovodski

izkazi družbe za leto 1998,
– dobiček poslovnega leta 1998 v zne-

sku 82,317.786,92 SIT se razporedi za
pokrivanje izgub poslovanja iz preteklih
let.

3. Sprejem sprememb statuta delniške
družbe.

Predlog sklepa: sprejme se predlagane
spremembe statuta delniške družbe v be-
sedilu po predlogu.

4. Imenovanje revizorja za leto 1999.
Predlog sklepa: imenuje se ITEO Revi-

zija, podjetje za revizijo, d.o.o., za revizijo
poslovanja družbe Sling, d.d., Ljubljana za
leto 1999 po predlogu.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov vključno z besedilom predlaganih spre-
memb statuta delniške družbe, je na vpo-
gled delničarjem na sedežu družbe Sling,
d.d., Ljubljana, Dunajska c. 22, v tajništvu
direktorja vsak delovni dan od dneva seje
od 8. do 13. ure.

Seje skupščine se lahko udeležijo del-
ničarji sami ali njihovi pooblaščenci oziro-
ma zastopniki.

Pooblaščenci morajo predložiti pisno
pooblastilo.

Če skupščina ob I. sklicu ne bo sklepč-
na bo ponovno zasedanje skupščine – dru-
gi sklic skupščine – dne 28. 12. 1999 ob
13. uri na istem kraju in z istim dnevnim
redom. Na drugem sklicu skupščina ve-
ljavno odloča ne glede na višino zastopa-
nega kapitala (11.6. točka statuta družbe).

Sling, d.d.,
uprava družbe

Ob-15955

Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe Vodnogospodarski biro Maribor,
d.d., sklicujem

IV. redno skupščino
delniške družbe Vodnogospodarski

biro Maribor, d.d.,
ki bo v ponedeljek, dne 27. 12. 1999

ob 9. uri, na sedežu družbe v Mariboru,
Glavni trg 19/c, z naslednjim dnevnim re-
dom:

1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupš-
čina sklepčna.

2. Imenovanje delovnih teles skupšči-
ne.

Predlog sklepa: na predlog uprave se
imenuje predlagani predsednik skupščine
in dva preštevalca glasov. Ugotovi se, da
je na seji navzoča vabljena notarka.

3. Obravnava in sprejem letnega poro-
čila delniške družbe Vodnogospodarski bi-
ro Maribor, d.d., za leto 1998.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in
na podlagi mnenja nadzornega sveta se
sprejme letno poročilo delniške družbe
Vodnogospodarski biro Maribor, d.d., za
leto 1998 v predloženi vsebini.

4. Obravnava in sprejem sklepa o raz-
poreditvi dobička za poslovno leto 1998.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
na podlagi mnenja nadzornega sveta se
sprejme sklep, da čisti dobiček iz leta
1998 v znesku 4,605.444,50 SIT ostane
nerazporejen.

5. Zmanjšanje osnovnega kapitala druž-
be Vodnogospodarski biro Maribor, d.d., z
umikom delnic.

Predlog sklepa: osnovni kapital družbe,
ki doslej znaša 117,187.000 SIT se zmanj-
ša za 46,874.000 SIT in odslej znaša
70,313.000 SIT.

Za izvedbo zmanjšanja osnovnega kapi-
tala se oblikuje Sklad za lastne delnice
družbe Vodnogospodarski biro Maribor,
d.d.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izve-
de z umikom 46.874 lastnih delnic družbe
Vodnogospodarski biro Maribor, d.d., v no-
minalnem znesku 1.000 SIT za delnico.

Vrednost 46.874 delnic je 46,874.000
SIT.

Osnovni kapital družbe je zmanjšan z
vpisom sklepa v sodni register.

6. Informacija o odstopu člana nadzor-
nega sveta.

Predlog sklepa: skupščina se seznani,
da je Ignjatovič Darinki zaradi podaje od-
stopne izjave kot člana nadzornega sveta z
dnem 23. 4. 1998 prenehalo članstvo v
nadzornem svetu delniške družbe Vodno-
gospodarski biro Maribor, d.d.

7. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta delniške družbe Vodno-
gospodarski biro Maribor, d.d.

Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-
be in dopolnitve statuta delniške družbe
Vodnogospodarski biro Maribor, d.d., v
predloženi vsebini.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki se
pisno prijavijo osebno ali s priporočeno
pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu družbe Vodnogospo-
darski biro Maribor, d.d., v Mariboru, Glav-
ni trg 19/c.

Gradivo za dnevni red skupščine s pred-
logi sklepov in predlog sprememb in do-
polnitev statuta je delničarjem v pogled na
sedežu družbe vsak delovni dan od 8. do
10. ure, od dneva objave tega sklica dalje,
pa do vključno na dan zasedanja skupšči-
ne.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
poslani upravi družbe v roku enega tedna
po objavi tega sklica, na naslov: Vodno-
gospodarski biro Maribor, d.d., Glavni trg
19/c, Maribor.

Vodnogospodarski biro Maribor, d.d.,
direktor Stanislav Bukovnik, univ. dipl.

geod., kom. inž.

Ob-15959

Na podlagi določil 28. člena statuta
MIP, d.d., sklicuje uprava družbe

četrto redno skupščino družbe,

ki bo 27. 12. 1999 ob 16. uri na sede-
žu družbe MIP, d.d., v Novi Gorici, Pa-
novška c. 1, v sejni dvorani.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupš-

čine se imenuje Andrej Costantini.
Za preštevalca glasov se imenujeta:

1. Nadja Lukman,
2. Zdenka Vidmar.

Za zapisnikarja se imenuje Milena Erže-
ničnik.

Za notarja se imenuje Eva Lučovnik iz
Nove Gorice, Bevkov trg 2.

3. Obravnava in sprejem letnega poro-
čila o poslovanju družbe za leto 1998 in
predloga za razporeditev dobička za leto
1998.

Predlog sklepa: skupščina sprejme let-
no poročilo o poslovanju za leto 1998 na
predlog uprave, z mnenjem nadzornega
sveta in revizijske hiše, iz katerega izhaja,
da je družba poslovala z dobičkom. Dobi-
ček v višini 45,246.320,53 SIT ostane ne-
razporejen.

4. Imenovanje revizorja družbe za leto
1999.

Predlog sklepa: za revizorja se za po-
slovno leto 1999 imenuje revizorsko druž-
bo Podboršek, k.d., Predstavništvo Nova
Gorica, Cankarjeva 62.

5. Obravnava in sprejem sklepa o spre-
membi dejavnosti MIP, d.d.

Predlog sklepa: na podlagi določil 48.
člena statuta MIP, d.d., je skupščina MIP,
d.d., sprejela naslednji sklep o spremembi
dejavnosti.

Dejavnost družbe se razširi za nasled-
njo dejavnost: DA/15.12 proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa.

6. Razširitev in izvolitev člana nadzor-
nega sveta v sedanjem mandatu.

Predlog sklepa: razreši se član nadzor-
nega sveta. Na predlog uprave se izvoli
predlagani novi član nadzornega sveta.

Gradivo za skupščino s predlogi skle-
pov za vse točke dnevnega reda je delni-
čarjem na vpogled na upravi MIP, d.d., ob
ponedeljkih in sredah od 13. do 14. ure
pri Pavlu Mermolja.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevne-
ga reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v tajniš-
tvu uprave MIP, d.d., Nova Gorica, Pa-
novška 1, v sedmih dneh po objavi tega
sklica.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če naj-
kasneje tri dni pred zasedanjem skupščine

v tajništvu uprave MIP, d.d., pisno prijavijo
svojo udeležbo. Pooblastilo pooblaščen-
cev in zastopnikov mora biti pisno.

Člani nadzornega sveta se lahko udele-
žijo skupščine tudi, če niso delničarji.

O vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje javno – z glasovnicami, ki jih udele-
ženci prejmejo ob vstopu na skupščino. Za
sprejem skupščinskih sklepov je potrebna
večina oddanih glasov delničarjev (navad-
na večina).

Če je sklic skupščine neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 18. uri
(dve uri kasneje) v istih prostorih. Po po-
novnem sklicu, skupščina odloča, ne gle-
de na višino zastopanega kapitala.

Dvorana, v kateri bo skupščina, bo od-
prta eno uro pred uradnim začetkom. V
tem času se bodo delile glasovnice.

MIP, d.d., Nova Gorica
direktor uprave

Jože Testen, dipl. inž.

Št. 310/99 Ob-15551

V skladu s statutom družbe in zakonom
o gospodarskih družbah uprava družbe De-
likatesa, d.d., Stegne 3, Ljubljana, sklicuje

5. sejo skupščine delničarjev
družbe Delikatesa, d.d.,

ki bo v sredo, 29. decembra 1999, ob
12. uri, v prostorih družbe, Stegne 3, Ljub-
ljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.

Predlog sklepa: za predsednico skupš-
čine se izvoli Maja M. Kunstelj, za prešte-
valki glasov pa Darija Šeško in Urša Lam-
brovski. Seji skupščine bo prisostvovala
vabljena notarka mag. Nina Češarek.

2. Obravnava in sprejem sklepa o pri-
pojitvi družbe Bonboniera, trgovina in go-
stinstvo, d.d., k družbi Delikatesa, d.d.,
Ljubljana ter potrditev pogodbe o pripojitvi
ter obravnava in seznanitev s poročilom
uprav o pripojitvi ter revizijskim poročilom
o pripojitvi.

Predlogi sklepov:
2.1. Skupščina sprejme sklep, da se

družba Bonboniera, trgovina in gostinstvo,
d.d., pripoji k družbi Delikatesa, d.d., Ljub-
ljana.

2.2. Skupščina potrdi pogodbo o pri-
pojitvi družb Delikatesa, d.d., Stegne 3,
Ljubljana in Bonboniera, trgovina in go-
stinstvo, d.d., Cankarjevo nabrežje 11,
Ljubljana.

2.3. Skupščina se seznani s poročilom
o pripojitvi, ki sta ga sestavili upravi pripa-
dajočih se družb dne 11. 11. 1999 ter z
revizijskim poročilom o pripojitvi, izdanim s
strani pripojitvenega revizorja RFR – Ernst
& Young, d.o.o.

3. Sklep o pogojnem povečanju osnov-
nega kapitala in izdaji novih delnic zaradi
pripojitve družbe Bonboniera, trgovina in
gostinstvo, d.d., k družbi Delikatesa, d.d.,
Ljubljana.

Predlog sklepa: zaradi izvedbe pripoji-
tve družbe Bonboniera, trgovina in gostins-
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tvo, d.d., (prevzeta družba) k družbi Deli-
katesa, d.d., Ljubljana (prevzemna druž-
ba), se poveča osnovni kapital prevzemne
družbe, in sicer na podlagi menjalnega raz-
merja delnic prevzete družbe, za katere se
zagotovijo nove delnice prevzemne družbe
2:1, z izdajo največ 28.387 delnic prev-
zemne družbe, torej za največ
113,548.000 SIT, tako da nov osnovni ka-
pital prevzemne družbe znaša največ
431,728.000 SIT. Končni znesek poveča-
nja osnovnega kapitala se bo določil glede
na dejansko opravljeno zamenjavo delnic
prevzete družbe za delnice prevzemne
družbe. Nove delnice bodo izdane v nema-
terializirani obliki v centralnem registru
KDD-Centralne klirinško depotne družbe,
d.d., Ljubljana.

4. Sprememba firme družbe.
Predlog sklepa: spremeni se firma druž-

be, tako da glasi: “Delikatesa, trgovina,
proizvodnja in gostinstvo, d.d.”. Skrajšana
firma se glasi: “Delikatesa, d.d.”.

5. Sprememba dejavnosti družbe zara-
di uskladitve s spremembami standardne
klasifikacije dejavnosit (Ur. l. RS, št.
34/94, 3/95, 33/95, 15/96, 89/98 in
12/99).

Predlog sklepa: dejavnosti družbe se
uskladijo s spremembami standardne kla-
sifikacije dejavnosti.

6. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta.

Predlog sklepa: skupščina sprejme
predlagane spremembe statuta ter čisto-
pis statuta v predloženi vsebini.

7. Prenos pooblastila za spremembe
statuta.

Predlog sklepa: skupščina pooblasti
nadzorni svet družbe, da opravi vse uskla-
ditve besedila statuta družbe, ki se nana-
šajo na pogojno povečanje osnovnega ka-
pitala pod 3. točko dnevnega reda spreje-
tega sklepa skupščine.

Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino je skupaj s pred-

laganimi spremembami statuta na vpogled
delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani,
Stegne 3, vsak delovni dan med 10. in
12. uro, do vključno 29. 12. 1999, pri ga.
Lambrovski.

Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zakoniti zastop-
niki ali pooblaščenci, ki v skladu z 8. čle-
nom statuta družbe svojo udeležbo pisno
prijavijo vsaj 3 dni pred zasedanjem skupš-
čine. Pooblaščenci delničarjev morajo pri-
javi priložiti pisno pooblastilo.

Sklepčnost skupščine
Če ob začetku zasedanja skupščina ne

bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti
dan ob 12.30 na istem mestu. Na ponov-
nem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovne-
ga kapitala.

Delikatesa, d.d.
mag. Tomaž Mencinger, direktor

Ob-16041

Na podlagi tč. IV/C/3 statuta družbe
Kompas RAC, d.d. Celovška 206, Ljublja-
na sklicuje začasna uprava družbe

1. redno skupščino delničarjev,

ki bo dne 28. 12. 1999 ob 13. uri v
poslovni stavbi družbe na Celovški 206/V.
nad.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev

sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za člane organov

skupščine se izvolijo:
– za predsednika: odvetnik Dušan Kec-

man iz Ljubljane,
– za preštevalki glasov: Aleksandra Ko-

lenik, Suzana Buh,
– za notarja: Boris Lepša iz Ljubljane.
2. Informacija o poslovanju v l.

1993-1997.
3. Sprejem letnega poročila za l. 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poro-

čilo uprave za l. 1998 s pozitivnim mne-
njem nadzornega sveta.

4. Ugotovitev in razdelitev čistega do-
bička in pokrivanje izgube.

Predlog sklepa:
tč. a) dobiček iz leta 1993 v višini

5,783.000 SIT se razporedi v enaki višini
za delno pokrivanje izgube v letu 1996,

tč. b) dobiček iz leta 1994 v višini
11,468.125,91 SIT se v enaki višini raz-
poredi za delno pokrivanje izgube v letu
1996,

tč. c) dobiček iz leta 1995 v višini
28,852.164,38 SIT se razporedi v enaki
višini za delno pokrivanje izgube v letu 1996,

tč. č) revalorizacijski popravki dobička
v znesku 16,256.729,90 SIT, revaloriza-
cijski popravki rezerv v višini
301,312.115,82 SIT in revalorizacijski po-
pravki kapitala v višini 1.459,325.553,24
SIT se namenijo za pokrivanje izgube v letu
1996 v preostali višini 856,431.939,31
SIT in delno za pokrivanje izgube za leto
1997 tako, da ostane nepokrita izguba za
leto 1997 v višini 685,187.333,91 SIT,

tč. d) izguba za leto 1997 v preostali
višini 685,187.333,91 SIT ostane nepo-
krita in se pokriva najkasneje v naslednjih
5 letih po poslovnem letu izgube v breme
tedanjih prihodkov,

tč. e) izguba za leto 1998 v višini
925,948.476,14 SIT ostane nepokrita in
se pokriva najkasneje v naslednjih 5 letih
po poslovnem letu izgube v breme tedanjih
prihodkov.

5. Poročilo o izvajanju načrta finančne
reorganizacije in sklepa o potrditvi prisilne
poravnave s poročilom o odprodaji osnov-
nih sredstev ter predlog začasne uprave za
prodajo sredstev družbe.

6. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta v naslednjem predlaganem be-
sedilu:

I. V točki IV-A/3 se v prvi stavek spre-
meni tako, da se glasi: “Upravo družbe
sestavlja en član-direktor.”

II. Točka IV-C/4 a 7.6.6. se spremeni
tako, da se glasi: skupščina se skliče vsaj
mesec dni pred sejo z objavo v Uradnem
listu RS, v kateri se navede dnevni red ter
kraj in čas seje.”

III. V točki IV-C/6 se doda nov drugi
odstavek, ki se glasi: “skupščine se lahko
udeležijo in svojo glasovalno pravico ure-
sničujejo delničarji, ki so svojo udeležbo
prijavili najkasneje tri dni pred skupščino.”

IV. V poglavju V se dodata novi tč. 4 in
5, ki se glasita: Tč. 4:

“Uprava je praviloma lahko udeležena
pri delitvi dobička družbe, če bo dobiček
glede na celotni kapital na dan zaključnega
računa družbe predstavljal donos, ki bo
višji od obrestne mere za enoletne depozi-
te. Višina nagrade iz dobička ne sme pre-
segati 5% od dela dobička, ki je namenjen
za izplačilo dividend delničarjem in hkrati
ne presegati višine šestih bruto plač člana
uprave, ob pogoju, da so plače usklajene z
merili Združenja Manager.

Udeležba uprave pri dobičku se pravilo-
ma izplača do ene tretjine v gotovini, osta-
nek pa v delnicah družbe. Če se dobiček
družbe ne deli med delničarje, uprava ni
upravičena do izplačila nagrade iz udelež-
be pri dobičku v gotovini, ampak izključno
v delnicah družbe.

Udeležba uprave pri delitvi dobička in
njena morebitna udeležba na poslovnem
izidu v obliki nagrade ali stimulativnega de-
la plače, v skladu z določiti individualne
pogodbe o zaposlitvi, se medsebojno iz-
ključujeta.”

Tč. 5:
“Člani nadzornega sveta so lahko ude-

leženi tudi pri delitvi dobička družbe, če so
izpolnjeni pogoji za udeležbo uprave.

Udeležba posameznega člana ne sme
presegati ene povprečne bruto mesečne
plače člana uprave družbe v zadnjem četrt-
letju in se izplača do ene polovice v denar-
ju, preostanek pa v delnicah družbe.”

7. Izvolitev članov nadzornega sveta in
določitev nagrad članom nadzornega sveta.

Predlog sklepa:
1. Za člane nadzornega sveta, ki zasto-

pajo interese delničarjev, se imenuje:
– Nemec Viljem,
– Prebil Pavel,
– Kecman Dušan,
– Kužnik Jože.
2. Člani nadzornega sveta so upraviče-

ni do nagrade za delo in sicer predsednik
40.000 SIT in člani 30.000 SIT za sejo
bruto. Članom nadzornega sveta pripada
tudi povračilo potnih in drugih razumnih
stroškov za prihod in udeležbo na seji. Na-
grada za delo in povračilo ostalih stroškov
pripada tudi članom za dosedanje delo v
začasnem nadzornem svetu.

8. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za l. 1999

Predlog sklepa: za revizijsko hišo za
revidiranje letnih računovodskih izkazov za
l. 1999 se imenuje revizijska hiša IN
Revizija,d.o.o. Ljubljana, Linhartova 1.
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Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Ob-15952
Urad RS za varstvo konkurence (v nada-

ljevanju: Urad) je dne 16. novembra 1999
na lastno iniciativo uvedel postopek ugotav-
ljanja omejevanja konkurence s sporazumi
po 5. členu v povezavi s 3. členom ZPOmK.

Domnevna kršitev je bila storjena s spre-
jemom Kodeksa dobrih poslovnih običajev
pri poslovanju z nepremičninami, dne 28.
novembra 1996 v Portorožu na zboru orga-
nizacij za poslovanje z nepremičninami.

Urad je pridobil omenjeni kodeks in iz
njegove vsebine izhaja verjetnost kršitev
določb 5. člena v povezavi s 3. členom
ZPOmK. S tem je izpolnjen pogoj za zače-
tek postopka, kot ga določa 1. odstavek
23. člena ZPOmK.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-

Razne objave

Št. 0048-466/22-99  Ob-15889
Republika Slovenija, Ministrstvo za no-

tranje zadeve, Ljubljana, Štefanova 2, na
podlagi 52. člena zakona o izvrševanju pro-
računa Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98),
6. člena Uredbe o odprodaji, oddaji ali za-
menjavi nepremičnin in premičnin v lasti Re-
publike Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98 in
61/99) ter Sklepa Vlade Republike Slove-
nije o potrditvi posebnega načrta prodaj,
zamenjav in nabav državnega premoženja
Ministrstva za notranje zadeve za leto 1999,
št. 460-00/98-6 (N), z dne 8. 7. 1999
objavlja

ponovno javno dražbo
za odprodajo nepremičnin v Postojni,
Cesta 1. maja 2, z zbiranjem pisnih

ponudb
1. Predmet prodaje: nepremičnine v Po-

stojni, Cesta 1. maja 2, ležeče na parceli št.
457, in sicer stavbišče v izmeri 278 m2, dvo-
rišče v izmeri 1061 m2 in gospodarsko po-
slopje v izmeri 87 m2 (v naravi upravna stavba,
gospodarski objekt in 10 vrstnih garaž).

Lastnik: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, Policijska uprava Po-
stojna, Gregorčičev drevored 3, Postojna.

Vsi navedeni objekti so prazni.
Možna je le prodaja vseh navedenih ne-

premičnin v celoti.
2. Izklicna cena: izklicna cena je za vse

navedene nepremičnine, ki so predmet jav-
ne dražbe, skupaj 40,410.000 SIT, ki je za
10% zmanjšana vrednost, ugotovljena po
uradni cenitvi – 44,900.000 SIT, ki je bila
prvotna izklicna cena.

3. Plačilni pogoji: plačilo celotne kupni-
ne je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na nepremičninah; rok plačila ne sme biti
daljši od 8 dni po sklenitvi kupoprodajne
pogodbe.

4. Kavcija: dražitelji morajo pred oddajo
ponudb vplačati varščino v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer:

Način plačila: virmansko, številka raču-
na: 50100-637-55284 (Ministrstvo za no-
tranje zadeve), sklicna številka: 61140.

Dražitelji morajo v ponudbi priložiti potr-
dilo o vplačani varščini.

Varščina bo uspelemu dražitelju vraču-
nana v kupnino, dražiteljem, ki ne bodo us-
peli, pa brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končani javni dražbi.

ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svo-
jo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter doku-
mente, ki bi bili lahko pomembni za odloči-
tev, ne da bi formalno zahtevali status ude-
leženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavite-
lja za udeležbo v postopku.

Urad RS
za varstvo konkurence

5. Drugi pogoji:
– pri razpisu lahko sodelujejo pravne

osebe s sedežem v RS in fizične osebe, ki
so državljani RS,

– nepremičnine so naprodaj po načelu
videno-kupljeno,

– dražitelji morajo v ponudbi predložiti
dokazilo o plačanih davkih in prispevkih ter
lastno izjavo o plačanih zapadlih obvezno-
stih do svojih upnikov,

– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo ena-
ke ali višje od izhodiščne (izklicne) prodajne
cene,

– izbrani dražitelj je dolžan v roku 15
delovnih dni od prejema obvestila o izbiri
skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogod-
bo,

– če izbrani dražitelj ne bo sklenil kupo-
prodajne pogodbe v predpisanem roku, bo
prodajni postopek razveljavljen, vplačana
varščina bo zadržana,

– dražitelji, ki bodo prisotni na javnem
odpiranju ponudb, bodo o izidu javne draž-
be obveščeni takoj, vsi dražitelji pa bodo o
izidu pisno obveščeni v roku 2 dni od javne-
ga odpiranja ponudb,

– zavezanec za davek na promet nepre-
mičnin je prodajalec, vse druge stroške v
zvezi s prenosom lastništva (stroške overi-
tve, vpis v zemljiško knjigo in morebitne dru-
ge stroške) nosi dražitelj,

– uspelemu dražitelju se nepremičnina
izroči v last in posest po plačilu celotne
kupnine,

– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši dražitelj je tisti, ki po-
nudi najvišjo ceno.

6. Ogled nepremičnin: ogled nepremič-
nin, ki so predmet javne dražbe, je možen
dne 2. 12. 1999 in dne 7. 12. 1999, med
9. in 14. uro, po predhodni najavi na Policij-
ski upravi v Postojni pri Simšič Dušanu (tel.:
067/24-191).

7. Dokumentacija: dražitelji se lahko s
podrobnejšimi pogoji seznanijo iz doku-
mentacije predmetne javne dražbe, ki jo
lahko zahtevajo od dneva objave javne
dražbe v Uradnem listu RS do roka za
oddajo ponudb, in sicer med 9. do 14.
uro, razen dnevov, ko državni organi ne
delajo, in sicer na naslednjem naslovu:
Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za
finance, plan in investicije, Oddelek za
investicije in javna naročila, Cankarjeva 4,
Ljubljana, pri Marinki Hlade, tel.:
061/172-4383.

Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumenta-
cije z navedbo osnovnih podatkov ponudni-
ka (naziv, naslov, davčna številka) ter doka-
zilo o vplačilu 1.000 SIT.

Znesek in način plačila za dokumentaci-
jo: 1.000 SIT.

Način plačila: virmansko, številka raču-
na: 50100-637-55284 (Ministrstvo za no-
tranje zadeve), sklicna številka:
466-22-99.

8. Predložitev ponudb: ponudbe je po-
trebno predložiti do 13. 12. 1999, najka-
sneje do 10.30.

Ponudbe morajo biti podane v pisni obli-
ki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s
priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za notranje

Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 28. 12. 1999

ob 13. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena
sklepčnost, se ponovno zasedanje
skupščine določi za isti dan, 28. 12. 1999
ob 13.30. Na ponovnem sklicu bo skupšči-
na sklepala ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi del-

ničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno ter ostane
družbi.

Delničarje oziroma pooblaščence na-
prošamo, da udeležbo na skupščini prijavi-
jo in dostavijo pooblastila najkasneje tri dni
pred skupščino. Delničarje tudi naproša-
mo, da pred začetkom skupščine pravoča-
sno uredijo formalnosti v zvezi z udeležbo.

Organizirano zbirana pooblastila mora-
jo biti izdana po postopku in z vsebino
skladno določilom XII. poglavja zakona o
prevzemih.

Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega

reda in besedilo predlaganih sprememb
statuta bo delničarjem na vpogled na se-
dežu družbe v Ljubljani, Celovška 206 vsak
delovni dan od prvega naslednjega delov-
nega dne od dne objave sklica od 8. do
12. ure.

Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov

Delničarji lahko svoje protipredloge ali
dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki
morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v
roku 7 dni, šteto od dne prvega naslednje-
ga delovnega dne od dne objave sklica,
priporočeno po pošti ali neposredno na
sedežu družbe.

Kompas RAC, d.d., Ljubljana
začasna uprava družbe

predsednik Božidar Zupan
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zadeve RS, Štefanova 2 – Vložišče, 1501
Ljubljana.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 13. 12.
1999, ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
notranje zadeve, Sektor za finance, plan in
investicije, Oddelek za investicije in javna
naročila, Cankarjeva 4, Ljubljana, II. nad-
stropje, soba št. 206.

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.

Ministrstvo za notranje zadeve RS

Ob-15972
Imos Inženiring, d.d., Linhartova 13,

Ljubljana, po pooblastilu Litostroj E.I., pod-
jetje za izdelavo energetske in industrijske
opreme, d.o.o., Litostrojska 40, Ljubljana,
objavlja

prodajo nepremičnin
z zbiranjem pisnih ponudb

1. Predmet prodaje:
Nepremičnine, vpisane v vl. št. 3712,

k.o. Zg. Šiška v Ljubljani
– parc. št. 1991/36, dvorišče v izmeri

15.772 m2,
– parc. št. 1991/36, stavbišče v izmeri

6 m2 (v naravi prazno),
– parc. št. 1991/37, stavbišče, v izmeri

532 m2, (v naravi provizorij),
– parc. št. 1991/38, stavbišče, v izmeri

531 m2, (v naravi provizorij),
– parc. št. 1991/39, stavbišče, v izmeri

420 m2, (v naravi provizorij),
– parc. št. 1991/40, dvorišče, v izmeri

444 m2,
– parc. št. 1991/50 del, parkirišče, v

izmeri 5.435 m2.
Skupna izmera kompleksa je 23.140 m2.
2. Lastnik nepremičnin: lastnik nepre-

mičnin je Litostroj, E.I., podjetje za izdelavo
energetske in industrijske opreme, d.o.o.,
Litostrojska 40, Ljubljana.

3. Lokacija: Litostrojska 40 v Ljubljani,
območje urejanja ŠP 2/1 Litostroj del.

4. Izklicna cena je 25.000 SIT/m2.
5. Prodajali bomo po sistemu “videno–

kupljeno” v celoti.
6. Nepremičnina bo bremen prosta in

prepisana na kupca, ko bo kupnina v celoti
plačana oziroma ko bo za kupnino izdan
instrument zavarovanja plačila.

7. Pogoji sodelovanja
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ose-

be, s sedežem in firmo v Republiki Sloveniji
in vse fizične osebe, ki so državljani Repub-
like Slovenije. Pravne osebe morajo predlo-
žiti izpisek iz sodnega registra fizične osebe
pa potrdilo o državljanstvu.

Ponudniki morajo pred zaključenim ro-
kom za oddajo ponudbe položiti varščino
v višini 3% od izklicne cene na žiro račun
št. 50102-849-000-0897611 z oznako:
“IMOS Inženiring, d.d., - projekt Litostroj
- zemljišče”. Plačana varščina bo izbrane-

mu ponudniku vračunana v prodajno ce-
no, ostalim pa bo brez obresti vrnjena naj-
kasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb
in obvestilu o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

Ponudba mora vsebovati naziv in na-
slov kupca, navedbo obsega nepremični-
ne, potrdilo o plačani varščini, ponujeno
ceno in druge v razpisu zahtevane doku-
mente.

8. Rok za zbiranje pisnih ponudb je 9.
12. 1999 do 12. ure na naslov: IMOS Inže-
niring, d.d., Linhartova 13, Ljubljana.

9. Odpiranje ponudb bo komisijsko brez
navzočnosti ponudnikov naslednji dan po
oddaji ponudb.

10. O izboru najugodnejših ponudnikov
bodo ponudniki obveščeni v 7 dneh po od-
piranju ponudb.

11. Kriterij pri izbiri kupcev: ponujena
cena, rok plačila celotne kupnine in plačil-
ni pogoji, vključevanje v program komplek-
sa Litostroj skladno s pogoji zazidalnega
načrta.

12. Kupoprodajna pogodba bo sklenje-
na najkasneje v 40 dneh po odpiranju po-
nudb.

13. Izbrani ponudnik je dolžan v roku
najkasneje 30 dni od prejema obvestila o
izbiri skleniti kupoprodajno pogodbo s pro-
dajalcem.

14. Če izbrani ponudnik ne bo sklenil
kupoprodajne pogodbe v predpisanem ro-
ku, bo prodajni postopek razveljavljen, vpla-
čana varščina bo zadržana.

15. Izročitev nepremičnine in prenos
lastništva se bo opravil po plačilu celotne
kupnine in stroškov.

16. Davek na promet z nepremičninami
v višini 2% plača prodajalec, vse druge
stroške v zvezi z nakupom in prenos lastniš-
tva plača kupec.

17. Vse inforamcije in razpoložljivo do-
kumentacijo dobijo interesenti vsak dan na
naslovu IMOS Inženiring, d.d., Linhartova
13, Ljubljana, tel. 061/326-461, faks
061/319-184, kontaktna oseba je Kogov-
šek Gilčvert Nika, univ. dipl. org. ali Pipp
Pavel, gr. teh. Ogled nepremičnin je mo-
goč po predhodnem dogovoru.

IMOS Inženiring, d.d., Ljubljana

Št. 465-76/99 Ob-15874
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Gro-

suplje, objavlja na podlagi 47. člena zakona
o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97)
ter sklepov Občinskega sveta občine Gro-
suplje z dne 28. 1. 1998, 5. 5. 1999 in 29.
9. 1999

javno dražbo
za prodajo stavbnih zemljišč v k.o.

Grosuplje – naselje, k.o. Račna in k.o.
Stranska vas

1. Predmet prodaje je stavbno zemljišče
namenjeno za gradnjo stanovanjskih hiš, in
sicer:

1.a) Predmet prodaje je stavbno zemljiš-
če v k.o. Grosuplje – naselje parc. št.
806/2 v izmeri 694 m2 in parc. št. 2221/5
v izmeri 26 m2 v skupni izmeri 720 m2 za
izklicno ceno 6,215.554,50 SIT.

1.b) Predmet prodaje sta stavbi zemljiš-
či v k.o. Račna, in sicer:

Stavbna Parc. št. Izmera Izklicna cena
parcela zemljišča

v m2 v SIT

A 1208/45 555 1,952.195
B 1208/44 443

1203/26 55
Skupaj:  498 1,751.699

1.c) Predmet prodaje so stavbna zemljišča
v k.o. Stranska vas, in sicer:

Stavbna Parc. št. Izmera Izklicna cena
parcela zemljišča

v m2 v SIT

A 77 4/8 31
773/7 130

1042/40 93
886/14 89

Skupaj:  343 2,157.808
B 773/51 163

1042/42 85
886/15 95

Skupaj: 343 2,157.808
C 773/4 79

1042/43 129
886/16 133

Skupaj:  341 2,145.226
D 886/8 322 2,025.697,30
E 886/9 361 2,271.045,80
F 886/10 374 2,352.828,60
G 886/11 383

1042/37 100
774/6 114

Skupaj:  597 3,755.718,40

Stavbne parcele se prodajajo ločeno.
2. Podrobnejše lokacijske in gradbene

pogoje za gradnjo stanovanjskih hiš bo do-
ločil pristojni upravni organ z lokacijskim ozi-
roma gradbenim dovoljenjem. Stroške pri-
dobitve lokacijskega in gradbenega dovo-
ljenja nosi kupec.

3. V izklicni ceni zemljišča nista zajeta
odškodnina zaradi spremembe namembno-
sti zemljišča in komunalni prispevek, ki ju
plača kupec pred izdajo gradbenega dovo-
ljenja.

4. Na javni dražbi lahko sodelujejo prav-
ne in fizične osebe, ki se izkažejo z registra-
cijo oziroma potrdilom o državljanstvu.

Zastopniki fizičnih oseb morajo na javni
dražbi predložiti pisno pooblastilo. Zakoniti
zastopniki pravnih oseb pa morajo poleg
pisnega pooblastila predložiti še overjen iz-
pis iz sodnega registra.

5. Dražitelji morajo pred pričetkom draž-
be vplačati varščino v višini 300.000 SIT na
žiro račun Občine Grosuplje, št.
50130-630-810272 s pripisom za dražbo
– stanovanjske hiše, v roku 15 dni po objavi
javne dražbe v Uradnem listu RS in v istem
roku oddati na naslov Občine Grosuplje,
Kolodvorska 2, Grosuplje, pisno prijavo v
zapečateni kuverti z oznako “za javno draž-
bo – stanovanjske hiše”. V pisni prijavi se
navedejo natančni podatki dražitelja in prilo-
ži kopija vplačila varščine.

6. Uspeli dražitelj mora skleniti kupopro-
dajno pogodbo v 10 dneh po javni dražbi ter
plačati izklicano ceno v roku 8 dni po skleni-
tvi kupoprodajne pogodbe, sicer se šteje, da
je odstopil od nakupa. V tem primeru plača-
na varščina zapade v korist prodajalca.
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Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bo varščina vrnjena brez obresti v roku 5
dni po javni dražbi.

7. Občina Grosuplje si za stavbne par-
cele pod 1.c) točko zadržuje zase in za
izvajalce pravico posega v zemljišče, brez
predhodnega dovoljenja in odškodnine za-
radi izvajanja del v okviru opremljanja stavb-
nega zemljišča.

8. Kupec mora plačati davek na promet
nepremičnin, kakor tudi vse stroške v zvezi
s kupoprodajno pogodbo in prenosom last-
ništva.

9. Najmanjši znesek za katerega draži-
telj lahko dvigne izklicno ceno je 100.000
SIT.

10. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne odproda zemljišča nobenemu dražitelju.
V tem primeru bo dražiteljem vrnil varščino v
roku 5 dni po javni dražbi brez obresti.

11. Ustna javna dražba bo v torek,
14. 12. 1999 ob 10. uri v prostorih Občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje – sej-
na soba (I. nadstropje).

12. Vse informacije so na voljo v času
uradnih ur na Uradu za splošne zadeve Ob-
čine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje
ali po tel. 061/761-211. Po predhodni na-
javi je možen tudi ogled zemljišča.

Občina Grosuplje

Ob-15876

Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju,
d.o.o., razpisuje

ustno javno dražbo
za prodajo naslednjih nepremičnin

1. Stanovanjska hiša v Idriji, Platiševa
7, stoječa na parc. št. 1522 k.o. mesto
Idrija, ki obsega hišo v izmeri 71 m2 ter
dvorišče v izmeri 126 m2 (ponovna javna
dražba). Uporabna tlorisna površina sta-
novanjskih prostorov znaša 152 m2. K
stavbi spada tudi garaža in drvarnica ter
dvorišče na parc. št. 1535 iste k.o. v
skupni izmeri 87 m2. Stanovanjska hiša je
poškodovana zaradi posledic rudarjenja,
vendar bi jo bilo mogoče z določenimi
gradbenimi posegi vzpostaviti v varno in
uporabno stanje, zlasti po l. 2006, ko se
bo teren po končanih konsolidacijskih de-
lih v rudniku umiril. Stanovanjska hiša je
naslonjena na stanovanjsko hišo v Platiše-
vi št. 9, ki je v zasebni lasti in s katero ima
eno skupno steno. Izklicna cena za ne-
premičnino znaša 2,470.000 SIT, najnižji
znesek višanja pa bo 10.000 SIT.

2. Stanovanje št. 12 (mansardno), ki
obsega kuhinjo, sobo in WC s kopalnico
ter klet in drvarnico v skupni izmeri 36,69
m2 in se nahaja v tretji etaži stanovanjske-
ga bloka v Idriji, Rudarska 16. Izklicna
cena za stanovanje je 1,685.000 SIT.

Javna dražba za vse nepremičnine bo
v torek 14. 12. 1999 ob 12. uri, v sejni
sobi (soba št. 16/II), upravne stavbe Rud-
nika živega srebra Idrija v zapiranju,
d.o.o., Arkova 43.

Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe. Pravne osebe mo-
rajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
fizične pa potrdilo o državljanstvu Repub-
like Slovenije. Udeleženci dražbe morajo

plačati varščino v višini 10% od izklicne
cene na žiro račun 52020-601-13705 –
Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju,
d.o.o., in pred pričetkom dražbe predlo-
žiti dokaz o plačilu. Neuspelemu dražite-
lju bo varščina vrnjena v osmih dneh po
opravljeni dražbi.

S kupcem – najboljšim ponudnikom bo
sklenjena kupoprodajna pogodba v petnaj-
stih dneh po opravljeni javni dražbi. Preo-
stali del kupnine mora kupec plačati v os-
mih dneh po sklenitvi pogodbe. Če najboljši
ponudnik ne bo sklenil pogodbe v določe-
nem roku, oziroma ne bo pravočasno plačal
kupnine, se šteje, da je odstopil od nakupa,
oziroma se pogodba šteje za razdrto. Varš-
čina v tem primeru ostane prodajalcu.

Vse stroške v zvezi s prenosom lastniš-
tva (stroške cenitve, davek, stroške ove-
rovitve, stroške vpisa v zemljiško knjigo in
drugo) nosi kupec.

Interesenti si lahko nepremičnine og-
ledajo vsak delovni dan med 10. in 12.
uro, po predhodnem dogovoru z vodjo
splošno-kadrovske službe, pri katerem
lahko dobite tudi morebitne druge infor-
macije, osebno ali po tel. 065/73-811,
int. 202 (Likar).

Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju, d.o.o.

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Hamzagić Ibrahim, Prvomajska 13, Lju-
bljana, štampiljko z napisom Avtoprevoz-
ništvo Hamzagić Ibrahim s.p. Ljubljana,
Prvomajska 13 - rdeče barve. gnf-12116

VILPROF d.o.o. viličarji, Berčonova pot
17, Ljubljana-Polje, štampiljko PRODAJA,
SERVIS, NAJEM, VILPROF d.o.o. viličarji
Slovenija, z oznako 2, pravokotne oblike.
gnx-12123

Center za socialno delo Jesenice pre-
klicuje štampiljko z naslednjo vsebino: Re-
publika Slovenija, Center za socialno de-
lo, (številka pečata) 2, Jesenice.
Ob-15969

Priglasitveni list

Čuješ Vera, Ljubljanska 104, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št.
064-3151/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnc-12019

Hercog Iztok, Štantetova 2, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št.
065-0041/94. gnw-11799

Juršič Anton, Lešnica 10/A, Otočec,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. in obrt-
no dovolenje, št.
012337/1224/00-18/1995, izdana dne
6. 5. 1995. gns-11853

Klun Zlatko, Ivančičeva 10, Ankaran -
Ankarano, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-1501/94, izdan dne 31. 12.
1994. gng-12015

Kremser Branko, Vuhred 58, Vuhred,
priglasitveni list, opravilna št. 43-577/97,
izdan dne 8. 5. 1997. gnf-11791

Lovrin Cana, Sp. Drenovec 6, Vinica,
priglasitveni list, opravilna št.
05-0600/96. gnh-11789

Mayer Jože, Škerjančeva 8, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. mat. reg. št.
1340891 - Trgovina Peharček, dejavnost
G 5211. gnx-12273

Meglič Viljem, Dolenja Nemška vas 49,
Trebnje, priglasitveni list, opravilna št.
057-0448/94, izdan dne 22. 12. 1994.
gnc-11994

Morič Srečo, Hrušica 212, Hrušica,
priglasitveni list, opravilna št.
14-1047/99, izdan dne 9. 7. 1999.
gnx-12098

Ornik Tomaž, Sp. Slemen 55/A, Selni-
ca ob Dravi, obrtno dovoljenje, št.
044086/0680/01-78/1995. gnl-12010

Perše Marija, Ugasle peči 17, Preva-
lje, obrtno dovoljenje, št. 006767-0333.
gno-12182

Puntar Katja, Tržaška cesta 87/B, Lo-
gatec, priglasitveni list, opravilna št.
25-0671/95, izdan dne 15. 6. 1995.
gnt-12002

Serini Matjaž, Jakčeva ulica 18, Novo
mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/1346-94. gnt-11927

Simeunovič Vojislav, Šarhova 106, Ma-
ribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-285/94, izdan dne 29. 12. 1994.
gnw-12174

Škof Alenka, Tomšičeva 36, Kranj, pri-
glasitveni list, opravilna št. 18-2298/98.
gne-11992

Vuk Simona, Razidel, Mariborska c.
84, Orehova vas, priglasitveni list, opravi-
lna št. 054-1708/94. gng-11990

Potne listine

Abazaj Iftiman, Maroltova 16, Ljublja-
na, potni list, št. BA 720273, izdala UE
Ljubljana. gnb-12070

Abram Sebastijan, Rožna ulica 6, Pos-
tojna, potni list, št. BA 630302, izdala UE
Postojna. gnu-12226

Androjna Mlakar Bernarda, Rogačice
10, Studenec, potni list, št. BA 306975,
izdala UE Sevnica. gno-12157

Avguštin Jelka, Mariborska c. 63, Ptuj,
potni list, št. AA 439847, izdala UE Ptuj.
gnq-12155

Bajšič Andreja, Gačnik 61/B, Pesnica
pri Mariboru, potni list, št. BA 817144,
izdala UE Pesnica. m-3049
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Balanesković Vera, Agrokombinatska
76/a, Ljubljana, potni list, št. BA 616357,
izdala UE Ljubljana. gnq-12055

Batistič Miran, Obmejna c. 50, Šem-
peter pri Gorici, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 5877, izdala UE Nova Gorica.
gnl-12035

Bec Ervin, Valjavčeva ulica 7, Kranj,
potni list, št. AA 496780, izdala UE Kranj.
gny-12047

Bekić Milan, Čopova 3, Žalec, potni
list, št. BA 852940, izdala UE Žalec.
gni-12088

Bizjak Klavdija, Bilje 130/b, Renče,
maloobmejno prepustnico, št. AI 34371,
izdala UE Nova Gorica. gno-12036

Bobek Danilo, Stritarjeva 39, Maribor,
potni list, št. BA 536561, izdala UE Mari-
bor. gnh-12089

Božič Boštjan, Pot F. Pušnika 20, Hra-
stnik, potni list, št. AA 559797, izdala UE
Hrastnik. gnv-11850

Božič Humar Vincenc, Solkan, Klanec
19, Nova Gorica, maloobmejno prepust-
nico, št. AI 62713, izdala UE Nova Gori-
ca. gnz-12221

Božič Željko, Gorjansko 45, Komen,
potni list, št. AA 167678, izdala UE Seža-
na. gnj-11837

Bregar Darko, Zgornja Slivnica 29,
Šmarje-SAP, potni list, št. BA 871150,
izdala UE Grosuplje. gnn-12258

Bricelj Maja, Vrhovnikova 18, Ljublja-
na, potni list, št. BA 883815, izdala UE
Ljubljana. gnk-12211

Brumen Peter, Chengdujska 20, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 591452, izdala UE
Ljubljana. gnr-12054

Brzin Jože, Igriška 3, Ljubljana, potni
list, št. BA 732617, izdala UE Ljubljana.
gnl-12210

Bučinel Robert, Drnovk 1/d, Dobrovo
v Brdih, potni list, št. AA 399127, izdala
UE Nova Gorica. gnm-12034

Bukovec Teodora Marija, Linhartova
82, Ljubljana, potni list, št. BA 658653,
izdala UE Ljubljana. gns-12278

Cerar Daša, Pot ob snežaku 18, Brez-
ovica pri Ljubljani, potni list, št. AA
089788, izdala UE Vrhnika. gnz-12146

Cetinski Aljoša, Vrhovčeva 8/A, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 731776, izdala UE
Ljubljana. gnh-12039

Cokan Rozina, Sp. Dobrenje 60, Pes-
nica pri Mariboru, potni list, št. AA
583963, izdala UE Maribor. m-3052

Černe Ivan, Miren 142/D, Miren, pot-
ni list, št. BA 246693, izdala UE Nova
Gorica. gnz-11846

Čivčić Uroš, Trg Rivoli 6, Kranj, potni
list, št. BA 935207, izdala UE Kranj.
gnh-12214

Dabetič Nataša, Cesta na Markovec 3,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA
762534, izdala UE Koper. gnt-11852

Drinić Nevenka, Planina 1, Kranj, pot-
ni list, št. BA 848207, izdala UE Kranj.
gnu-11976

Drobnič Zdenka, Jerova vas 6, Grosu-
plje, potni list, št. BA 212809, izdala UE
Grosuplje. gnt-12277

Erjavec Boris, Ulica bratov Jančar 13,
Ljubljana, potni list, št. AA 170312, izdala
UE Ljubljana. gnr-11829

Eržen Tomaž, Zgornja Besnica 131,
Zgornja Besnica, potni list, št. BA
718062, izdala UE Kranj. gnx-12148

Fahd Arnel, Jakčeva ul. 8, Ljubljana,
potni list, št. BA 731385, izdala UE Ljub-
ljana. gnm-11984

Fras Miroslav, Majeričeva 10, Maribor,
potni list, št. BA 84612, izdala UE Mari-
bor. m-3050

Gašperlin Sašo, Begunje na Gore-
njskem 69, Begunje na Gorenjskem, pot-
ni list, št. BA 795214, izdala UE Radovlji-
ca. gnr-12129

Gomilšek Simon, Selo pri Žirovnici
21/a, Žirovnica, potni list, št. AA 573219,
izdala UE Jesenice. gny-12197

Grbič Marinko, Prušnikova 26, Mari-
bor, potni list, št. AA 283336, izdala UE
Maribor. gnw-12199

Grkinič Nikola, Kraigherjeva ulica 7,
Celje, potni list, št. AA 565305, izdala UE
Celje. gnl-12060

Hafner Branko, Knezova ulica 4, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 80938, izdala UE
Ljubljana. gng-12165

Humek Peter, Irča vas 18, Novo mes-
to, potni list, št. 190172. gns-12128

Ivanović Dragan, Volaričeva ulica 28,
Postojna, potni list, št. BA 847211, izdala
UE Postojna. gnn-11833

Kacin Alan, Ižanska cesta 66, Ljublja-
na, potni list, št. BA 587624, izdala UE
Ljubljana. gnt-12252

Koritnik Pavla, Polje 13, Vodice, potni
list, št. BA 196976, izdala UE Ljubljana.
gnc-11794

Koštal Roman, Bilečanska 2, Ljublja-
na, potni list, št. AA 459261, izdala UE
Ljubljana. gno-11857

Kovačević Marković Tatjana, Ljubljan-
ska cesta 83, Domžale, potni list, št. BA
8034, izdala UE Domžale. gnd-11843

Kozina Krištof, Belokriška cesta 66,
Portorož - Portorose, potni list, št. BA
576624, izdala UE Piran. gnj-12237

Kralj Andrej, Rakovlje 49, Braslovče,
potni list, št. AA 631747, izdala UE Ža-
lec. gno-11957

Kraljič Tereza, Vogrsko 139/A, Volčja
Draga, potni list, št. AA 468339, izdala
UE Nova Gorica. gny-11847

Kuhar Deziderij, Breg 48, Žirovnica,
potni list, št. AA 786129, izdala UE Jese-
nice. gnq-11980

Kuralt Marko, Cesta Janeza Bobnarja
2, Cerklje na Gorenjskem, potni list, št.
AA 648618, izdala UE Kranj. gno-12082

Langus Bec Neli, Valjavčeva ulica 7,
Kranj, potni list, št. BA 580932, izdala UE
Kranj. gne-12046

Logar Vincenc, Keršičeva cesta 20, Tr-
bovlje, potni list, št. AA 56971, izdala UE
Trbovlje. gnr-12254

Lopert Jasmina, Sotina 19, Rogašov-
ci, potni list, št. BA 726247, izdala UE
Murska Sobota. gnq-12080

Lukšič Nataša, Vojkova ulica 16, Ce-
lje, potni list, št. BA 962751, izdala UE
Celje. gnj-12062

Majkić Dragiša, Valjavčeva ulica 7, Kra-
nj, potni list, št. BA 868474, izdala UE
Kranj. gnf-12045

Markovčič Evgen, Kidričeva 28, Nova
Gorica, potni list, št. AA 351178, izdala
UE Nova Gorica. gnp-11956

Maruško Blaž, Fazanska ulica 7, Luci-
ja, Portorož - Portorose, potni list, št. BA
226032, izdala UE Piran. gnm-11959

Maruško Katja, Fazanska ulica 7, Luci-
ja, Portorož - Portorose, maloobmejno
prepustnico, št. AI 94591, izdala UE Pi-
ran. gnn-11958

Maver Miha, Dolenji Podboršt pri Tre-
bnjem 13, Trebnje, potni list, št. BA
807215, izdala UE Trebnje. gnf-12066

Milenković Miroslav, Gašperšičeva 6,
Ljubljana, potni list, št. BA 444221, izda-
la UE Ljubljana. gnv-12075

Močnik Metka, Vavpotičeva 10, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 530815, izdala UE
Ljubljana. gnv-12125

Modic Gašper Rajko, Iztokova 11, Me-
dvode, potni list, št. AA 146216, izdala
UE Ljubljana. gnu-12251

Možina Simona, Okrogarjeva 2, Ljub-
ljana, potni list, št. BA 882916, izdala UE
Ljubljana. gnd-11793

Mrvoš Ana, Palih borca 42, Zemun,
potni list, št. BA 345710, izdala UE Ptuj.
gng-12040

Nezirović Slobodan, Jenkova c. 9, Ve-
lenje, potni list, št. AA 899121, izdala UE
Velenje. gnr-12204

Novak Sandi, Korte 25, Izola - Isola,
potni list, št. AA 207675, izdala UE Izola.
gne-12142

Osolnik Jasmina, Streliška ulica 12,
Kamnik, potni list, št. BA 854769, izdala
UE Kamnik. gns-11953

Pavlin Tomaž, Trojarjeva ulica 19/r,
Kranj, potni list, št. BA 469748, izdala UE
Kranj. gnz-12050

Pejić Dean, Bilje 30, Miren, potni list,
št. BA 867412, izdala UE Nova Gorica.
gns-12178

Perger Boštjan, Letuš 12/b, Šmartno
ob Paki, potni list, št. BA 768432, izdala
UE Žalec. gnn-11908

Pinosa Jadranka, Kromberk, Pod Škabri-
jelom 12, Nova Gorica, potni list, št. AA
984715, izdala UE Nova Gorica. gnp-12131

Pinosa Jadranka, Kromberk, Pod Ška-
brijelom 12, Nova Gorica, maloobmejno
prepustnico, št. AI 19965, izdala UE Nova
Gorica. gnq-12130

Pinter Andrej, Grajska vas 23, Gomil-
sko, potni list, št. AA 91333, izdala UE
Žalec. gnq-11905

Potočnik Marjetka, Tomšičeva c. 27,
Velenje, potni list, št. BA 127151, izdala
UE Velenje. gns-12203

Radovanović Karolina, Trg prekomor-
skih brigad 7, Ljubljana, potni list, št. BA
666427, izdala UE Ljubljana. gnw-12274

Rajh Srečko, Šardinje 44, Ormož, pot-
ni list, št. AA 685921, izdala UE Ormož.
gnw-12149
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Ramič Enita, Ulica 1. maja 5, Metlika,
potni list, št. BA 834732, izdala UE Metli-
ka. gnk-12161

Rašić Daniela, Kolodvorska cesta 21,
Pivka, potni list, št. BA 847172, izdala
UE Postojna. gns-11978

Rašić Radenko, Postojnska cesta 7,
Pivka, potni list, št. AA 415139, izdala UE
Postojna. gnt-11977

Resman Saša, Trška ulica 3, Središče
ob Dravi, potni list, št. BA 725037, izdala
UE Ormož. gni-12038

Rode Marko, Sv. Duh 64, Škofja Loka,
potni list, št. BA 179953, izdala UE Škof-
ja Loka. gnp-12006

Saje Jože, Ljubljanska c. 4/F, Grosu-
plje, potni list, št. BA 965522, izdala UE
Grosuplje. gnk-11911

Samobor Vili, Ciril Metodov dregovred
7, Ptuj, potni list, št. AA 357398, izdala
UE Ptuj. gno-11832

Savinek Vane, Vavpotičeva 10, Ljublja-
na, potni list, št. BA 663830, izdala UE
Ljubljana. gnu-12126

Senjur Bojan, Mrakova c. 14, Vrhnika,
potni list, št. AA 639585, izdala UE Vrhni-
ka. gnq-12280

Sever Dušanka, Ciril Metodov drevo-
red 7, Ptuj, potni list, št. BA 621921,
izdala UE Ptuj. gnp-11831

Simonič Lidija, Ulica Arnolda Tovorni-
ka 4, Maribor, potni list, št. AA 284921,
izdala UE Maribor. gnl-11835

Skoberne Marjanca, Pijava Gorica
199, Škofljica, potni list, št. AA 597550,
izdala UE Ljubljana. gne-11792

Sokolova Liljana, Hrušica 206, Hruši-
ca, potni list, št. BA 832712, izdala UE
Jesenice. gnz-12196

Sreš Uršula, Nova Cerkev 61/a, Nova
Cerkev, potni list, št. BA 640265, izdala
UE Celje. gny-11972

Stanetić Jugoslava, Cankarjeva 34,
Nova Gorica, potni list, št. BA 488232,
izdala UE Nova Gorica. gnb-12145

Svetina Maja, Na Straški vrh 17, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 597983, izdala UE
Ljubljana. gng-11890

Šinkec Aleksander, Cankarjeva 40,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 33084, izdala UE Nova Gorica.
gnq-11955

Štefanič Simon, Letonjeva 2, Maribor,
potni list, št. AA 731128, izdala UE Mari-
bor. gnu-12051

Šušteršič Miran, Poljanska 16, Ljublja-
na, potni list, št. AA 465633, izdala UE
Ljubljana. gnm-12259

Tavčar Boris, Dutovlje 37A, Dutovlje,
potni list, št. AA 430590, izdala UE Seža-
na. gne-12042

Tomažić Sašo, Zvezda 5, Ljubljana, po-
tni list, št. BA 455702, izdala UE Ljublja-
na. gnf-12241

Tomšič Sonja, Stranska pot 1/A, Gro-
suplje, potni list, št. BA 72321, izdala UE
Grosuplje. gnx-12248

Trampuš Jure, Cankarjeva 2/B, Vele-
nje, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 90/99. gnj-12087

Tubič Edin, Vena Pilona 4, Koper - Ca-
podistria, potni list, št. BA 708868, izdala
UE Koper. gnv-12150

Turek Klemen, Ulica Malči Beličeve
87, Ljubljana, potni list, št. AA 457321,
izdala UE Ljubljana. gni-11788

Turnšek Anja, Vransko 37, Vransko,
potni list, št. AA 150243, izdala UE Ža-
lec. gnp-12081

Tušar Štefanija, H. Freyerja 4, Idrija,
potni list, št. AA 524968, izdala UE Idrija.
gnq-11830

Ugrina Dušan, Gotska 13, Ljubljana,
potni list, št. BA 719739, izdala UE Ljub-
ljana. gnl-11985

Vajevec Domen, Celovška cesta 149,
Ljubljana, potni list, št. AA 307353, izdala
UE Ljubljana. gnw-12124

Veber Simona, Brodnice 12, Rimske
Toplice, potni list, št. AA 652978, izdala
UE Laško. gnt-11827

Vidmar Janez, Ul. bratov Učakar 138,
Ljubljana, potni list, št. BA 901681, izda-
la UE Ljubljana. gnv-12200

Zupančič Aleš, Slepšek 3, Mokronog,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 94/99. gnv-12179

Žmavec Lejla, Regentova ulica 20, Ma-
ribor, potni list, št. AA 548733, izdala UE
Maribor. gnj-11987

Žohar Aljoša, Na otoku 13, Celje, pot-
ni list, št. BA 524813, izdala UE Celje.
gnx-12048

Osebne izkaznice

Ambrožič Cecilija, Erjavčeva 22, Ko-
per - Capodistria, osebno izkaznico, št.
71932. gni-12138

Bokal Anja, Bolgarska 21, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 279523.
gnp-12031

Brancelj Franc, Ig 270, Ig, osebno iz-
kaznico, št. 210318. gns-12028

Bržan Branko, Marezige 113, Marezi-
ge, osebno izkaznico, št. 189920.
gnk-11961

Cegnar Marina, Na otoku 9, Celje, ose-
bno izkaznico, št. 49612. gnz-11971

Čakš Tadej, Moškričeva 64, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 249881.
gnm-12234

Čas Marija, Vodriž 97A, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, osebno izkaznico, št.
226060. gnb-12220

Dermastija Frančiška, Kresnice 44,
Kresnice, preklic osebne izkaznice, obja-
vljen v Ur. l. RS, št.94/99. gnd-12243

Fabjančič Nataša, Mali Koren 4, Raka,
osebno izkaznico, št. 266809.
gnh-11839

Gavrilov Špela, Novo Polje, C. III/20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 55218.
gnj-12266

Jager Marjan, Roška 11, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 200678.
gnb-11945

Jović Pero, Primožičeva 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 222717.
gno-12207

Juntes Jožefa, Plešičeva 35, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 217308.
gnh-11914

Klašnja Ana, Rojkova 12, Ljubljana, ose-
bno izkaznico, št. 101452. gng-12115

Klun Mihaela, Lahkova pot 19, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 140892.
gny-12147

Kokošinek Dejan, Zaloška 76, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 10583.
gno-12057

Kopač Boštjan, Mlaška cesta 89, Kra-
nj, osebno izkaznico, št. 196541.
gnj-12162

Kordiš Janez, Travnik 68, Loški Potok,
osebno izkaznico, št. 146150.
gnb-11845

Kraigher Aleksandra, Rožna dolina, C.
VII/9, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
197937. gne-11917

Lazar Štefanija, Strmolska 3, Rogatec,
osebno izkaznico, št. 237024.
gnu-12201

Lovrenčič Eva, Kardeljeva ploščad 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 234159.
gnd-12068

Lukšič Nataša, Vojkova ulica 16, Ce-
lje, osebno izkaznico, št. 270605.
gni-12063

Mihorko Branko, Ob Dolenjski železni-
ci 64, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
145513. gnj-12262

Modic Gašper Rajko, Iztokova 11, Me-
dvode, osebno izkaznico, št. 35275.
gnv-12250

Momić Veseljko, Gradišnikova 22, Bo-
rovnica, osebno izkaznico, št. 105198.
gnp-12056

Murko Matjaž, Mestni vrh 39/a, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 252269.
gnd-12043

Nedoh Jožef, Barka 45, Sežana, ose-
bno izkaznico, št. 63800. gnu-11851

Novak Nives, Ul. Malči Beličeve 46,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 252025.
gnx-12073

Omanović Sandi, Ulica Ruške čete 16,
Ruše, osebno izkaznico, št. 151068.
gnw-12228

Orel Marjeta, Trubarjeva 3, Radovljica,
osebno izkaznico, št. 500. gns-12103

Pangerc Martin, Velika Loka 59, Velika
Loka, osebno izkaznico, št. 89029.
gnw-12024

Pečar Matjaž, Slape 150, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 163725.
gnv-12175

Pinter Andrej, Grajska vas 23, Gomil-
sko, osebno izkaznico, št. 150883.
gnr-11904

Pirc Delak Nasta, Na Jami 8, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 247323.
gnc-12169

Pišot Aleš, Selo 37/A, Črniče, osebno
izkaznico, št. 208318. gnn-12133

Pleško Ana Antonija, Tržaška 236, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 109737.
gnf-12216
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Polak Ivan, Pokopališka 13, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 25004. gne-12267

Robnik Marko, Ljubljanska 102, Mari-
bor, osebno izkaznico, št. 159371.
gnl-11960

Rotar Boris, Ježa 99, Ljubljana, oseb-
no izkaznico, št. 137347. gno-12007

Sačer Goran, Kermaunerjeva 15, Lju-
bljana, osebno izkaznico, št. 6994.
gnz-12071

Sakelšek Dušanka, Volkmerjeva cesta
24, Ptuj, osebno izkaznico, št. 87868.
gnr-11854

Sušin Barbara, Ljubljanska cesta 62,
Celje, osebno izkaznico, št. 100401.
gnm-11834

Škrlec Lidija, Zg. Duplek 30/E, Spod-
nji Duplek, osebno izkaznico, št. 224415.
gnc-12044

Šokić Stjepan, Čevljarska 30, Koper -
Capodistria, osebno izkaznico, št. 91667.
gnj-12137

Štern Frančišek, Tavčarkjeva 16, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 192780.
gnw-12049

Štravs Marjan, Gaberje k studencu 32,
Brusnice, osebno izkaznico, št. 161129.
gno-12132

Todorovič Luka, Ulica Milojke Štrukelj
13, Solkan, osebno izkaznico, št.
198804. gnr-12004

Tomažič Danijela, Partizanska 39, Slo-
venska Bistrica, osebno izkaznico, št.
120062. gnl-11910

Tomšič Sonja, Stranska pot 1/A, Gro-
suplje, osebno izkaznico, št. 112041.
gnw-12249

Turan Jasna, Trnovski pristan 6/a, Lju-
bljana, preklic osebne izkaznice, objav-
ljen v Ur. l. RS, št.82/99. gne-11946

Unuk Jožef, Kraigherjeva 18, Ptuj, ose-
bno izkaznico, št. 243861. gnn-12033

Visočnik Stanislav, Pernica 19, Perni-
ca, osebno izkaznico, št. 174856.
gnf-12041

Zupanc Branka, Ločica ob Savinji 51,
Polzela, preklic osebne izkaznice, objav-
ljen v Ur. l. RS, št.43/99. gnt-12052

Zupančič Lidija, Dol 12, Trebnje, ose-
bno izkaznico, št. 158603. gne-12092

Žagar Miroslav, Dobriša vas 37, Petro-
vče, osebno izkaznico, št. 220190.
gnm-12084

Županc Jožefa, Stranje 16, Zabukov-
je, osebno izkaznico, št. 230609.
gnx-11973

Vozniška dovoljenja

Ahac Ervin, Rudarsko naselje 26, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10720, izdala UE Kočevje.
gnd-11918

Arčon Hari, Griči 21, Šempeter pri Go-
rici, vozniško dovoljenje. gnb-12095

Avguštin Jelka, Mariborska 63, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21410,
izdala UE Ptuj. gnv-11929

Baznik Terezija, Veliko Mraševo 27,
Podbočje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10100. gnw-11974

Bole Aleš, Avber 32, Sežana, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 15703, izdala UE
Sežana. gni-11988

Bonaca Franko, Prekomorske brigade
1, Koper - Capodistria, vozniško dovolje-
nje, reg. št. 1041, izdala UE Koper.
gnj-11812

Borštnar Boris, Kvedrova cesta 7, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1042345, reg. št. 146953, izdala UE
Ljubljana. gni-12163

Brancelj Franc, Ig 270, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 387686, reg.
št. 4955, izdala UE Ljubljana. gnt-12027

Bremec Marjetica, Vojkova cesta 91,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 767243, reg. št. 127219, izdala UE
Ljubljana. gnp-12181

Brezinščak VIlim, Celjeska c. 22, Ro-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4319, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnk-12061

Brodnik Mira, Ul. bratov Vošnjakov 18,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12181, izdala UE Celje. gni-12113

Budja Simona, Turno 28, Gorica pri
Slivnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9689, izdala UE Šentjur. gne-12167

Burnik Mirko, Suhadole 41, Komen-
da, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
1694, izdala UE Kamnik. gnc-12119

Cajnkar Kac Miroslava, Šmartno 194,
Šmartno pri Slov.Gradcu, vozniško dovo-
ljenje, kat. BFGH, reg. št. 3101, izdala
UE Gornja Radgona. gni-11813

Car Matjaž, Ulica Bratov Komel 64, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1352617, reg. št. 158556, izdala
UE Ljubljana. gne-12067

Cvenkelj Andreja, Brezje 69, Brezje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25499. gnw-11824

Cvetko Anton, Križna 7, Hoče, vozni-
ško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
28890, izdala UE Maribor. m-3053

Čendak Vojko, Dobojska 29/a, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29516.
gnn-12233

Čivčić Uroš, Trg Rivoli 6, Kranj, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1087205,
reg. št. 39990, izdala UE Kranj.
gng-12215

Čižman Drago, Cesta komandanta Sta-
neta 10, Litija, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 654157, izdala UE Litija.
gnw-11949

Črtalič Marko, Pionirska 16, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
13003124, reg. št. 33770, izdala UE Do-
mžale. gnp-12206

Dajković Tomislav, Hrastje 13/a, Lim-
buš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 61986, izdala UE Maribor. m-3055

Dakaj Miljazim, Lendavska ulica 37/a,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
19748. gnd-12093

Deljanin Huso, Kidričeva 29, Kranj, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1354867, reg. št. 52975, izdala UE Kra-
nj. gnv-11825

Dizdarevič Eldin, Prekomorske briga-
de 8, Postojna, vozniško dovoljenje, št.
13933, izdala UE Postojna. gnw-12099

Drobnič Anton, Velike Poljane 30, Ort-
nek, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 3473, izdala UE Ribnica. gni-11913

Drobnič Zdenka, Jerova vas 6, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6133, izdala UE Grosuplje. gnu-12276

Emeršič Drago, Marjeta 109/a, Marje-
ta na Dravskem polju, vozniško dovolje-
nje, kat. BFGH, reg. št. 34232, izdala UE
Maribor. m-3072

Fabjančič Natša, Mali Koren 4, Raka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18126.
gni-11838

Farazin Peter, Štantetova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
116380, izdala UE Maribor. m-3068

Fartelj Robert, Rakičan, Panonska 6,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
19353. gnz-11996

Fekonja Roman, Vanetina 33, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7279, izdala UE Lenart. m-3042

Ferenc Marjeta, Žihlava 1, Sveti Jurij
ob Ščavnici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11352, izdala UE Gornja Rad-
gona. gnc-12094

Ferencek Franc, Sebeborci 1047A,
Martjanci, vozniško dovoljenje, reg. št.
10194. gnc-11819

Ferlež Majda, Jasen 15/a, Ilirska Bist-
rica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
361933, reg. št. 3887, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnj-12112

Garibović Elvis, Glavarjeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1212234, reg. št. 220898, izdala
UE Ljubljana. gne-12242

Gavrilov Špela, Novo Polje, C. III/20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1135404, reg. št. 145509, izdala
UE Ljubljana. gnk-12265

Gliha Jože, Bič 7, Veliki Gaber, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
172998, reg. št. 978, izdala UE Trebnje.
gnd-12018

Glušič Gregor, Bazoviška ulica 2, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1042564, reg. št. 209814, izdala UE
Ljubljana. gnc-11969

Golob Jožef, Škocjan 34/G, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
5626, izdala UE Koper. gny-11822

Grčar Olga, Stanjevci 92, Petrovci, vo-
zniško dovoljenje, reg. št. 29141.
gnz-11796

Grenko Marina, Prešernova cesta 7/a,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21430, izdala UE Velenje. gnk-12065

Gril Bojan, Belokrajnska 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 76411,
izdala UE Maribor. m-3039

Grilj Andrej, Prešernova 22, Trzin, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 94/99. gnr-12279

Hauptman Meta, Podlubnik 154, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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reg. št. 27010, izdala UE Škofja Loka.
gnp-11856

Hebar Daniel, Poljanska cesta 54, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 999440, reg. št. 209469, izdala UE
Hebar. gns-12053

Hmelina Bogoljub, Ježev dol 18, Po-
ljčane, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 3768. gnu-11826

Horvat Irena, Kočna 16, Blejska Dob-
rava, vozniško dovoljenje, št. S 1336694.
gno-11932

Hudelja Alojz, Brdarci 3/A, Dragatuš,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
7066, izdala UE Črnomelj. gni-11963

Hvalič David, Dobrajčeva ulica 12, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
651590, reg. št. 195815, izdala UE Lju-
bljana. gnj-11787

Ibrišagić Elvis, Zvezdarska ulica 4, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1134412, reg. št. 214471, izdala UE
Ljubljana. gnh-12139

Ilc Frančišek, Račja vas 8, Cerklje ob
Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGHF, reg.
št. 3644. gno-12232

Jan Branka, Svetinova 22, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
231958, izdala UE Jesenice. gnr-11954

Jan Maja, Sebenje 54, Zasip, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
17354. gng-12190

Janša Rado, Jurčičeva 1, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23180, izdala UE Radovljica. gny-11997

Jereb Andrej, Resnik 16, Zreče, vozni-
ško dovoljenje, reg. št. 11216.
gng-12090

Jeriček Gordana, Malgajeva ulica 2,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8689, izdala UE Mozirje. gns-11828

Jerman Andrej, Sp. Škofije 124/4,
Škofije, vozniško dovoljenje, reg. št.
28886, izdala UE Koper. gnl-11810

Jernejšek Ksenija, Stoperce 78, Sto-
perce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37273, izdala UE Ptuj. gny-12097

Jezernik Darja, Čopova ulica 1, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
452388, izdala UE Žalec. gnl-12085

Kernel Cvetka, Slavina 74, Prestranek,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9919, izdala UE Postojna. gnb-11795

Kerševan Ana, Lavričeva ulica 9, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1244055, reg. št. 223032, izdala UE
Ljubljana. gng-11965

Kirič Peter, Kneza Koclja 11, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6473,
izdala UE Ormož. gnj-12012

Kiswarday Vanja Riccarda, V Murglah
265, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 645596, reg. št. 148789,
izdala UE Ljubljana. gnh-12064

Kličić Asim, Jadranska ulica 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
688158, reg. št. 56911, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-12077

Klopoč Matjaž, Partizanska 68, Seža-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15983, izdala UE Sežana. gnh-11989

Koblar Aleksander Sašo, Pernica 9/f,
Pernica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 95414, izdala UE Maribor. m-3046

Kocet Katy, Mali Bakovci 54, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
37537, izdala UE Murska Sobota.
gni-11817

Kokalj Marko, Tenetiše 13, Golnik, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1274248, reg. št. 12650, izdala UE Kra-
nj. gny-12172

Kordiš Domen, Smelijevo naselje 38,
Stari trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 9651, izdala UE Cerknica.
gnz-11921

Kovačević Marković Tatjana, Ljubljan-
ska 83, Domžale, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1004627, reg. št. 24821,
izdala UE Domžale. gnc-11844

Kresnik Aleš, Kovaška ul. 4, Muta, vo-
zniško dovoljenje, kat. GH, reg. št. 9618,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnx-12198

Krivanik Marija, Spodnja Kostrivnica
27, Podplat, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 9213, izdala UE šmarje pri Je-
lšah. gnu-12176

Križman Majda Marija, Spomeniška pot
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1353177, reg. št. 222198,
izdala UE Ljubljana. gnr-12154

Krope Marija, Sušilniška 15, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 97289. m-3070

Krošelj Robert, Brestanica pri Komnu
100/A, Komen, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEGH, reg. št. 12819. gnt-12227

Kržič Nataša, Cesta pod goro 27, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13152, izdala UE Vrhnika.
gnk-12261

Kuzma Bojan, Ob zelenici 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
4147805, izdala UE Ljubljana.
gnn-12208

Lapić Goran, Pod gozdom c. VI/3,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH
in inštruktorsko, kat. B, reg. št. 20583,
izdala UE Grosuplje. gnp-11806

Lasič Robert, Arčoni 1, Renče, vozni-
ško dovoljenje. gnv-12100

Lesjak Zlatko, Vegova 8, Celje, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 32017,
izdala UE Celje. gnj-12091

Leva Janko, Kebelj 10, Oplotnica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18454. gnk-12186

Lipovž Ivanka, Matenja vas 6/A, Prest-
ranek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 479, izdala UE Postojna. gnt-11802

Lovrenčič Eva, Kardeljeva ploščad 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1097031, reg. št. 213865, izdala
UE Ljubljana. gny-12072

Luis Nives, Kožbana 7, Dobrovo v Br-
dih, vozniško dovoljenje, kat. B, izdala UE
Nova Gorica. gnc-12269

Lukavačkič Damir, Jenkova c. 11, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 27632, izdala UE Velenje. gnp-12231

Majster Friderik, Spodnji Boč 40, Se-
lnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.

ABFGH, št. 6406, izdala UE Ruše.
m-3037

Marchiotti David, Čokova 1, Portorož -
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 11775, izdala UE Piran. gnv-11800

Marinko Miroslav, Rateče 127/a, Ra-
teče-Planica, vozniško dovoljenje, št.
3455. gno-11982

Marks Aleksander Ivan, Spodnji Dup-
lek 10, Spodnji Duplek, vozniško dovolje-
nje, kat. BFGH, reg. št. 48558, izdala UE
Maribor. m- 3057

Matjašec Dušan, Vrtna 2, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, reg. št. 27442.
gnb-11820

Mavc Nina, Nova Cerkev 106, Nova
Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 38067. gny-12222

Medic Alojz, Klopčičeva ulica 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1166283, reg. št. 6611, izdala UE Lju-
bljana. gnx-11948

Mežič Alojz, Podlog 25, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. ABCF-
GH, št. 1134. gne-11842

Mihmić Senahid, Obrežje 9, Jesenice
na Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BCDEGH, št. 13830, izdala UE Brežice.
gny-12122

Mihorko Branko, Ob Dolenjski železni-
ci 64, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 688901, reg. št. 138009,
izdala UE Ljubljana. gni-12263

Miklavčič Miha, Belska cesta 50, Pred-
dvor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
288526, reg. št. 41081, izdala UE Kranj.
gnj-11887

Miš Melita, Gorjuša 8, Dob, vozniško
dovoljenje, št. S 355411, reg. št. 18530.
gnn-11933

Novak Marijan, Hafnerjevo naselje
102, Škofja Loka, vozniško dovoljenje,
kat. ABCFGH, reg. št. 2263, izdala UE
Škofja Loka. gnq-12205

Onuk Boris, Sv. trije kralji 23, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 5358, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnx-12223

Orlović Stipe, Maistrova 13, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 13989, izdala UE Slovenj Gra-
dec. gng-11815

Osolnik Jasmina, Streliška 12, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17076, izdala UE Kamnik. gnl-11935

Pajek Vladimir, Lopaca 16, Prevorje,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
12220, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnn-12158

Pajntar Vasja, Prekomorskih brigad 2,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje.
gnr-12104

Pangerc Martin, Velika Loka 59, Velika
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 648914, reg. št. 9380, izdala UE
Trebnje. gnx-12023

Pavlin Blaž, Vita Kraigherja 16, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 97177, izdala UE Maribor. m-3060

Pavlin Branko, Bleiweisova 72, Kranj,
duplikat vozniškega dovoljenja, kat. BGH,
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št. S 1167323, reg. št. 30938, izdala UE
Kranj. gno-12032

Pečar Matjaž, Slape 150, Ljubljana, vo-
zniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
849364, reg. št. 157188, izdala UE Lju-
bljana. gnn-12083

Perčič Aleš, Stanežiče 36, Ljublja-
na-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1077407, reg. št. 183009,
izdala UE Ljubljana. gnr-12229

Petkovšek Simon, Drenov grič 107, Vr-
hnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12995, izdala UE Vrhnika. gnd-11968

Pinter Andrej, Grajska vas 23, Gomil-
sko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
79644, izdala UE Žalec. gnp-11906

Pleteršek Marta, Mejna 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
29675, izdala UE Maribor. m-3051

Podgoršek Mojca, Ulica Bratov Komel
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1341312, reg. št. 105056,
izdala UE Ljubljana. gnv-12025

Raišič Dušan, Medenska cesta 24, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 247585, reg. št. 10052, izdala UE Lju-
bljana. gnl-12235

Rauter Robert, Dokležovje, Glavna 66,
Beltinci, vozniško dovoljenje, št. 32904.
gnk-12011

Resnik Aleš, Vojkova cesta 73, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 887345, reg. št. 159810, izdala UE
Ljubljana. gnh-11964

Rihar Jernej, Ulica Emila Adamiča 39,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 228782, reg. št. 264484, izdala UE
Ljubljana. gnh-12164

Romih Damijan, Ul. Toneta Seliškarja
5, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 7857, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnr-12079

Rostan Ivica, Zikova ulica 2, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 4833,
izdala UE Kamnik. gnn-12008

Rozman Marjan, Ob Ljubljanici 50, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1351741, reg. št. 213452, izdala UE
Ljubljana. gnf-11841

Rozman Metka, Loka 3, Tržič, vozni-
ško dovoljenje, kat. BH, št. 7299, izdala
UE Tržič. gnf-11991

Rus Petra, Zg. Draga 9/a, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16908,
izdala UE Grosuplje. gni-12213

Savić Miodrag, Delavska 26, Kranj, du-
plikat vozniškega dovoljenja, kat. BCEF-
GH, št. S 1066566, reg. št. 42482, izda-
la UE Kranj. gnz-12021

Simsič Evgen, Topniška ulica 43, Lju-
bljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 60207, reg. št. 40947, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-12268

Skrbinek Matija, Strma ulica 19, Oplo-
tnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15110. gnq-11930

Slameršek Helena, Zg. Hajdina 137,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 23914, izdala UE Ptuj. gnj-11816

Slokar Vanda, Renški podlog 40/b,
Renče, vozniško dovoljenje. gnk-11936

Smerkol Eva, Glinek 24, Škofljica, vo-
zniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250187, reg. št. 200544, izdala UE Lju-
bljana. gnx-12173

Spruk Rajko, Jeranova 12/a, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 8034,
izdala UE Kamnik. gnf-11995

Stubelj Irena, Pod Škabrijelom 11,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B.
gnu-12101

Sušin Barbara, Ljubljanska 62, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
30144, izdala UE Celje. gnk-12086

Sušnik Manca, Bohinjska Bela 82, Bo-
hinjska Bela, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 25197. gnx-11823

Šimić Josipa, Jenkova c. 11, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 26149,
izdala UE Velenje. gnx-11848

Šircelj Andreja, Kunaverjeva ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1012110, reg. št. 204506, izdala
UE Ljubljana. gnp-12256

Šišot Aleš, Selo 37/A, Črniče, vozni-
ško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
123898, izdala UE Ajovščina. gnq-12134

Škufca Aljoša, Gradnikova 83, Radov-
ljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 23378. gnf-12191

Špilak Bojan, Šercerjevo naselje 5,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
29286. gnx-11998

Špiler Dejan, Zdole 13, Zdole, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 15443.
gnr-11979

Štokelj Branko, Stomaž 32, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
830784. gnt-12102

Štular Ivan, Vojkova ulica 15, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29853.
gnc-12244

Šuštar Rafael, Zgornji Tuhinj 1/b, Laze
v Tuhinju, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CEFGH, št. 5967, izdala UE Kamnik.
gny-11947

Tomše Ida, Topniška ulica 25, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
390576, reg. št. 32475, izdala UE Ljub-
ljana. gnn-11858

Tomšič Sonja, Stranska pot 1/A, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 8836, izdala UE Grosuplje.
gny-12247

Trafela Darja, Podlehnik 73/A, Podle-
hnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 40233, izdala UE Ptuj. gnj-12187

Turk Romina, Matieottijeva 3, Piran -
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11967 - duplikat, izdala UE Piran.
gnd-11797

Tušar Suhadolc Sara, Poljanska cesta
22/Ca, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 1367839, reg. št. 234635,
izdala UE Ljubljana. gnb-12245

Valher Darja, Ul. bratov Greifov 4, Ma-
ribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 86124, izdala UE Maribor. m-3058

Varajić Zoran, Vanganelska c. 21, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. B, reg. št. 20755, izdala UE Koper.
gnt-12177

Vaupotič Boštjan, Pušenci 33, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. 8140,
izdala UE Ormož. gnz-12096

Veršič Marjan, Planina pri Sevnici 39,
Planina pri Sevnici, vozniško dovoljenje,
kat. BCFGH, št. 6303, izdala UE Žalec.
gnw-11849

Vilhar Silva Henrika, Mire Lenardičeve
ulica 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 686382, reg. št. 100320,
izdala UE Ljubljana. gno-11907

Volčanšek Jože Valentin, Zg. Obrež
33, Artiče, vozniško dovoljenje, kat. ABF-
GH, št. 9309. gnb-11920

Vukelj Aleš, Kajuhova 11, Bled, vozni-
ško dovoljenje, kat. BGH, št. 23796.
gnp-11931

Zaletel Martin, Stanežiče 38/C, Ljub-
ljana-Šentvid, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 611865, reg. št. 114644,
izdala UE Ljubljana. gnv-12275

Zanko Robert, Parecag 82, Sečovlje -
Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10594, izdala UE Piran. gnr-11804

Zavadlav Nika, 9. september 30, Šem-
peter pri Gorici, vozniško dovoljenje.
gni-12013

Zemljak Marjan, Vodovnikova 17, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 14070. gnh-12014

Zorč Anton, Kot 74, Bovec, vozniško
dovoljenje, št. S 301347, izdala UE Tol-
min. gnm-11934

Zver Jožef, Lipa 64, Beltinci, vozniško
dovoljenje, reg. št. 16924. gnz-11821

Žagar Miroslav, Dobriša vas 37, Petro-
vče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
674556, izdala UE Žalec. gnp-11981

Žarn Jože, Cesta Kozj. odreda 3, Se-
novo, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 9273. gng-11840

Žnidar Romana, Lokanja vas 6, Slove-
nska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 19205. gnd-11993

Zavarovalne police

Fekonja Roman, Vanetina 33, Cerkve-
njak, zavarovalno polico, št. 657955, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. m-3043

Markovec Klemen, Žeje 15, Duplje, za-
varovalno polico, št. 638372, izdala zava-
rovalnica Tilia d.d., Novo mesto.
gnu-12151

Petek Bojan, Štajerska vas 5, Loče pri
Poljčanah, zavarovalno polico, št.
231271, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnh-11939

Potočnik Katjuša, Valvazorjeva 24, Ma-
ribor, zavarovalno polico, št. 208246, iz-
dala zavarovalnica Slovenica. gnn-12183

Radovanovič Pajko, Prvomajska ulica
9/a, Maribor, zavarovalno polico, št.
219148, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnp-12106

Štrakl Peter, Zbigovci 6, Gornja Rad-
gona, zavarovalno polico, št. 1-AO-97,
709114. gno-12107
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Ule Simon, Ul. Ane Ziherlove 10, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 101230613
in kupone, izdala zavarovalnica Sloveni-
ca. gnd-12118

Žlahtič Jožef, Pijava Gorica 5, Škoflji-
ca, zavarovalno polico, št. 592162, izda-
la zavarovalnica Tilia. gnq-12230

Spričevala

Alič Helena, Žabja vas 11, Poljane nad
Škofjo Loko, spričevalo o končani OŠ Ivan
Tavčar Gorenja vas, izdano leta 1985.
gnu-12026

Avdibašič Miralem, Vipavska c. 3, Aj-
dovščina, spričevalo 3. letnika in diplomo
Gradbene šole Ajdovščina, smer gradbi-
nec II, izdano leta 1984. gnu-11926

Bravhar Iztok, Petrovičeva 1/D, Ljub-
ljana, spričevalo 1., 2. letnika in spričeva-
lo o zaključnem izpitu Šolskega centra Isk-
ra Kranj, izdano leta 1980, 1981 in 1982.
gnb-12195

Brbre Oto, Križni vrh 57, Laporje, spri-
čevalo o zakjučnem izpitu SERŠ Maribor,
št. 1550/I-1489/92, izdano leta 1992.
m-3048

Bricelj Barbara, Slomškova 35, Ljub-
ljana, indeks, izdala Srednja trgovska šola
v Ljubljani leto izdaje 1997. gnu-11901

Brožič Roman, Parje 25, Pivka, spri-
čevalo OŠ Podgora-Kuteževo, št. 98/83,
izdano leta 1983. gnh-11814

Cerle Dejan, Cankarjeva ulica 3, Kr-
ško, spričevalo 4. letnika Srednje elektro-
tehnićne šole v Krškem. gnd-12168

Cimerman Marjan, Dvoržakova ulica
12, Ljubljana, spričevalo o zakjučnem iz-
pitu Šole za miličnike - kadete v Tacnu,
izdano leta 1978. gnf-12166

Čehajić Sabrija, Čande 66, Gornji Ra-
hić, spričevalo o zakjučnem izpitu Sred-
nje gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljublja-
ni, izdano leta 1983. gnj-12037

Ćeman Azra, Gorenje Blato 92, Škof-
ljica, indeks, izdala Srednja trgovska šola
v Ljubljani. gnq-12255

Debelak Adrijana, Buče 56, Buče, in-
deks, št. 43735, izdala Fakulteta za orga-
nizacijske vede v Kranju. gnl-12260

Dežman Marjeta, Ižanska 136/A, Ljub-
ljana, spričevalo o končani OŠ Oskarja
Kovačiča, izdano leta 1983. gnv-11925

Ducman Simona, Goriška 53, Velenje,
zaključno spričevalo, smer tekstilni obrt-
nik. gnb-11970

Erjavec Drago, Gora pri Pečah 25, Do-
mžale, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Cen-
tra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta
1972, 1973 in 1974. gnc-11944

Ferić Marijana, Štivica 23, N. Gradi-
ška, Hrvaška, spričevalo 1. letnika Sred-
nje šole za gostinstvo in turizem, izdano
leta 1991. gne-12017

Fettich Frankheim Bojan, Kraigherjeva
33, Ptuj, maturitetno spričevalo Splošne
gimnazije Ptuj, matematično tehnična
smer, izdano leta 1982. gnn-12108

Flos Primož, Polancova vas 46/A, Vi-
dem pri Ptuju, zaključno spričevalo Sred-
nje Živilske šole v Mariboru smer živilski
tehnik, šolsko leto 1997/98. m-3064

Franetič Anica, Škoflje 5, Vremski Bri-
tof, spričevalo o strokovnem izpitu Sred-
nje vzgojiteljske šole v Mariboru, izdano
leta 1977. gnk-12069

Friškovec Matic, Ul. Maksima Gorke-
ga 10, Celje, zaključno spričevalo Šole
za oblikovanje v Ljubljani, št. 3/82, izda-
no 21. 6. 1982. gny-11801

Gostimirović Saša, Beblerjev trg 12,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje
gradbene šole, izdano leta 1998.
gnh-12239

Grebenšek Nataša, Jadranska ulica 2,
Ljubljana, spričevalo o zakjučnem izpitu
Gimnazije Ledina, izdano leta 1992, izda-
no na ime Pavlin Nataša. gnt-11902

Grilc Bojana, Savska cesta 60, Bled,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turi-
zem in ekonomske usmeritve Bled, izda-
na leta 1989. gng-11940

Hodžić Avdo, Mehurić bb, Travnik, sp-
ričevalo o zakjučnem izpitu Srednje grad-
bene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izda-
no leta 1980. gnj-12212

Hojski Mihelca, Prušnikova ulica 8,
Maribor, indeks, št. 611023/0. m-3044

Horvat Andreja, Jakčeva ulica 35, Lju-
bljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljub-
ljani, izdano leta 1997. gnw-11924

Jambrovič Marko, Škofjeloška 17, Me-
dvode, spričevalo 3. letnika Srednje gra-
dbene in ekonomske šole v Ljubljani, iz-
dano leta 1997. gns-12253

Jelčič Alenka, Gradišnikova 22, Boro-
vnica, spričevalo 8. razreda OŠ Rihard
Jakopič, izdano leta 1995/96.
gns-11903

Jenko Klavdija, Begunjska 15, Kranj,
spričevalo izdano v šolskem letu
1998/1999. gne-11942

Kadragič Saša, Kajuhova 4, Črnomelj,
spričevalo 1. in 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem. gns-11803

Kajba Stojan, Mrčna sela 6, Koprivni-
ca, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
kovinarske šole Krško, izdano leta 1982.
gnt-12202

Korošec Jožica, Iršičeva 6, Celje, sp-
ričevalo 5. razreda OŠ Podgorca pri Slo-
venj Gradcu. gng-11790

Kos Saša, Gregorčičeva 6, Maribor,
indeks, št. 41930084, izdala Medicinska
fakulteta leto izdaje 1998. gnr-12029

Kozole Bojan, Dol. Leskovec 68, Bre-
stanica, zaključno spričevalo SŠTZU Bo-
ris Kidrič Novo mesto. gnm-12009

Kožar Mateja, Nemška vas 16, Ribni-
ca, spričevalo 3. in 4. letnika ter zaključ-
no spričevalo Srednje agroživilske šole,
izdano leta 1998 in 1999. gnz-12121

Krajnc Matjaž, Na dorcu 23, Brestani-
ca, diplomo št. 72 , Gimnazije Bežigrad,
izdana leta 1986. gnh-12189

Krašna Bernik Karolina, Pristaniška 3,
Piran - Pirano, zaključno spričevalo Sred-
nje trgovske šole v Ljubljani , izdano leta

1982, na ime Krašna Karolina.
gnn-11983

Krese Ana, Hudovernikova 3, Ljublja-
na, spričevalo o zakjučnem izpitu Srednje
pedagoške šole, izdano leta 1993.
gnk-12236

Kumavič Midhat, Strunjan 49, Porto-
rož - Portorose, Kovinarske šole Koper.
gnk-12111

Kuralt Petra, Sv. duh 36, Škofja Loka,
spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 1998. gnz-12171

Lazar Matjaž, Tomšičeva 41, Maribor,
indeks, št. 51026256, izdala Fakulteta
za kmetijstvo Maribor. m-3056

Ljucovič Simon, Detelova 1, Kranj, in-
deks, izdala Srednja trgovska v Kranju leto
izdaje 1993/94. gno-11811

Marković Aleksandar, Kalce 39, Loga-
tec, diplomo Gimnazije Moste, izdana leta
1992. gnw-11999

Marković Aleksandar, Kalce 39, Loga-
tec, indeks, izdala Srednja elektro šola v
Ljubljani. gnf-11891

Mejal Miran, Kidričeva 5, Ruše, spri-
čevalo 1. in 2. letnika Srednje kemijske
šole v Rušah, izdano leta 1992 in 1993.
m-3067

Mislej Goran, Kogojeva 11, Portorož -
Portorose, zaključno spričevalo Srednje
gostinske in turistične šole Izola.
gnj-11941

Mlakar Gregor, Javornik 47, Ravne na
Koroškem, zaključno spričevalo SŠ TNPU
Ravne na Koroškem, št. 162 , šolsko leto
1990/1991. gni-12188

Mlinar Edvard, Na Lipico 3, Šentjur,
diplomo št. 38-67/86, izdala Srednja le-
sarska šola v Škofji Loki, dne 31. 8. 1986.
gni-11938

Obrovnik Ivanka, Žabljek 30/a, Lapor-
je, spričevalo izdano 25. 6. 1981, izdano
na ime Ajdinovič Ivanka. gnx-11798

Ocepek Petra, Rudarska cesta 20/a,
Kisovec, diplomo Srednje trgovske šole,
izdana leta 1988. gnp-12156

Onič Bojan, Borova vas 25, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Angele Besed-
njak Maribor, izdano leta 1986. m-3054

Osojnik Jožica, Gradiška 57, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo o končani OŠ Zgo-
rnja Kungota, izdano leta 1968. m-3062

Pečarič Alen, Dekani 102, Dekani, in-
deks, izdala EPF Maribor. gnv-12000

Peroša Katja, Vojkovo nabrežje 16, Ko-
per - Capodistria, spričevalo 1. letnika
Srednje ekonomske in družboslovne šole
v Kopru. gnq-12005

Pilič Maja, Cankarjeva 19, Maribor, in-
deks, št. 51018136, izdala fakulteta za
kmetijstvo Maribor leto izdaje 1994.
gnl-12185

Podergajs Mirjana, Polene 23, Slove-
nske Konjice, zaključno spričevalo šole
za gospodinjske storitve Zreče, šolsko
leto 1998/99. gnk-12136

Podržaj Petra, Pipanova 80, Šenčur,
spričevalo 1 in 2. letnika Srednje turistič-
ne šole v Radovljici. gne-12192

Prljinčić Radomir, Nagodetova ulica
13, Ljubljana, spričevalo o zakjučnem iz-
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pitu Poklicne šole elektrotehniške in kovi-
nske stroke Iskra, izdano leta 1971.
gnd-12218

Prus Tomaž, Župančičeva 5, Metlika,
spričevalo 2. letnika Srednje šole v Črno-
mlju, izdano leta 1998. gnj-11962

Regojević Mile, Škovec 18, Trebnje,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Moste, iz-
dano leta 1996. gnc-11919

Rožič Marjeta, Scopolijeva ulica 7, Lju-
bljana, spričevalo 8. razreda OŠ Franca
Rozmana Staneta v Šentvidu, izdano leta
1980. gnb-12020

Setinšek Marija, Podkraj 16, Velenje,
spričevalo 2. in 3. letnika ter spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje trgovske šole
Celje, izdano leta 1982 in 1983, izdano
na ime Ledinek Marija. gnq-11909

Spahič Dušan, Štefetova ulica 1, Mla-
ka, Kranj, spričevalo o zakjučnem izpitu
srednje šole. gnm-11809

Svažič Tomislav, Grič 4, Sevnica, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Brežice, iz-
dano leta 1967. gnh-12193

Škorjanec Vesna, goriška 2, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje trgovske šole
v Mariboru, izdano leta 1982. m-3038

Šohar Andrej, Ob Blažovnici 53, Lim-
buš, spričevalo 1. letnika Elektro tehni-
ške šole v Mariboru, izdano leta 1991.
m-3069

Štraus Jože, Aleševčeva 38, Ljubljana,
spričevalo o zakjučnem izpitu Živilske šole
Maribor, izdano leta 1966. gng-12240

Tišler Peter, Podgrad 58, Gornja Rad-
gona, zaključno spričevalo Poklicne kme-
tijske šole v Svečini smer vinogradništvo,
sadjarstvo. m-3061

Tkalčič Nataša, Prepolje 113, Marjeta
na Dravskem polju, spričevalo o zakjuč-
nem izpitu I. gimnazije Maribor, izdano
leta 1995. m-3066

Trebižan Vojko, Koželjskega ulica 2,
Velenje, spričevalo o zakjučnem izpitu
Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izda-
no leta 1992. gnt-12127

Vokalič Anton, Drnovo 52, Leskovec
pri Krškem, maturitetno spričevalo Gim-
nazije Novo mesto, izdano leta 1994.
gnz-12271

Vokalič Anton, Drnovo 52, Leskovec
pri Krškem, obvestilo o uspehu pri maturi
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1994.
gny-12272

Zaveršnik Iris, Šentjanž 43, Šentjanž
pri Dravogradu, spričevalo št. 2515.
gnv-11975

Zimet Marjana, Korčetova 14, Maribor,
spričevalo 4. letnika in maturitetno spri-
čevalo II. gimnazije v Mariboru, izdano leta
1981/82. m-3047

Ostali preklici

Al Shekerchi Amina, Žibertova ulica 1,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Sred-
nja zdravstvena šola v Ljubljani.
gnd-11922

Avsec Luka, Trg Prešernove brigade
2, Kranj, dijaško izkaznico. gnh-11943

Ažman Janez, Struževo 32, Kranj, štu-
dentsko izkaznico, št. 18980211, izdala
Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gno-11836

Bedenk Jure, Seliškarjeva ulica 7, Lju-
bljana, delovno knjižico. gnb-12170

Bedernjak Damjan, Mala Polana 19,
Velika Polana, dijaško izkaznico, izdala
Srednja policijska šola v Tacnu.
gnx-11923

Bele Kristina, Krožna pot 8/a, Vrhni-
ka, dijaško mesečno vozovnico, št. 1119.
gng-11915

Burnik Mirko, Suhadole 41, Komen-
da, delovno knjižico. gnb-12120

Cmok Jolanda, Cesta kozj. odreda 8,
Štore, dvižni listek št. 6944 pri Urarstvu
Carmen Trglavčnik. m-3040

Čadež Darja, Levarjeva 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 11885.
gnf-12141

Čižman Drago, Cesta komandanta Sta-
neta 10, Litija, potrdilo za prevoz nevarnih
snovi ADR, št. 009209, izdano 12. 1.
1997. gnv-11950

Djukanović Mihajlo, Mlekarniška ul. 2,
Maribor, ribiško dovolilnico, št. 019703
izdala RD Maribor. m-3071

Dolinšek Gregor, Menardova ulica 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-12022

Funda Danijel, Migojnice 94/a, Griže,
preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS,
objavljen v Ur. l. RS, št. 78/99.
gnq-12105

Gabrič Marjan, Ćenje 1, Krško, delov-
no knjižico. gnl-12110

Glavič Roman, Horjulska cesta 106,
Dobrova, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 31576.
gnf-11916

Gornik Silvo, Male Brusnice 7, Brusni-
ce, delovno knjižico, reg. št. 26134, ser.
št. 314344, izdana 16. 7. 1982.
gns-12003

GRADIS GRADBENO PODJETJE LJU-
BLJANA, Ul.Gradnikove brigade 11, Ljub-
ljana, osebno delovno dovoljenje, št.
424-14101/99-488, izdano 10. 11.
1999 na ime Šehič Senad. gnm-11859

GRADIS GRADBENO PODJETJE LJU-
BLJANA, Ul.Gradnikove brigade 11, Ljub-
ljana, osebno delovno dovoljenje, št.
424-15310/99-488, izdano 9. 11. 1999
na ime Handanovič Tehvid. gnj-11862

Gradišar Saša, Brdnikova 21, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št.
20669, izdal LPP Ljubljana. gnw-12074

Gruda Faik, Puciharjeva 29, Škofljica,
delovno knjižico. gnn-12058

Hočevar Natalija, Turjaško naselje 3,
Kočevje, delovno knjižico. gnc-12194

Hodžić Nermin, Dolenjska c. 67, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2450. gne-11967

Huangzaiyuan, Sketova 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 012983,
izdal LPP Ljubljana. gnu-12180

Isaković Maja, Trg prekomorskih bri-
gad 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozov-

nico, št. 19685, izdal LPP Ljubljana.
gnl-12160

Jančič Bojan, Grošljeva ulica 3, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnu-12001

Jeftič Uroš, Poljanski nasip 14, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10801, izdal LPP Ljubljana. gno-12257

Kmetec Blaž, Rusjanov trg 10, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št.
19550. gnu-11951

Koban Florjan, Ozka ulica 8, Prager-
sko, delovno knjižico, reg. št. 11191, ser.
št. 118274, izdala UE Slovenska Bistri-
ca, dne 10. 5. 1976. m-3041

Kocbek Ivan, Sp. Jakobski dol 71, Ja-
kobski Dol, delovno knjižico. m-3059

Kokalj Roman, Brezovica pri Dobu 11,
Dob, delovno knjižico. gnl-11860

Kovač Ivan, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
delovno knjižico. gns-12078

Kovač Vinko, Proseniško 40, Šentjur,
potrdilo o opravljenem tečaju za varno
delo, izdala Kmetijska šola Šentjur.
gnk-11986

Kovačič Peter s.p., Ulica talcev 17,
Maribor, izkaznoco IZS št. 1787, IZS
G-1751. m-3045

Kuralt Stane, Kosova ulica 22, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št.
12380. gnz-11871

Kurnik Ivan, Sp. Voličina 106, Voliči-
na, licenco v cestnem prometu, opravlje-
na v podjetju INTER-ES d.o.o. Kanal.
m-3063

Kurtović Senijal, Bertoncljeva ulica 20,
Kranj, delovno knjižico, št. 133/87.
gnm-12184

Mančič Dragan, C. Španskih borcev
41, Ljubljana, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 11988. gnv-12225

Marinč Alenka, Spodnje Pirniče 21/H,
Medvode, delovno knjižico. gnz-12246

Matjašič Peter, Mezgovci ob Pesnici
4/B, Dornava, študentsko izkaznico, št.
14134, izdala FDV Ljubljana. gnh-12264

Milič Jan, Grubarjevo nabrežje 20, Lju-
bljana, dijaško izkaznico, izdala izdala Gi-
mnazija Bežigrad. gnj-11912

Mučič Eda, Stjenkova 25, Šempeter
pri Gorici, študentsko izkaznico, št.
20980466, izdala Pravna fakulteta v Lju-
bljani. gne-12217

Murovec Jošt, Vojkova cesta 85, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
19664. gne-12117

Oman Lavra, Enspielerjeva 13, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 1398,
izdal LPP Ljubljana. gnb-12270

Partl Jožef, Borejci 43, Tišina, delov-
no knjižico, reg. št. 55700, ser. št.
130017, izdana 20. 7. 1988 v Murski
Soboti. gno-11807

Paš Mihael, Bratovševa ploščad 16,
Ljubljana, delovno knjižico. gnq-11855

Petrovčič Jože, Žirovski vrh 36, Žiri,
licenco za kamion, reg. št. KR-17-08H.
gnm-12109

Pfajfar Jurij, Češnjica 30, Železniki,
študentsko izkaznico, št. 24930348, iz-
dala fakulteta za elektrotehniko in računa-
lništvo. gnf-11966
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Pintar Lucija, Rožni vrh 28, Šmartno v
Rožni dolini, dijaško mesečno vozovnico,
št. 026650, izdal LPP Ljubljana. gnl-11785

Porsche Ljubljana, Bravničarjeva 5,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1160599 za vo-
zilo Golf 1.4, št. šasije WVWZ-
ZZ1JZYW441905. gnh-12114

Pregl Klemen, Pod bresti 41, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št.
14609, izdal LPP Ljubljana. gnj-12016

Prevoršek Melita, Zadobrova 72, Ce-
lje, delovno knjižico. gnm-12059

Radej Tanja, Sremič 37, Krško, delov-
no knjižico, reg. št. 18696. gnw-12224

Rihtar Gorazd, Zg. Prebukovje 28,
Šmartno na Pohorju, dijaško izkaznico, iz-

dala Srednja policijska šola v Tacnu.
gnu-12076

Smolič Zala, Tolstojeva 9, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9474, iz-
dal LPP Ljubljana. gnt-12152

Šaljić Bojana, Novo naselje 13, Bistri-
ca ob Dravi, študentsko izkaznico, št.
43000566, izdala Akademija za glasbo.
gnc-12219

Šijanec Adolf, Uhm 7, Kočevje, delov-
no knjižico. gnn-11808

Škrjanec Jožef, Pijava Gorica 38, Škoflji-
ca, vozno karto, št. 1058, vozovnica s 100%
popustom s spremljevalcem. gnd-12143

Štrukelj Janja, Tolminski lom 28, Most
na Soči, študentsko izkaznico, št. 5112,
izdala NTF. gnm-12159

Tomažin Petra, Na Stolbi 1, Ljubljana,
delovno knjižico. gnq-12030

Tomše Bojan, Gor. Pirošica 13, Cer-
klje ob Krki, delovno knjižico.
gnq-11805

Velikonja Jože, Trg Franca Kozarja
14/a, Hrastnik, izjavo o ustreznosti in te-
hnični brezhibnosti vozila, št. A 275024.
gnj-11937

Viator podj. za medn. in tuzemski tran-
sport d.d., Dolenjska 244, Ljubljana, lice-
nco št. 1023/19 za vozilo M.A.N.
14.192F, reg. št. LJ-3408D, velja od 21.
11. 1997 do 21. 11. 2002. gnl-12135

Voje Hermina, Tepe št. 11, Polšnik,
delovno knjižico. gns-12153
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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
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PREDPISI O DEDOVANJU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča
(šesta dopolnjena izdaja)

Predpisi o dedovanju z obširnim uvodom profesorja ljubljanske pravne fakultete dr.
Karla Zupančiča sodijo v železni repertoar založniške hiše Uradni list. Tokratno
dopolnitev uvoda in zakonskih besedil so zahtevale spremembe zakona o denaciona-
lizaciji, sprejete v drugi polovici leta 1998. Na drugačno vsebino knjige je vplivala
tudi odločba slovenskega ustavnega sodišča, objavljena julija1999, s katero je bil
razveljavljen člen zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev. Na koncu knjige pa
so objavljeni tudi valorizirani zneski davka na dediščine in darila.

Poleg zakona o dedovanju in zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev so v tej
knjigi iz Zbirke predpisov povzete tudi določbe:
– zakona o denacionalizaciji,
– zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerijih,
– zakona o nepravdnem postopku,
– zakona o notariatu.

3618 SIT  10508

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 PREDPISI O DEDOVANJU Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig


