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Sodni register
KOPER
Rg-401429
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01880 z
dne 5. 3. 1999 pod vložno št. 1/05593/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1358014
Firma: MADEX, proizvodnja, posredništvo in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MADEX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška
ulica 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Majetič Rok, Portorož, Letoviška 37, vložil 1,890.000 SIT, in Majer
Paolo, Muggia (Milje), Italija, Via di Monte d
oro 36, vložil 210.000 SIT, vstopila 21. 1.
1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Majetič Rok, ki zastopa družbo brez
omejitev ter prokurista Majer Paolo in Majetič Petra, Portorož, Letoviška 37, imenovani 21. 1. 1999.
Dejavnost, vpisana 5. 3. 1999: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja
in kartona; 2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv

ISSN 1318-9182

in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 2513
Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2852 Splošna mehanična dela; 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
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pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
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hom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavno-
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sti; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
– 67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
– 74.12: izvzeta je revizijska dejavnost.
Pri vpisu bivališča ustanovitelja in prokurista je bila tuja črka z dodatno oznako vpisana tako, da je bila dodatna oznaka izpuščena.
Rg-401436
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01592 z
dne 11. 3. 1999 pri subjektu vpisa
SADJE-BRKINI, Sadjarska zadruga,
z.o.o., sedež: Velika Pristava 24, 6257
Pivka, pod vložno št. 1/05318/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1189638
Sedež: 6257 Pivka, Kolodvorska 11.
Rg-401896
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00775 z
dne 12. 4. 1999 pri subjektu vpisa ADRIASHIP MANAGMENT, mednarodni prevozi in zastopstva, d.o.o., Koper, sedež:
Ferrarska ulica, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02780/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah: povečanje osnovnega kapitala, določitev sedeža, uskladitev dejavnosti in spremembo zastopnikov s temile
podatki:
Matična št.: 5580021
Firma: ADRIASHIP MANAGEMENT –
mednarodni prevozi in zastopstva,
d.o.o., Koper, ADRIASHIP MANAGEMENT s.r.l. Transporti internationali &
Agenzia marittima
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska ulica 10
Osnovni kapital: 1,605.000 SIT
Ustanovitelja: Zentralinvest Vermittlungs
und Beteilgungs GMBNH, Celovec, Avstrija, A 9021 Celovec, vložil 1,524.750 SIT,
in I.B.C. – Mednarodno in domače zavaro-

valno zastopstvo in svetovanje, d.o.o., Koper, Ferrarska ulica 10, vložil 80.250 SIT,
vstopila 30. 12. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pirš Andrej, Portorož, Liminjanska 2,
ki od 17. 4. 1998 zastopa družbo brez omejitev, in prokurist Dadda Ferdinando, Trst,
Italija, Riva Cadamosto No.8 To., imenovan
17. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
6110 Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri vpisu priimka prokurista je bila tuja
črka z dodatno oznako vpisana tako, da je
bila dodatna oznaka izpuščena.
Rg-401901
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01864 z
dne 12. 4. 1999 pri subjektu vpisa BOMAR
– Gradbeno podjetje, d.o.o., Koper, sedež: Škocjanska pot 18, 6000 Koper,
pod vložno št. 1/02914/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in osnovnega vložka, spremembo
in uskladitev dejavnosti ter uskladitev družbenega akta z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 1359401
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Božič Marino, Koper, Škocjanska pot 18, vstopil 7. 1. 1991, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 12. 4. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih proda-
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jalnah, d.n.; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb.
Sprememba akta (prečiščeno besedilo)
z dne 24. 11. 1998.
Rg-401922
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/02057 z
dne 24. 3. 1999 pri subjektu vpisa
KRAŠKE LEKARNE ILIRSKA BISTRICA,
sedež: Gregorčičeva 8, 6250 Ilirska Bistrica, pod vložno št. 1/05421/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1227564
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Brus
Ivanka, Postojna, Bukovje 46, razrešena
16. 12. 1997 kot zastopnica in imenovana
za direktorico, ki zastopa brez omejitev.
Rg-402494
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00365 z
dne 23. 4. 1999 pod vložno št.
1/05625/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1391755
Firma: SDK KOVAČIČ – Trgovina, poslovne storitve, k.d.
Skrajšana firma: SDK KOVAČIČ, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6210 Sežana, Cesta na Bršljanovec 18
Ustanovitelja: Kovačič Matevž, Sežana,
Cesta na Bršljanovec 18, vstopil 14. 12.
1998, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem, in en komanditist.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Kovačič Matevž, ki kot poslovodja
zastopa družbo brez omejitev, in prokurist
Kovačič Boris, Sežana, Cesta na Bršljanovec 18, imenovana 14. 12. 1998.
Dejavnost, vpisana 23. 4. 1999: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
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Trgovina na debelo z lesom, gradbenim
materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-

mičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
– 6713: samo menjalnice;
– 7412: izvzete revizijske dejavnosti.
Rg-402969
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00559 z
dne 26. 4. 1999 pri subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA ILIRSKA BISTRICA, sedež:
Jurčičeva 1, 6250 Ilirska Bistrica, pod
vložno št. 1/00038/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
zavodih: spremembo firme, skrajšano firmo, spremembo sedeža in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5088674
Dejavnost, vpisana 26. 4. 1999: 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Rg-403390
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01093 z
dne 24. 5. 1999 pri subjektu vpisa GRAD
PRESTRANEK, center za vzrejo jahalnih
konj, d.d., Prestranek, sedež: Na Gradu
9, 6258 Prestranek, pod vložno št.
1/03030/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5609046
Osnovni kapital: 345,880.000 SIT.
Rg-403392
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01328 z
dne 21. 5. 1999 pri subjektu vpisa INTEREUROPA, mednarodna špedicija,
transport in pomorska agencija, delniška družba, Filiala špedicije Nova Gorica, sedež: Mednarodni mejni prehod,
Vrtojba b.b., 5290 Šempeter, pod vložno
št. 1/00212/06 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5001684
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dornik Ante, razrešen 15. 7. 1998;
direktor Vidič Livij, Nova Gorica, Bazoviška
ulica 3, imenovan 15. 7. 1998, ki je kot
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direktor filiale pooblaščen, da v imenu družbe in na njen račun sklepa pogodbe v okviru dejavnosti podružnice z naslednjimi
omejitvami: ne sme skleniti pogodbe o dajanju ali najemanju kratkoročnega ali dolgoročnega kredita; ne sme brez predhodnega dogovora s člani uprave družbe, zadolženim za področje marketinga in prodaje, skleniti pogodbe o sodelovanju ali
prekinitvi sodelovanja s tujim poslovnim
partnerjem; ne sme skleniti pogodbe o
opravljanju špediterskih storitev na domačih in mednarodnih sejmih ter samostojnih
in specializiranih razstavah; ne sme skleniti
pogodbe o poslih s komitenti, ki jih opravlja oziroma s katerimi dela dvoje ali več
podružnic; ne sme skleniti pogodbe o zalaganju finančnih sredstev družbe, razen
za carinske in druge uvozne dajatve, za
transportne, skladiščne in prekladalne
stroške ter za zavarovalne premije za prevoz blaga v okviru letnega načrta obratnih
sredstev in v skladu s smernicami ter sklepi
uprave družbe.
Rg-403502
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00377 z
dne 17. 5. 1999 pri subjektu vpisa LIV
ORODJARNA, izdelava in vzdrževanje
orodij, d.o.o., Postojna, sedež: Indrustrijska cesta 2, 6230 Postojna, pod vložno
št. 1/05523/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
in vložka s temile podatki:
Matična št.: 1317482
Osnovni kapital: 50,275.000 SIT
Ustanovitelj: LIV Postojna, hidravlika,
stroji, plastika, d.d., Postojna, Industrijska
c. 2, vstopil 17. 7. 1998, vložil 50,275.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-403503
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00378 z
dne 17. 5. 1999 pri subjektu vpisa LIV
KOLESA, predelava kovin in plastike,
d.o.o., Postojna, sedež: Industrijska cesta 2, 6230 Postojna, pod vložno št.
1/05524/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
vložka s temile podatki:
Matična št.: 1317270
Osnovni kapital: 367,651.900 SIT
Ustanovitelj: LIV Postojna, hidravlika, stroji, plastika, d.d., Postojna, Industrijska c. 2,
vstopil 17. 7. 1998, vložil 367,651.900 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-403506
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00775 z
dne 21. 5. 1999 pri subjektu vpisa FRESCOM, trgovina, turizem in komunalne
storitve, d.o.o., Križ, 6210 Sežana, sedež: Križ št. 206, 6210 Sežana, pod vložno št. 1/04637/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža in zastopnikov ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5828031
Firma: FRESCOM, nepremičnine in
poslovne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FRESCOM, d.o.o.
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Sedež: 6210 Sežana, Kosovelova 4/b
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnica Brajdih Miranda, Sežana, Križ št.
194, ki kot namestnica direktorja zastopa
družbo brez omejitev, in prokuristka Škrlj
Majda, Sežana, Križ 206, imenovani 1. 4.
1999.
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1999: 0113
Vinogradništvo in sadjarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
športnih površin; 1593 Proizvodnja vina iz
grozdja; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapisov;
2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5170 Druga trgovina na debelo;
5510 Dejavnost hotelov; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost
deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s
posebnimi odpadki; 9004 Kanalizacija in
delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge dejavnosti javne higiene; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Rg-403509
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, je s sklepom Srg št.

98/02012 z dne 27. 5. 1999 pri subjektu vpisa GROUP TOMOS, d.o.o., industrijski holding, Koper, sedež: Šmarska
cesta 4, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02000/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in deležev s temile podatki:
Matična št.: 5477564
Ustanovitelji: ROTOMATIKA, d.o.o.,
Industrija rotacijskih sistemov, Spodnja
Idrija, Spodnja Kanomlja 23, vstopila
29. 12. 1995, vložila 57,125.915,23 SIT;
FINOR, svetovanje in opravljanje finančnih
poslov, d.o.o., Pristaniška ulica 14, vstopil
24. 12. 1997, vložil 4,633.560,68 SIT, in
Mestna občina Koper, Koper, Verdijeva ulica 10, vstopila 20. 11. 1998, vložila
2,239.980,99 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-403510
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00478 z
dne 27. 5. 1999 pri subjektu vpisa ADRIA
CRAFT, podjetje za proizvodnjo, storitve
in trgovino, d.o.o., sedež: Polje 5/a,
6310 Izola, pod vložno št. 1/03274/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5745446
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1999: 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
Rg-403620
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00987 z
dne 23. 6. 1999 pri subjektu vpisa NAVY 1
KOCJANČIČ & CO., d.n.o., trgovina in
gostinstvo, sedež: Dekani 65, 6271 Dekani, pod vložno št. 1/05271/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča preoblikovanje
v d.o.o.: spremembo firme in skrajšane firme, osnovni kapital in vložke družbenikov s
temile podatki:
Matična št.: 5991897
Firma: NAVY 1, d.o.o., trgovina in gostinstvo
Skrajšana firma: NAVY 1, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kocjančič Evgen, vložil
1,890.000 SIT in Kocjančič Karmen, vložila 210.000 SIT, oba iz Dekanov, Dekani
65, izstopila iz d.n.o. in vstopila v d.o.o.
9. 6. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Vpiše se preoblikovanje družbe iz d.n.o.
v d.o.o. na podlagi sklepa z dne 9. 6. 1998.
Rg-403621
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01055 z
dne 15. 6. 1999 pri subjektu vpisa SGP
KOPER, Gradbeno podjetje, d.d., sedež:
Obrtniška 30, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00634/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti, spremembo statuta in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5076436
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Člani nadzornega sveta: Hladnič Stjepan,
Jureš Alojz in Težak Martin, izstopili 27. 5.
1998; Žigante Rajko – predsednik, Glavan
Darko – namestnik predsednika in Koršič
Vanjo, vstopili 27. 5. 1998.
Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 6024
Cestni tovorni promet; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu.
Prečiščeno besedilo statuta z dne 27. 5.
1998.
Rg-403622
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01102 z
dne 21. 6. 1999 pri subjektu vpisa HOTELI MORJE, delniška družba, Portorož,
sedež: Obala 33, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/01150/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika 3.
skupščine in prečiščeno besedilo statuta s
temile podatki:
Matična št.: 5004888
Sprememba statuta (prečiščeno besedilo) z dne 3. 7. 1998.
Rg-403624
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski oddelek, je s sklepom Srg št.
99/00854 z dne 21. 6. 1999 pri subjektu vpisa SGP KOPER, Gradbeno podjetje, d.d., sedež: Obrtniška 30, 6000 Koper, pod vložno št. 1/00634/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5076536
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kukanja Albin, predsednik začasne uprave ter
Gojtanič Alfred in Krapež Ivan, člana začasne uprave, razrešeni 26. 3. 1999; direktor
Babič Mihael Esperij, Koper, II. prekomorske brigade 56, imenovan 26. 3. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-404568
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/00823 z
dne 8. 6. 1999 pri subjektu vpisa SVETOVALNI
CENTER
ZA
OTROKE,
MLADOSTNIKE IN STARŠE KOPER, p.o.,
Centro di consulenza per l’infanzia adolescenti e genitori, p.r., Capodistria, sedež: Cankarjeva 33, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/00605/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje v javni
zavod, ustanovitelja in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5255694
Firma: SVETOVALNI CENTER ZA
OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE,
KOPER, Centro di consulenza per bambini, adolescenti e genitori Capodistria
Skrajšana firma: SVETOVALNI CENTER
KOPER
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6000 Koper, Cankarjeva 33
Ustanoviteljica: Mestna občina Koper,
Koper, Verdijeva ul. 10, vstopila 30. 3.
1995, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Dejavnost, vpisana 8. 6. 1999: 73104
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju medicine; 80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v
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razvoju; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.;
85122 Specialistična ambulantna dejavnost; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.

dan, izstopila 26. 11. 1998, Lončar Božena, izstopila 30. 9. 1998 in Dudine Mirela,
izstopila 21. 12. 1998.
Statut (čistopis) z dne 26. 11. 1998.

Rg-404569
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 95/01041 z
dne 26. 5. 1999 pri subjektu vpisa KRASOPREMA, Tovarna pohištva, d.d., Dutovlje, sedež: Dutovlje 127a, 6221 Dutovlje, pod vložno št. 1/00057/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo in
uskladitev dejavnosti, spremembo članov
nadzornega sveta ter vpis predsednika in
namestnika predsednika nadzornega sveta
s temile podatki:
Matična št.: 5033713
Člani nadzornega sveta: Žvab Pavel, Tavčar Milivoj, Žvab Emil in Bandel Danilo, izstopili 27. 10. 1995; Vovk Bojan, predsednik in Miklavec Ernest, izstopila in ponovno
vstopila 27. 10. 1995, ter Rejc Irma, Fabič
Janko, namestnik predsednika, Gomezelj
Joško in Kranjc Bojan, vstopili 27. 10.
1995.
Dejavnost, vpisana 26. 5. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje.

Rg-404574
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00798 z
dne 24. 6. 1999 pod št. vložka
1/05658/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prenos iz Okrožnega sodišča v
Ljubljani: preoblikovanje v d.o.o., spremembo firme, skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapitala, dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5924731
Firma: ARIX, proizvodnja, storitve, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: ARIX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Jamska 32
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Grilc Božidar, Piran, Ulica
A. Vivode 13, izstopil iz d.n.o. in vstopil v
d.o.o., vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Grilc Božidar, imenovan 12. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 3615 Proizvodnja žimnic; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6022 Storitve
taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s
podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 85142
Alternativne oblike zdravljenja; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt
vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
pod vložno št. 1/27146/00 s firmo: ARIX
GRILC IN OSTALI, Proizvodnja, storitve,
trgovina, d.n.o., Ulica Marije Hvaličeva 19,
Ljubljana.

Rg-404571
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01912 z
dne 26. 5. 1999 pri subjektu vpisa CASINO PORTOROŽ, d.d., prirejanje
posebnih iger na srečo, sedež: Obala
75 A, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/03500/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža in
predložitev čistopisa statuta družbe s
temile podatki:
Matična št.: 5680859
Sedež: 6320 Portorož, Obala 114
Čistopis statuta družbe z dne 27. 10.
1998.
Rg-404572
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00060 z
dne 26. 5. 1999 pri subjektu vpisa MODER – proizvodnja pisarniških potrebščin, d.d., sedež: Cesta v Pregavor
5, 6310 Izola, pod vložno št. 1/00444/00
vpisalo v sodni register tega sodišča čistopis statuta in spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5159644
Člani nadzornega sveta: Šuc Radovan,
izstopil 22. 7. 1997 kot predsednik začasnega nadzornega sveta in ponovno vstopil
21. 12. 1998 kot član, Ušeničnik Darinka
in Rojac Orlando, vstopila 22. 7. 1997;
Gobbo Janko, Pucer Zdenka, Čebron Stane, Trčelj Vladimir in Grgič Sonja, izstopili
22. 7. 1997; Gobbo Janko in Rebula Bog-
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Vpiše se preoblikovanje družbe iz d.n.o.
v d.o.o. na podlagi sklepov dne 25. 11.
1998.
Rg-404575
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01002 z
dne 24. 6. 1999 pri subjektu vpisa KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE,
d.d., sedež: Partizanska cesta 2, 6210
Sežana, pod vložno št. 1/00325/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, imenovanje člana nadzornega sveta in prečiščeno besedilo statuta s
temile podatki:
Matična št.: 5073260
Član nadzornega sveta: Bandelj Iztok,
vstopil 18. 5. 1999.
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1999: 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7440 Oglaševanje; 90005
Druge dejavnosti javne higiene; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
92521 Dejavnost muzejev; 9303 Pogrebna dejavnost.
Dejavnost, izbrisana 24. 6. 1999: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 90005 Druge
storitve javne higiene; 9304 Pogrebne storitve.
Statut (prečiščeno besedilo) z dne 18. 5.
1999.
Rg-405078
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00512 z
dne 28. 5. 1999 pri subjektu vpisa PRIMORSKI SKLADI, Upravljanje z investicijskimi skladi, d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška 8, 6000 Koper, pod vložno št.
1/04619/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev in članov nadzornega sveta ter čistopis družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5822629
Ustanovitelji: Čehovin Sergej in Birsa
Stanislav, izstopila 4. 5. 1998; TEKOS,
podjetje za razvoj proizvodnje in gospodarnosti v poslovanju, Tolmin, d.o.o., Tolmin,
Ulica padlih borcev št. 2, vstopil 25. 2.
1994, vložil 124.583 SIT, Primorski finančni center – INTERFIN, borzno posredniška
družba, d.o.o., Koper, Pristaniška 8, vstopil
9. 1. 1995, vložil 43,271.040 SIT, ter Kodrič Rajko, Izola, Oktobrske revolucije 43,
vložil 459.038 SIT, Može Tomaž, Koper,
Trg B. Giordana 2, vložil 407.520 SIT, in
Pečar Franko, Koper, Istrska cesta 25, vložil 508.292 SIT, vstopili 5. 3. 1996 – odgovornost: ne odgovarjajo.
Člani nadzornega sveta: Kobal Ana, izstopila 16. 7. 1998, in Ždralič Žarko, izstopil 10. 9. 1998; Rener Jože in Škoda Marijan, izstopila 16. 7. 1998 in ponovno vstopila 17. 7. 1998, ter Pahor Vlado, vstopil
17. 7. 1998.
Čistopis družbene pogodbe z dne 16. 7.
1998.
Rg-405079
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00480 z
dne 4. 6. 1999 pri subjektu vpisa FRIGO-
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MAR, konfekcioniranje ribe, d.o.o., Izola, sedež: Tovarniška ulica 13, 6310 Izola, pod vložno št. 1/02609/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in poslovnih deležev s temile
podatki:
Matična št.: 5540569
Ustanovitelji: Slovenska razvojna družba, d.d., izstopila 8. 1. 1999; Poles Zoran, Izola, Dvoriščna ulica 19, vložil
3,210.000 SIT, Turk Stanka, Izola, Sončna pot 4, Jagodje, vložila 3,300.000 SIT,
Palčič Iztok, Izola, Šared 37 A, vložil
3,210.000 SIT, in Gačnik Katonar Vesna,
Izola, Prešernova cesta 2, vložila
3,150.000 SIT – vstopili 23. 9. 1996, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-405080
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00904 z
dne 4. 6. 1999 pri subjektu vpisa ISTRABENZ AVTO, zastopstvo in prodaja avtomobilov, d.o.o., sedež: Obrtniška 30,
6000 Koper, pod vložno št. 1/05259/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5992222
Sedež: 6000 Koper, Šmarska cesta 5/a
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Krašovec Branko, razrešen 14. 4.
1999; direktor Mikulan Tomaž, Vrhnika, Robova cesta 47, ki zastopa družbo brez omejitev in prokurist Vergan Milan, Škofije,
Spodnje Škofije 125/j, imenovana 14. 4.
1999.
Rg-405081
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00895 z
dne 4. 6. 1999 pri subjektu vpisa TOP LINE
PORTOROŽ, turizem, svetovanje, trgovina, d.o.o., Portorož, sedež: Obala 55,
6320
Portorož,
pod
vložno
št.
1/01160/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenika, povečanje osnovnega vložka družbenika in spremembo s
temile podatki:
Matična št.: 5348412
Ustanovitelj: Antolovič Marino, izstopil
16. 4. 1999; Uhelj Zvonimir, Portorož, Čokova ulica 1, vstopil 20. 10. 1989, vložil
6,803.452 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Može Boris, razrešen 20. 4. 1999;
direktor Uhelj Zvonimir, imenovan 21. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-405085
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/00999 z
dne 11. 6. 1999 pri subjektu vpisa SLOFREIGHT, d.o.o., Pomorska agencija, sedež: Pristaniška 14, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/04683/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
in prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5621798
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gallegati Franco, Trst, Via della Pieta
6, imenovan 5. 6. 1998, zastopa družbo v
mejah pooblastil upravnega odbora družbe

in Račnik Irena, Koper, Vanganelska 45a,
razrešena 5. 6. 1998 kot direktorica in imenovana za prokuristko.
Rg-405087
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00885 z
dne 14. 6. 1999 pri subjektu vpisa
TANGRAM-MANAGEMENT & FINANCIAL
CONSULTANTS, ekonomske, organizacijske, finančne in razvojne storitve,
d.o.o., Koper, sedež: Pristaniška 14,
6000 Koper, pod vložno št. 1/02998/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in sedeža,
uskladitev osnovnega kapitala z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo vložkov
družbenikov in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5596246
Firma: TANGRAM, poslovne storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: TANGRAM, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Ferrarska ulica 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Degrassi Fulvio, Devin - Nabrežina, Italija, Sistiana 21/b, in Strain Martina, Trst, Italija, Ulica Antonino di Peco 11,
vstopila 5. 3. 1992, vložila po 840.000 SIT,
ter Štok Katja, Ankaran, Ivančičeva 6, vstopila 22. 12. 1994, vložila 420.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, izbrisana 14. 6. 1999: 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 14. 6. 1999: 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7440 Oglaševanje.
Rg-405089
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00928 z
dne 16. 6. 1999 pri subjektu vpisa POTI,
Podjetje za organizacijo in transportni
inženiring, d.o.o., Koper, sedež: Kamijonski terminal, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02064/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 5494435
Sedež: 6000 Koper, Ankaranska cesta št. 7.
Rg-405092
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01008 z
dne 18. 6. 1999 pod št. vložka
1/05649/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1422588
Firma: DARK TRANS, prevozništvo, trgovina, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DARK TRANS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Šalara 27
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
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Ustanoviteljica: Vuković Darinka, Koper,
Poljska pot 5, Prade, vstopila 6. 5. 1999,
vložila 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Vuković Darinka, imenovana 6. 5.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 6. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in
popravilo motornih koles; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
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govina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5510 Dejavnost hotelov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov;

5522 Storitve kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških loetvišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309
Dejavnost drugih prehrambenih obratov:
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 60211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost vozniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti 6713:
samo menjalnice in zastavljalnice.
Rg-405093
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00397 z
dne 18. 6. 1999 pri subjektu vpisa NATURA MARKET, Živinoreja in trgovina Koper, d.o.o., sedež: Farančan 3/a, Čežarji, 6000 Koper, od vložno št. 1/04182/00
pisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
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Matična št.: 5752795
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Širca Danilo, razrešen 7. 1. 1999;
direktor Kvasič Kristjan, Koper, Garibaldijeva ulica 4, imenovan 7. 1. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-405095
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00400 z
dne 18. 6. 1999 pri subjektu vpisa LIBRETA, podjetje za proizvodnjo, trgovino, zastopanje in svetovanje, d.o.o., Piran, sedež: Gregorčičeva 9, 6330 Piran, pod
vložno št. 1/05346/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika
in vložka ter spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5428041
Ustanovitelj: Drobne Zoran, izstopil
10. 2. 1999; Peternel Jožef, Sevnica, Drožanje 22, vstopil 3. 2. 1994, vložil
1,522.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Drobne Zoran, razrešen 10. 2. 1999;
Peternel Jožef, razrešen 10. 2. 1999 kot
družbenik in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-405096
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00889 z
dne 22. 6. 1999 pri subjektu vpisa METRO
SERVIS – Vzdrževanje instalacij, trgovina in storitve, d.o.o., Portorož, sedež:
Obala 75, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/03853/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo naslova ustanovitelja in
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5724171
Sedež: 6320 Portorož, Liminjanska
94b, Lucija
Ustanovitelj: Klabot Julijan, Portorož, Lucija, Obala 127, vstopil 3. 11. 1992, vložil
2,701.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: dirktor Klabot Julijan, imenovan 3. 11. 1992,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
plošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinj-
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skimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5210 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje
z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti.
Rg-405097
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01001 z
dne 22. 6. 1999 pri subjektu vpisa PEJO
TRADING, import-export, d.o.o., Koper,
Trgovina, marketing, turizem in storitve,
sedež: Sermin 7/b, 6000 Koper, pod vložno št. 1/03716/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča razširitev dejavnosti, spremembo naslova družbenika in osebe, pooblaščene za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5694884
Ustanovitelj: Pejovič Edvin, Koper, Benčičeva ulica 13, vstopil 3. 11. 1992, vložil
36,432.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pejovič Edvin, imenovan 3. 11.
1992, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih
in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev.
Rg-405098
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00913 z
dne 23. 6. 1999 pri subjektu vpisa ADRIATIKA, proizvodnja, servisiranje opreme

in vozil, export-import in storitve, d.o.o.,
sedež: Šmarje 65, 6274 Šmarje pri Kopru, pod vložno št. 1/03878/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in vložkov, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5732085
Osnovni kapital: 2,400.000 SIT
Ustanovitelji: Marchesich Franco in
Marchesich Igor, oba iz Trsta, Italia, Via Toffani 1, vložila po 600.000 SIT, ter Marchesich Lavra, Šmarje pri Kopru, Šmarje 65,
vložila 1,200.000 SIT, vstopili 30. 12.
1992, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1999: 1586
Predelava čaja in kave; 2010 Žaganje in
skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020
Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega
lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč;
2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2111 Proizvodnja
vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in
kartona ter papirne in kartonske embalaže;
2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih
in toaletnih potrebščin iz papirja; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja
orodja za stroje; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proivzodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev, 2940
Proizvdonja obdelovalnih strojev, 2951 Proizvodnja metalurških strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo;
2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3110 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3140
Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov
in baterij; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
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svetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3240 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in
dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno
vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in me-
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snimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga
trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Storitve kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi

zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih
strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska
dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost.
Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
6713: samo menjalnice in zastavljalnice;
7412: izvzete revizijske dejavnosti.
Rg-405099
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00969 z
dne 23. 6. 1999 pod št. vložka 1/05654/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1415093
Firma: 3MG – METRO, vzdrževanje
tehnoloških naprav in trgovina, d.o.o.,
Portorož
Skrajšana firma: 3MG – METRO, d.o.o.,
Portorož
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6320 Portorož, Liminjanska
94b
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: 3MG, s.r.l. Gorizia, Viale
XXIV Maggio 8, in Metro servis – Vzdrževanje instalacij, trgovina in storitve, d.o.o., Portorož, Liminjanska 94b, vstopila 20. 5.
1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Stran

6694 / Št. 100 / 10. 12. 1999

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
direktor Klabot Julijan, Portorož, Lucija,
Obala 127, imenovan 20. 5. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7140 Izposojanje izdelkov široke porabe;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških na-
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prav; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-405100
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00779 z
dne 24. 6. 1999 pri subjektu vpisa BESS,
podjetje za proizvodnjo, kooperacijo, trgovino in zastopanje, d.o.o., Ilirska Bistrica, sedež: Podbeže 39, 6250 Ilirska
Bistrica, pod vložno št. 1/00962/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5333768
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov
za gradbeništvo; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2852
Splošna mehanična dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462
Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 7230 Obdelava podatkov.
Rg-405102
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00937 z
dne 24. 6. 1999 pri subjektu vpisa ECOWASH, trgovsko in servisno podjetje,
d.o.o., sedež: Polje 5, 6310 Izola, pod
vložno št. 1/05207/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov in osnovnih vložkov s temile podatki:
Matična št.: 5934532
Ustanovitelj: Posocco Giancarlo, Vittorio
Veneto, Italija, Via Martel 22, in De Zan
Maurizio, Vittorio Veneto, Italija, Via Alcide
de Gasperi 10, vstopila 13. 2. 1996, ter
Maršič Klavdij, Ankaran, Na logu 13, vstopil
4. 5. 1999, vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-405107
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00868 z
dne 30. 6. 1999 pri subjektu vpisa GOLD
TOURS, Turizem, storitve in trgovina,
d.o.o., Koper, sedež: Manžan 3/b, 6000
Koper, pod vložno št. 1/05043/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osnovnega kapitala in vložka družbenice s
temile podatki:
Matična št.: 5910200

Osnovni kapital: 2,524.000 SIT
Ustanoviteljica: Pasutto Terezija, Koper,
Ulica agrarne reforme 016, vstopila 20. 7.
1995, vložila 2,524.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-405109
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01046 z
dne 30. 6. 1999 pri subjektu vpisa PRESAN – proizvodnja kemičnih izdelkov in
trgovina, d.o.o., Koper, sedež: Vegova
14a, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02605/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in razširitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5557887
Dejavnost, izbrisana 30. 6. 1999:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin.
Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
1596 Proizvodnja piva; 28511 Prekrivanje
kovin s kovino; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin; 32300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
5521 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih stroejv ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti, 7470
Čiščenje stavb; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93040 Druge dejavnosti
za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-405111
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00381 z
dne 30. 6. 1999 pri subjektu vpisa FPA –
Foto press agencija, d.o.o., Izola, sedež:
Koprska 27, 6310 Izola, pod vložno št.
1/04107/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, osnovnega kapitala, vložkov in dejavnosti ter uskladitev družbenih aktov s temile podatki:
Matična št.: 5758181
Firma: FPA – Foto press agencija,
d.o.o.
Skrajšana firma: FPA, d.o.o.
Sedež: 6000 Koper, Gallusova 6
Osnovni kapital: 3,426.000 SIT
Ustanovitelja: Primožič Zdravko, Koper,
Sergeja Mašere 1, vstopil 22. 4. 1993, vložil 2,654.122,20 SIT, in Primožič Tomaž,
Koper, Vena Pilona 7, vstopil 2. 8. 1993,
vložil 771.877,80 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 1552
Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja
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kruha, svežega peciva in slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov; 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2124
Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih
izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213
Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje
posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215
Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2463 Proizvodnja eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470
Proizvodnja umetnih vlaken; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661
Proizvodnja bižuterije; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
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kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-

vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov:
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
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razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 85122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost; 8513 Zobzodravstvena dejavnost;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne oblike zdravljenja; 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 9133 Dejavnost drugih organizacij, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska
dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9304 Druge dejavnosti za nego
telesa 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
6713: samo menjalnice in zastavljalnice,
7412: razen revizijske dejavnosti.
Rg-405274
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01073 z
dne 12. 7. 1999 pri subjektu vpisa ANTHRON – Proizvodnja in trgovina, d.o.o.,
sedež: Mirna pot 6, 6310 Izola, pod vložno št. 1/00779/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenic s temile podatki:
Matična št.: 5309468
Ustanoviteljici: Lorbek Maja, izstopila
3. 6. 1999; Lorbek Nadja, Izola, Mirna pot
6, vstopila 3. 6. 1999, vložila 1,149.300
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-405275
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00956 z
dne 12. 7. 1999 pri subjektu vpisa UNIFRUIT, proizvodnja, storitve in trgovina,
d.o.o., sedež: Vojkovo nabrežje 38, 6000
Koper, pod vložno št. 1/05436/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1262971
Ustanovitelj: Univit, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana, Nazorjeva 6, izstopil
11. 8. 1998; Pacific Trade, SA, Lugano,
Švica, Contrada di Sassello 2, vstopil 11. 8.
1998, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Čotar Silvester, razrešen 1. 6. 1999;
dirktor Markežič Viktor, Koper, Kozlovičeva
ulica 9, imenovn 1. 6. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-405283
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00801 z
dne 14. 7. 1999 pri subjektu vpisa JAVNO
PODJETJE – AZIENDA PUBLICA RIŽANSKI VODOVOD, KOPER, d.o.o. - s.r.l.,
sedež: Ul. 15. maja 13, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/00417/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo omejitev
pooblastil osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
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Matična št.: 5067782
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Lozej Viktor, Koper, Kovačičeva 23,
ki od 11. 2. 1999 zastopa družbo brez omejitev, razen v naslednjih primerih, ki niso
izrecno zajeti v programu družbe, pri katerih mora imeti soglasje skupščine: pridobivanje, odtujitev ali obremenitev nepremičnin; pridobivanje, odtujitev ali obremenitev
drugih sredstev, katerih posamična vrednost presega 0,5% kapitala družbe po zadnji bilanci stanja; izvajanje investicijskih del
ter vzdrževanje del in najemanje posojil v
vrdnosti, ki presega 1% kapitala družbe po
zadnji bilanci stanja.
Rg-405284
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00978 z
dne 14. 7. 1999 pri subjektu vpisa DRENI,
trgovina in komercialne storitve, d.o.o.,
sedež: Ukmarjeva 2, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/02846/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala in vložka, spremembo bivališča družbenika in zastopnika,
izbris prokurista in nove prokuriste s temile
podatki:
Matična št.: 5579791
Firma: DRENI, trgovina in komercialne storitve, izvoz-uvoz, d.o.o.
Sedež: 6320 Portorož, Ukmarjeva 2,
Lucija
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Sahtqiu Zeqirja, Portorož,
Ukmarjeva 2, Lucija, vstopil 26. 2. 1992,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: dirketor Sahtqiu Zeqirja, imenovan 26. 2.
1992, zastopa družbo brez omejitev; prokurist Brec Renato, razrešen 25. 5. 1999;
prokuristi Kelmendi Bujar, Peć, B. Radičević 46, Mala Agim, Peć, B. Kidrič 130, Sadiku Sadik, Peć, S. Jockića 6, Sahatxhija
Sami, Peć, B. Radičević 16, in Sahatdžija
Naim, Sarajevo, M. Mandića 17, imenovani
25. 5. 1999.
Rg-405299
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00858 z
dne 28. 4. 1999 pri subjektu vpisa MONTEKO, Trgovinsko podjetje, d.o.o., Šmarje, sedež: Šmarje 10, 6274 Šmarje, pod
vložno št. 1/01025/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5349729
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurista Tudorache Radu in Tudorache Elena, oba iz Bukarešte, Romunija, Str. Sabinelor 48, imenovana 9. 4. 1999.
Rg-405301
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01999 z
dne 5. 5. 1999 pri subjektu vpisa S.Y.S. –
SPURKEL YACHTING – Podjetje za posredništvo in navtično turistične storitve, d.o.o., Portorož, sedež: Cesta solinarjev 6, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/04599/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
kapitala, družbenikov in vložkov, spremem-

bo dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje, ter uskladitev aktov s temile podatki:
Matična št.: 5820332
Firma: S.Y.S., podjetje za posredništvo in navtično turistične storitve, d.o.o.,
Portorož
Skrajšana firma: S.Y.S., d.o.o., Portorož
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Auto Spurkel Franz Spurkel, Kommanditgesellschaft, Bochum 1,
4630 Nemčija, Poststrasse 20-28, izstopil
24. 11. 1998; Sealine International LTD,
Worcestershire DY 10 IHT, Anglija, Whitehouse Road, Kidderminster, vložil 840.000
SIT, ter Tolja Jana, Piran, Oljčna pot 15, in
Gašpar Gordan, Piran, Regentova 12, vložila po 630.000 SIT, vstopili 19. 8. 1993,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Tolja
Jana, razrešena 24. 11. 1998 kot dirktorica in imenovana za prokuristko, in direktor
Gašpar Gordan, imenovan 24. 11. 1998,
ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 5. 5. 1999: 3511
Gradnja in popravilo ladij; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev,
industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
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prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem
prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti 7.13:
samo menjalnice in zastavljalnice.
Rg-405305
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00301 z
dne 7. 5. 1999 pri subjektu vpisa ADRIACOMMERCE ADRIACHEM, export-import, veletrgovina, zastopanje, d.o.o., sedež: Pristaniška ul. 8, 6000 Koper, pod
vložno št. 1/02046/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo omejitev pooblastil zastopnikov s
temile podatki:
Matična št.: 5486548
Ustanovitelj: Adriacommerce, d.d., Koper, izstopil 19. 1. 1999; Poberaj Zlatko,
Koper, Pahorjeva 55, vstopil 16. 4. 1991,
vložil 1,835.126,27 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Sernec Lino, izstopil 14. 12.
1998.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Poberaj Zlatko, ki od 19. 1. 1999
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja.
Rg-405308
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 98/02043 z
dne 11. 5. 1999 pod št. vložka
1/05632/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1358731
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Firma: KOINSTAL, inštalacije in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KOINSTAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6274 Šmarje, Gažon 1/c
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Koren Adrijano in Koren
Majda, oba iz Šmarja, Gažon 1/c, vstopila
8. 12. 1998, vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Koren Adrijano, imenovan 8. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisna 11. 5. 1999: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
kovin; prašna metalurgija; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na

debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi
izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in
plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo
s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-

Stran

6698 / Št. 100 / 10. 12. 1999

vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga
popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
izvzeta je revizijska dejavnost.
Rg-405311
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00558
z dne 13. 5. 1999 pod št. vložka
1/05636/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1403788
Firma: ERŽEN IN DRUŽABNICA, podjetje za poslovanje z nepremičninami in
inženiring, k.d.
Skrajšana firma: ERŽEN IN DRUŽABNICA, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 6320 Portorož, Obala 116,
Lucija
Ustanovitelja: Eržen Neža, Ljubljana, Ob
pristanu 6, ki odgovarja s svojim premoženjem, in en komanditist, vstopila 18. 2. 1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: dirktorica Eržen Neža, imenovana 18. 2. 1999,
kot komplementarka zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih,
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74843 Druge poslvone dejavnosti, d.n.
Rg-405315
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00253 z
dne 13. 5. 1999 pri subjektu vpisa JADROINSPEKT KOPER, d.o.o., podjetje za
ugotovitev stanja blaga, Krpanova 11,
Koper, sedež: Krpanova 11, 6000 Koper, pod vložno št. 1/02808/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in poslovnih deležev ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5573840
Ustanovitelja: Jadroinspekt, d.d., v stečaju, Rijeka, Hrvaška, Krešimirova 2/III, izstopil 16. 12. 1998; Rajčič Miloš, Koper,
Kvedrova 10, in Malobabič Rade, Koper,
Prisoje 5, vstopila 25. 4. 1995, vložila po
566.250 SIT, odgovornost. ne odgovarjata.
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Dejavnost, vpisana 13. 5. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-

vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5522 Storitve kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov:
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6110 Pomorski promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in
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pokojninskih skladih; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 92712 Dejavnost
igralnic.
Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
67.13: samo menjalnice; 92.712: samo
igralni avtomati izven igralnic.
Rg-405316
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00183 z
dne 13. 5. 1999 pri subjektu vpisa
ADRIATIC-INT, Podjetje za reševanje
mednarodnih škod, d.o.o., Koper, sedež:
Pristaniška 12, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/02577/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja s temile podatki:
Matična št.: 5534011
Ustanovitelj: Trklja Marija, izstopila
14. 12. 1998; Adriatic, Zavarovalniška družba, d.d., Koper, Ljubljanska 3a, vstopil
23. 1. 1991, vložil 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-405319
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00641 z
dne 17. 5. 1999 pri subjektu vpisa BOLERO – Trgovina in marketing, d.o.o., Koper, sedež: Ulica Nade Žagarjeve 15,
6000 Koper, pod vložno št. 1/03468/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti in spremembo zastopnikov
s temile podatki:
Matična št.: 5668352
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Klun
Majda, razrešena 24. 2. 1999 kot direktorica in imenovana za prokuristko in direktor
Klun Albert, imenovan 24. 2. 1999, ki zastopa družbo brez omejitev, oba iz Kopra,
Ulica Nade Žagar 15.
Dejavnost, vpisana 17. 5. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
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daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi
in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim

blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5510 Dejavnost hotelov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov: 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6030 Cevovodni transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti 67.13:
samo menjalnice.
Rg-405321
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00550 z
dne 18. 5. 1999 pod št. vložka
1/05638/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1387898
Firma: ZASEBNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MASTER KOPER
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 47
Ustanovitelj: Peroša Duilio, Šmarje, Pomjan 37, vstopil 12. 2. 1999, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Peroša Duilio, imenovan 12. 2.
1999, zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 18. 5. 1999: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
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nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85121 Osnovna izvenbolnišnična
zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost;
8513 Zobozdravstvena dejavnost; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki; 85142 Alternativne
oblike zdravljenja; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.; 85311 Dejavnost domov za starejše; 85319 Drugo socialno
varstvo z nastanitvijo; 85324 Dejavnost
varstveno delovnih centrov; 85329 Druge
socialne dejavnosti; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Rg-405322
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00652 z
dne 19. 5. 1999 pod št. vložka
1/05640/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1387910
Firma: JUGOVIĆ IN NEVEČNY, fotografija, založništvo in trgovina, d.n.o.
Skrajšana firma: JUGOVIĆ IN NEVEČNY, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Soška 7
Ustanovitelja: Jugović Željko, Koper,
Soška 7 in Nevečny Nadica, Koper, Kozlovičeva 15, vstopila 10. 3. 1999, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Jugović Željko in Nevečny Nadica,
imenovana 10. 3. 1999, zastopata družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 19. 5. 1999: 1581
Proizvodnja kruha, svežega peciva in
slaščic; 1582 Proizvodnja prepečenca in
piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov
iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig;
2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje
revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 2231 Razmnoževanje
zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
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Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-

mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5510 Dejavnost hotelov; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost
dijaških, študentskih domov, internatov;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov: 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti
v zavarovalništvu in pokojninskih skladih;
7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih
projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
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pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija
filmov in videofilmov; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 92712
Dejavnost igralnic; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.
Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
– 67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
– 92.712: samo igralni avtomati izven
igralnic.
Rg-405323
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00752 z
dne 20. 5. 1999 pri subjektu vpisa GAL 1,
trgovina in poslovne storitve, d.o.o., sedež: Poljane 8, 6276 Pobegi, pod vložno
št. 1/05442/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo sedeža s temile
podatki:
Matična št.: 5970601
Sedež: 6000 Koper, Vanganelska 8.
Rg-405326
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00759 z
dne 25. 5. 1999 pod št. vložka
1/02640/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5547652002
Firma: VALIMPEX, podjetje za trgovino, d.o.o., Portorož-Lucija, Podružnica GLAMOUR, Slovenska vas pri Brežicah 1
Skrajšana firma: VALIMPEX, d.o.o., Portorož-Lucija, Podružnica GLAMOUR, Slovenska vas pri Brežicah 1
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 8261 Jesenice na Dolenjskem, Slovenska vas pri Brežicah 1
Ustanovitelj: VALIMPEX, podjetje za trgovino, d.o.o., Portorož-Lucija, Portorož,
M. Kogoja 19, vstopil 30. 3. 1999, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Stubelj Igor in direktor Stubelj Elide,
ki zastopa družbo brez omejitev, oba iz
Portoroža, Kogojeva 19, imenovana 30. 3.
1999.
Dejavnost, vpisana 25. 5. 1999: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov;; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na

Št.

100 / 10. 12. 1999 / Stran 6701

debelo z oblačili in obutvijo; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 92623
Druge športne dejavnosti.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
izvzeta je revizijska dejavnost.
Rg-405327
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00555 z
dne 25. 5. 1999 pri subjektu vpisa INTERQUATRO, podjetje za trgovino, gostinstvo in turizem, d.o.o., Portorož, sedež: Šolska 20, Lucija, 6320 Portorož,
pod vložno št. 1/03555/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo poslovnega deleža in zastopnika ter uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5681324
Osnovni kapital: 16,746.000 SIT
Ustanoviteljica: Grubač Jadranka, Banja
Luka, Kozarska 5, vstopila 26. 9. 1992,
vložila 15,848.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ješić Zoran, razrešen 23. 2. 1999;
direktorica Grubač Jadranka, Portorož,
Obala 132, imenovana 23. 2. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 5. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-

lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
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na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov: 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 60211 Mestni in primestni
potniški promet na rednih linijah; 60212
Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
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najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje; 92712
Dejavnost igralnic.
Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
– 67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
– 92.712: samo igralni avtomati izven
igralnic.
Rg-405344
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00698 z
dne 14. 6. 1999 pri subjektu vpisa ACTA,
podjetje za trgovino, komercialne in servisne storitve, d.o.o., Piran, sedež: Grajska št. 16, 6330 Piran, pod vložno št.
1/03977/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme
in sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5746035
Firma: ACTA, podjetje za trgovino, komercialne in servisne storitve, d.o.o.,
Portorož
Skrajšana firma: ACTA, d.o.o., Portorož
Sedež: 6320 Portorož, Liminjanska 79.
Rg-405346
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00628 z
dne 15. 6. 1999 pri subjektu vpisa MALI
PRINC, gostinstvo, uvoz-izvoz, transport,
gradbeništvo, d.o.o., sedež: Partizanska
cesta 109, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/05426/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča prokurista s temile podatki:
Matična št.: 1271156
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Huremović Haris, Sežana, Cesta na
Lenivec 22, imenovan 9. 3. 1999.
Rg-405348
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00955 z
dne 16. 6. 1999 pri subjektu vpisa A & M
AGROCVET, proizvodnja in trgovina,
d.o.o., Grahovo brdo, sedež: Grahovo
brdo 1, 6210 Sežana, pod vložno št.
1/04999/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5907853
Dejavnost, vpisana 16. 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 objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem.
Rg-405355
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00930 z
dne 22. 6. 1999 pod št. vložka
1/05652/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1415085
Firma: BARNY, d.o.o., veterinarska
ambulanta za male živali, Sežana
Skrajšana firma: BARNY, d.o.o., Sežana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Kettejeva 8
Osnovni kapital: 2,270.875 SIT
Ustanovitelja: Škrap Rok, Sežana, Partizanska 44 in Škrap Ksenija, Dravograd, Mariborska cesta 13, vstopila 3. 5. 1999, vložila po 1,135.437,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Škrap Rok in Škrap Ksenija, imenovana 3. 5. 1999, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 6. 1999: 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 8520 Veterinarstvo.
Rg-405360
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00884 z
dne 23. 6. 1999 pod št. vložka
1/05657/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1411977
Firma: VITEA, trgovina in zastopanje,
d.o.o.
Skrajšana firma: VITEA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ankaranska cesta 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Mura Vittorio, Trst, Italija,
Via dell Roncheto 75, vložil 1,050.000 SIT,
ter Baloš Teodora in Vrtovec Viljem, oba iz
Kopra, Cesta XVIII 3, Prade, vložila po
525.000 SIT – vstopili 28. 4. 1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktorji Mura Vittorio, Vrtovec Viljem in Baloš Teodora, imenovani 28. 4. 1999, zastopajo družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 6. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2852 Splošna
mehanična dela; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
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4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na
debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina
na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil;; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
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debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 6720 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-

nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 93021 Dejavnost frizerskih
salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa.
Vpiše se omejitev dejavnosti 67.13: samo menjalnice in zastavljalnice.
Rg-405363
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00919 z
dne 24. 6. 1999 pod št. vložka
1/05659/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1412272
Firma: KORREBI GOLD, d.o.o., trgovina s plemenitimi kovinami
Skrajšana firma: KORREBI GOLD,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6310 Izola, Zatišje 5, Jagodje
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Kolatahi Renaldo, Izola, Zatišje 5, Jagodje, vstopil 10. 5. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kolatahi Renaldo, imenovan 10. 5.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 6. 1999: 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52485
Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.
Rg-405365
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00206 z
dne 5. 7. 1999 pri subjektu vpisa LAURA,
finančno-poslovne storitve, d.o.o., Koper, sedež: Gortanov trg 14a, 6000 Koper, pod vložno št. 1/04243/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala, vložkov in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5770157
Sedež: 6000 Koper, Ulica Talcev 12
Osnovni kapital: 2,247.000 SIT
Ustanovitelja: Okretič Sergio in Okretič
Laura, oba iz Kopra, Ul. OF 3, vstopila
20. 4. 1993, vložila po 1,123.500 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 5. 7. 1999: 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170
Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov: 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
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napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6521 Finančni zakup (leasing); 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
izvzeta je revizijska dejavnost.
Rg-405372
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00644 z
dne 8. 7. 1999 pri subjektu vpisa BLS, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Volaričeva 32, Postojna, sedež:
Volaričeva 32, 6230 Postojna, pod vložno št. 1/03364/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme in sedeža ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5658152
Firma: BLS, podjetje za proizvodnjo,
trgovino in storitve, d.o.o., Hruševje
Skrajšana firma: BLS, d.o.o., Hruševje
Sedež: 6225 Hruševje, Hruševje 63
Dejavnost, vpisana 8. 7. 1999: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgo-
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vina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5112 Posredništvo
pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5131 Trgovina na debelo
s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na
debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina
na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana
trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245

Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 60212 Medkrajevni potniški cestni
promet na rednih linijah; 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.; 6521
Finančni zakup (leasing); 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti 74.12:
izvzeta je revizijska dejavnost.
Rg-405374
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00996 z
dne 9. 7. 1999 pri subjektu vpisa GOLDINAR, podjetje za opravljanje zastavljalniškega in menjalniškega poslovanja ter
ekonomsko finančnega inženiringa,
d.o.o., Koper, sedež: Belveder 4, 6000
Koper, pod vložno št. 1/04525/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme in razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5812518
Firma: GOLDINAR, trgovina, čarter, finance, d.o.o., Koper
Dejavnost, vpisana 9. 7. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
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sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
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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 gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6210 Zračni promet na
rednih linijah; 6220 Izredni zračni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge
pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7110 Dajanje avtomobilov
v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih
vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-405375
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01053 z
dne 9. 7. 1999 pod št. vložka 1/05667/00
vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1429370
Firma: ABC NET, proizvodnja, gradbeništvo, trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ABC NET, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6242 Materija, Slivje 9/a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Cergolj Peter, Materija, Slivje 9/a, vstopil 31. 5. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cergolj Peter, imenovan 31. 5.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 9. 7. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 01411 Urejanje in vzdrževanje

parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih,
vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno
mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 2111 Proizvodnja vlaknin;
2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121
Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja; 2123 Proizvodnja
pisarniških potrebščin iz papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2212 Izdajanje
časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221
Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
2412 Proizvodnja barvil in pigmentov; 2414
Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2415 Proizvodnja gnojil in dušikovih
spojin; 2416 Proizvodnja plastičnih mas v
primarni obliki; 2417 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev; 2462 Proizvodnja sredstev za lepljenje; 2463 Proizvodnja
eteričnih olj; 2464 Proizvodnja fotografskih
kemikalij; 2465 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa; 2466 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.; 2470 Proizvodnja
umetnih vlaken; 2511 Proizvodnja plaščev
in zračnic za vozila; 2512 Obnavljanje in
protektiranje gum za vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih
mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611
Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike;
2622 Proizvodnja sanitarne keramike; 2623
Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2653
Proizvodnja mavca; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz beto-
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na, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2681 Proizvodnja brusilnih
sredstev; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2710 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih
ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi;
2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega
traku; 2733 Hladno profiliranje; 2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna predelava
železa, jekla, proizvodnja ferozlitin; 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 2742 Proizvodnja aluminija; 2743 Proizvodnja svinca, cinka in kositra; 2744 Proizvodnja bakra; 2745 Proizvodnja drugih neželeznih kovin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje,
stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična
dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja;
28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622
Proizvodnja orodja za stroje; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih
kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice;
2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi,
verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna
vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač; 3663
Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Ra-
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ziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s

trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
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stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov: 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni
transport; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti
v kopenskem prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7230
Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
dejavnosti; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov;
74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno,
geokemično in drugo opazovanje, meritve
in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje
in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribu-
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cija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 92521 Dejavnost muzejev; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost
marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti; 92712 Dejavnost igralnic; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301
Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov; 9304 Druge
dejavnosti za nego telesa 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
– 67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
– 92.712: samo igralni avtomati zunaj
igralnic.
Rg-405381
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01006 z
dne 13. 7. 1999 pri subjektu vpisa REN’S,
trgovina, turizem, komercialne in svetovalne storitve, d.o.o., sedež: Bazoviška
5, Lucija, 6320 Portorož, pod vložno št.
1/02738/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in poslovnih deležev, povečanje osnovnega kapitala
in vložkov, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter izbris prokurista s temile podatki:
Matična št.: 5842689
Osnovni kapital: 3,200.000 SIT
Ustanovitelja: Žagar Sebastjan, izstopil
26. 5. 1999; Žagar Janja, Lucija-Portorož,
Bazoviška 5, vstopila 16. 4. 1994 in Smilovič Marino, Koper, Sergeja Mašere 5, vstopil 4. 11. 1994, vložila po 1,600.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristu Žagar Sebastjanu, ki je bil razrešen 26. 5. 1999.
Dejavnost, vpisana 13. 7. 1999: 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3650 Proizvodnja
igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motorni-

mi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
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no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov: 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih
prometnih agencij; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
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računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7460 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 85232 Dejavnost
dobrodelnih organizacij; 85324 Dejavnost
varstveno delovnih centrov; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov;
92621 Dejavnost marin; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost
kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
– 67.13: samo menjalnice in zastavljalnice;
– 74.12: izvzeta je revizijska dejavnost;
– 74.60: samo varovanje.

KRANJ
Rg-403981
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00359 z dne 10. 5. 1999 pri
subjektu vpisa LESNINA TRGOVINA
KRANJ, trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Mirka Vadnova 9, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/05443/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo ustanovitelja zaradi odsvojitve poslovnega deleža s temile
podatki:
Matična št.: 5891493

Sedež: 4000 Kranj, Mirka Vadnova 9
Ustanovitelj: LESNINA TRGOVINA, Trgovsko podjetje, d.d., izstop 6. 10. 1998;
DOLNOV, proizvodnja, inženiring, trgovina,
d.o.o., Kranj, Šuceva 23, vstop 6. 10.
1998, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Rg-404147
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00423 z dne 17. 5. 1999 pri
subjektu vpisa LESNINA TRGOVINA
KRANJ, trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Mirka Vadnova 9, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/05443/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5891493
Ustanovitelj: LESNINA LGM, Prodajni
center Ljubljana, d.o.o., izstop 12. 3. 1999;
LESNINA LGM, Prodajni center Levec,
d.o.o., Petrovče, Levec 18, vstop 12. 3.
1999, vložek 750.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

LJUBLJANA
Rg-407086
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02305 z dne 7. 9. 1999 pri subjektu
vpisa MOJA MALENKOST, Turistično, gostinsko in trgovsko podjetje, Moravče,
d.o.o., sedež: Katarija – Grmače 31,
1251
Moravče,
pod
vložno
št.
1/20072/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5679974
Dejavnost, vpisana 7. 9. 1999: 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 85142 Alternativne oblike zdravljenja; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 8. 1999.
Rg-407930
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10290 z dne 29. 10. 1999 pri subjektu
vpisa SLOVENSKE ŽELEZARNE – Podjetje za financiranje predelave, d.o.o., Ljubljana, sedež: Gerbičeva 98, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/09649/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča začetek redne
likvidacije, spremembo firme, skrajšane firme in tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5434521
Firma: SLOVENSKE ŽELEZARNE –
Podjetje za financiranje predelave,
d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji
Skrajšana firma: SŽ – PFP, d.o.o., Ljubljana, Gerbičeva 98 – v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Leskovšek Ivanka, Križe, Žiganja vas 78, razrešena 20. 9. 1999 kot direktorica in imenovana za likvidatorko.
Sklep skupščine z dne 20. 9. 1999 o
začetku redne likvidacije.
Rok za prijavo terjatev je 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS.
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

Št.
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statutov sindikatov Upravne enote Nova Gorica pod zap. št. 123.

Evidenca statutov
sindikatov

LJUBLJANA
Srg 12119/99
Rg-505
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
GATEX, Podjetje za trgovino z bižuterijo in tekstilom, d.o.o., Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 11. 1999.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja družbe sta Glasnović Zdenka, Ulica bratov Tuma 22, Ljubljana in
Glasnović Josip, Ante Topića Mimare 6, Zagreb,
z
ustanovitvenim
kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti izbrisane družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku prejmeta celotno preostalo premoženje družbe Glasnović Zdenka in Glasnović Josip, v razmerju poslovnih deležev,
ki jih imata.
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 iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 11. 1999
Srg 4900/98
Rg-506
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
REXPO – PRAČEK & partner, d.n.o.,
organizacija in postavitve sejmov, prireditev in reklamne storitve, Ljubljana, Peruzzijeva 84, reg. št. vl. 1/27034/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 7. 1998.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja in družbenika sta Praček
Rajko, Vipava, Sanabor 3 in Potokar Edita,
Ljubljana, Rusjanov trg 3, z ustanovitvenim
kapitalom 10.000 SIT, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje v celoti prenese na Praček Rajkota in Potokar
Edito.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 3. 1999

Št. 01100-0003/99
Ob-16696
Pravila Sindikata državnih in družbenih organov Slovenije, Temeljno sodišče, enota Sevnica, Glavni trg 30,
8290 Sevnica, ki so v hrambi statutov sindikatov pri Upravni enoti Sevnica, pod zap.
št. 32, se izbrišejo iz evidence statutov sindikatov pri Upravni enoti Sevnica.
Št. 01100-0001/99
Ob-16697
Upravna enota Sevnica sprejme v hrambo pravila Sindikata družbe Konfekcija
Jutranjka Sevnica, d.d., sedež sindikata:
Radna 3, Sevnica.
Pravila so sprejeta v hrambo dne 23. 11.
1999 in so vpisana pod zap. št. 004/99.
Št. 99-10
Ob-16698
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
9. 11. 1998 v hrambo pravila organizacije
Sindikata območnega Davčnega urada
Nova Gorica.
Ime in kratica sindikata je Sindikat območnega Davčnega urada, SDU Nova Gorica.
Sedež sindikata je v Novi Gorici, Gradnikove brigade 2, 5000 Nova Gorica.
Sindikat je z dnem 9. 11. 1998 pridobil
lastnost pravne osebe.
Pravila za delovanje sindikata v Davčnem uradu so vpisana v evidenco statutov
sindikatov Upravne enote Nova Gorica pod
zap. št. 121.
Št. 99-10
Ob-16699
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
16. 11. 1998 v hrambo pravila ZSSS –
Sindikata delavcev gradbeništva Slovenije – Sindikata podjetja Esal, d.o.o., Anhovo.
Ime in kratica sindikata je Sindikat podjetja Esal, d.o.o., Anhovo.
Sedež sindikata je v Anhovem, Vojkova 9, 5210 Anhovo.
Sindikat je z dnem 16. 11. 1998 pridobil lastnost pravne osebe.
Pravila za delovanje sindikata v družbi
Esal, d.o.o., Anhovo, so vpisana v evidenco
statutov sindikatov Upravne enote Nova Gorica pod zap. št. 122.
Št. 99-10
Ob-16700
Upravna enota Nova Gorica sprejme dne
26. 11. 1998 v hrambo statut Sindikata
igralniških delavcev Slovenije, Enota Nova Gorica.
Ime in kratica sindikata je SIDS, Enota
Nova Gorica.
Sedež sindikata je v Novi Gorici, Delpinova 18.
Sindikat je z dnem 26. 11. 1998 pridobil lastnost pravne osebe.
Statut za delovanje sindikata igralniških
delavcev v družbi HIT je vpisan v evidenco

Št. 99-10
Ob-16701
Upravna enota Nova Gorica sprejme
dne 27. 9. 1999 v hrambo pravila organizacije Sindikata komunale, varovanja
in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Sindikata družbe Goriški vodovodi, d.d.
Ime in kratica sindikata je ZSSS, KVNS,
Sindikat družbe Goriški vodovodi, d.d.
Sedež sindikata je v Novi Gorici, Cesta
25. junija 1/B, 5000 Nova Gorica.
Sindikat je z dnem 27. 9. 1999 pridobil
lastnost pravne osebe.
Pravila organizacije sindikata v družbi
so vpisana v evidenco statutov sindikatov Upravne enote Nova Gorica pod zap.
št. 124.
Št. 14100-0018/99-0800-10 Ob-16702
Pravila Sindikata podjetja ÖMV Mapetrol, d.o.o., iz Maribora, Linhartova cesta 17/a, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor z dne 10. 5.
1993, pod zap. št. 009, ki odslej nosijo
naziv: Pravila sindikata podjetja Mapetrol,
d.o.o., Maribor, so bila vsled spremembe
imena podjetja spremenjena in sprejeta na
seji sindikata dne 8. 7. 1998.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
pod zap. št. 018 z dne 29. 11. 1999.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 06/02-02400-9/99
Ob-16703
Pravila sindikata z imenom Sindikat
Bioprod 99 Ljubljana, s sedežem Stegne 25a, Ljubljana, se z dnem 5. 11. 1999
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 153, z zaporedno
matično številko 1158368.
Št. 024-8/99-1411
Ob-16789
Pravila Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikata lekarne Brežice, so dne 25. 11. 1999 sprejeta
v hrambo pri Upravni enoti Brežice in dne
25. 11. 1999 vpisana v evidenčni knjigi pravil oziroma statutov Upravne enote Brežice
pod zap. št. 7/99.
Št. 024-7/99-1411
Ob-16790
Pravila sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije Gimnazije Brežice, so dne 27. 10. 1999 sprejeta v hrambo pri Upravni enoti Brežice in dne 29. 10.
1999 vpisana v evidenčni knjigi pravil oziroma statutov Upravne enote Brežice pod zap.
št. 6/99.
Št. 024-6/99-143
Ob-16791
Pravila SVIZ Slovenije sindikata Zavoda Srednje ekonomske in trgovske šole
Brežice, so dne 20. 10. 1999 sprejeta v
hrambo pri Upravni enoti Brežice in dne
20. 10. 1999 vpisana v evidenčni knjigi pravil oziroma statutov Upravne enote Brežice
pod zap. št. 5/99.
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Razglasi sodišč
Oklici dedičem
IV D 271/98
OD-408511
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Vrščaj Stanislavu, sinu Jakoba,
roj. 29. 3. 1918, umrlemu 29. 3. 1998,
nazadnje stanujočem v Ljubljani, Jamova c.
42, drž. Republike Slovenije.
Zapustnik ima dva sinova, in sicer Vrščaj
Stanislava in Vrščaj Marjana, ki živita v Kanadi, njun točen naslov pa ni znan.
Zapustnikove zakonite dediče in morebitne oporočne dediče pozivamo, da se v 1
letu po objavi tega oklica javijo tukajšnjemu
sodišču kot dediči.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 1999
“D” II D 593/97
OD-408510
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Seliškar Mariji, roj. Birtič, roj.
12. 12. 1890, umrli 11. 2. 1964, nazadnje
stanujoči Dobrova 3, p. Dobrova, drž. SFRJ.
Poleg dedičev, ki žive v Republiki Sloveniji so tudi dediči, ki žive v Ameriki, čigar
naslovi pa so neznani.
Zakonite in morebitne oporočne dediče
pozivamo, da se v enem letu po objavi tega
oklica prijavijo tukajšnjemu sodišču kot dediči.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinski postopek na podlagi podatkov s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 1999
D 127/99
OD-408030
Pri tuk. sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Ješelnik Frančiški, roj. Lipovac, hčerki Josipa, roj. 8. 4. 1910, drž.
RS, nazadnje stanujoči Podpreska 30, umrli 2. 3. 1999 v Kočevju.
V krog zakonitih dedičev spadata tudi
hčerki pred zapustnico umrle zap. sestre
Veber Marije, ki je živela in umrla v ZDA in ki
živita na neznanih naslovih prav tako v ZDA.
Sodišče hčerki pred zap. umrle zap. sestre
Veber Marije poziva, da se v roku enega
leta od objave tega oklica v Uradnem listu
RS in na sodni deski tuk. sodišča, zglasita
ter uveljavljata svojo pravico do dediščine.
Po preteku oklicnega roka bo sodišče razpisalo zapuščinsko obravnavo in zadevo zaključilo v skladu z zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Kočevju,
dne 18. 10. 1999
III D 614/98
OD-406804
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Potokar Gabrijeli Albini, hčeri
Josipa, roj. 30. 1. 1918, umrli 30. 6. 1998,
nazadnje stan. v Ljubljani, Vošnjakova ul. št.
10, drž. Republike Slovenije.
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Na podlagi določila 206. člena zakona o
dedovanju, poziva sodišče vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona po pokojni, da se priglasijo pri naslovnem sodišču v roku 1 leta po objavi
tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 8. 1999

Oklici o skrbnikih in razpravah
I P 722/96
SR-408032
To sodišče je po sodniku Bojanu Brezniku, v pravdni zadevi tožeče stranke Dušana
in Cvetke Perič, Litijska 38, Ljubljana, ki ju
zastopa odvetnica Darinka Kalan iz Ljubljane, proti toženi stranki Vladu Dolničarju, Ob
Žici 7, Ljubljana, zaradi plačila pcto
2,200.000 SIT ter postavitve začasnega zastopnika sklenilo:
Vladu Dolničarju, nazadnje stan. Ob Žici
7, Ljubljana, sedaj naslov neznan, se postavlja začasna zastopnica Valerija Šter, strokovna sodelavka tukajšnjega sodišča, ki bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi pod
opr. št. I P 722/96, vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 1999
I P 722/96
SR-408032
To sodišče je po sodniku Bojanu Brezniku, v pravdni zadevi tožeče stranke Dušana
in Cvetke Perič, Litijska 38, Ljubljana, ki ju
zastopa odvetnica Darinka Kalan iz Ljubljane, proti toženi stranki Vladu Dolničarju, Ob
Žici 7, Ljubljana, zaradi plačila pcto
2,200.000 SIT ter postavitve začasnega zastopnika sklenilo:
Razreši se začasna zastopnica Valerija
Šter, strokovna sodelavka tukajšnjega sodišča.
Vladu Dolničarju, nazadnje stan. Ob Žici
7, Ljubljana, sedaj naslov neznan, se postavlja začasni zastopnik Matej Erjavec, strokovni sodelavec tukajšnjega sodišča, ki bo zastopal toženo stranko v pravdni zadevi pod
opr. št. I P 722/96, vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 1999

Amortizacije
N 262/99-6
AM-408509
Na predlog Marte Hernčič, Groharjeva
16, Kamnik, se uvaja amortizacija 48 delnic
LEK, d.d., Ljubljana, razreda B, serijske št.:
BS010899: 100 DEM, BS010900: 100
DEM, BS010901: 100 DEM, BS010902:

100 DEM, BS010903: 100 DEM,
BS010904: 100 DEM, BS010905: 100
DEM, BS010906: 100 DEM, BP061071:
500 DEM, BP061076: 500 DEM,
BP061081: 500 DEM, BP061086: 500
DEM, BP061091: 500 DEM, BP061096:
500 DEM, BT024701: 1000 DEM.
Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 10. 1999
N 105/99
AM-408034
Na predlog Štifter Jožice, Pipanova 24,
Ljubljana, se uvaja amortizacija hranilne knjižice št. 014-82700-33119/37 z geslom,
odprta pri NLB, d.d., Podružnica Poljanska
19.
Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 1999
N 117/99
AM-406814
Na predlog Breznik Ivana, Kunaverjeva
7, Ljubljana, se uvaja amortizacija hranilne
knjižice pri Novi Ljubljanski banki, d.d., Podružnica Šiška – Bežigrad, št. HK
50100-620-133-043-12406/76, z geslom.
Priglasitveni rok je 60 dni.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije
St 7/99
S-16657
To sodišče je s sklepom št. St 7/99 z
dne 17. 11. 1999 potrdilo prisilno poravnavo med dolžnikom Pohištvo Brežice, proizvodnja in prodaja pohištva, d.d., Brežice, Aškerčeva 7 in njegovimi upniki, sprejeto na naroku dne 17. 11. 1999.
Na podlagi potrjene prisilne poravnave
so terjatve upnikov razdeljene na razrede:
1. razred
terjatve upnikov iz drugega odstavka
160. člena ZPPSL, izločitvenih in ločitvenih
upnikov, katerih položaj se po potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni;
2. razred
terjatve delavcev po seznamu, ki je sestavni del sklepa iz naslova neizplačanih jubilejnih nagrad, odpravnin ob upokojitvi,
neizplačanih nadomestil za prevoz na delo,
za stroške prevoza v zvezi z delom in dnevnice, ki jih bo dolžnik izplačal v 100% ugotovljeni višini najkasneje v roku štirih let od
pravnomočnosti prisilne poravnave v enkratnem znesku z obrestno mero TOM + 1%
letno od 15. 7. 1999 do plačila;
3. razred
terjatve strateških dobaviteljev po seznamu, ki je sestavni del sklepa in jih bo dolžnik
poplačal v višini 70% ugotovljene terjatve
najkasneje v roku 3 let od pravnomočnosti
sklenjene prisilne poravnave v enkratnem
znesku z obračunano obrestno mero
TOM + 1% od 15. 7. 1999 do plačila;
4. razred
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terjatve vseh ostalih upnikov, ki niso
uvrščene v 1., 2. ali 3. razred in jih bo
dolžnik poplačal v višini 20% zneska ugotovljene terjatve najkasneje v roku enega
leta od pravnomočnosti sklenjene prisilne
poravnave v enkratnem znesku z obrestno
mero TOM + 1% od 15. 7. 1999 do plačila.
Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka in proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
Sklep o potrditvi prisilne poravnave je
postal pravnomočen dne 29. 11. 1999.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 29. 11. 1999

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 14. 3. 2000 ob 10.30, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
1. 12. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 1999

St 3/99
S-16658
Drugi narok za preizkus terjatev nad stečajnim dolžnikom Primaj trgovina, d.o.o.,
Sežana, Kettejeva 8 – v stečaju, matična
številka 5766818, šifra dejavnosti 11002,
bo dne 22. 12. 1999 ob 12. uri, v sobi št.
132 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 26. 11. 1999

St 73/97
S-16695
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
73/97 dne 30. 11. 1999 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Gratpex, d.o.o.,
Dunajska 217, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi v Uradnem
listu RS.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 1999

St 55/99
S-16693
To sodišče je s sklepom St 55/99 z dne
24. 11. 1999 ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Smelt International, Vodenje investicijskih projektov,
Global Project Management, d.d., Ljubljana, Dunajska 160 in z istim sklepom po
uradni dolžnosti začelo stečajni postopek
nad dolžnikom, matična številka 5418666,
šifra dejavnosti 74.204.
Dosedanji upravitelj prisilne poravnave
Hinko Janull, odvetnik 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 takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve 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. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
24. 11. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 1999
St 67/99
S-16694
To sodišče je s sklepom St 67/99 dne
1. 12. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Simoom Moretti, d.o.o., Dunajska 101, Ljubljana, matična številka
5699037, šifra dejavnosti 52.330.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marta Kalpič Zalar, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.

St 8/91
S-16784
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom BFV, d.o.o., Podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino Ankaran – v stečaju se v skladu z drugim odstavkom
88. člena ZPPSL (Ur. l. SFRJ, št. 84/89)
zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 11. 1999
St 22/96
S-16785
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Restavracija Tine na Klancu, d.o.o.,
Portorož – v stečaju se v skladu s prvim in
drugim odstavkom 169. člena ZPPSL, zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 25. 11. 1999
St 1/98
S-16786
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/98
z dne 2. 12. 1999 nad dolžnikom BCD,
proizvodnja izdelkov iz poliuretana, export-import, trgovina in zastopanje,
d.o.o., Izola, Polje 5a, ustavilo likvidacijski
postopek ter začelo stečajni postopek in ga
takoj zaključilo. Po pravnomočnosti sklepa
je odredilo izbris dolžnika iz sodnega registra.
Zoper navedeni sklep lahko upniki vložijo pritožbo v roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 12. 1999
St 37/99
S-16787
To sodišče je s sklepom St 37/99 dne
1. 12. 1999 začelo stečajni postopek nad

dolžnikom Club Kanu, gostinstvo in turizem, d.o.o., Valburga 7, Smlednik, matična št. 5426138.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Veljko Jan, odvetnik iz Škofje Loke, Blaževa 3F.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike se poziva, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike se poziva, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in
kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 3. 2000 ob 10.30, soba 352 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
1. 12. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 1999
St 71/94
S-16788
To sodišče je v stečajni zadevi nad dolžnikom M & M Trading, d.o.o., Ljubljana,
Parmova 41, s sklepom opr. št. St 71/94
z dne 1. 12. 1999 ustavilo vnovčevanje stečajne mase in stečajni postopek zaključilo.
Terjatvi stečajnega dolžnika do Mitje Pleterskega, Belokranjska 21, Ljubljana, v višini 1,080.000 SIT in do Nade Novak, Brilejeva 8, Ljubljana, v višini 34.425 SIT, se
preneseta na upnika Pliva, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 51.
Stečajni dolžnik se po pravnomočnosti
navedenega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 1999
St 21/99-8
S-16863
Z dnem 3. 12. 1999 se začne postopek
prisilne poravnave zoper dolžnika Kartonaža, Grafično in embalažno podjetje Murske Sobote, d.d., Lendavska 1, Murska
Sobota.
Predlagatelju se nalaga, da na žiro račun Okrožnega sodišča v Murski Soboti,
št.
51900-695-45335,
sklic
št.
0501-0011-2199, položi predujem za
stroške postopka v višini 600.000 SIT, v
roku 30 dni.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in
priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi
tega oklica prijavijo svoje terjatve. K vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v
višini 5% tolarske vrednosti od zneska prijavljene terjatve, vendar največ do vrednosti
2000 točk. Ne plača se taksa za prijavo
terjatve delavcev iz II. odstavka 160. člena
ZPPSL.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upravitelja prisilne poravnave se imenuje dipl. ek. Milan Koren iz Borec 5/f.
Poravnalni senat v upniški odbor odreja
naslednje upnike:
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– Tespack, d.o.o., Cesta prvih borcev
51, Brestanica,
– Valkarton, d.d., Tržaška 1, Logatec,
– Zavarovalnica Triglav, d.d., Lendavska
5, Murska Sobota,
– Papirografika, d.d., Mala ulica 5/V,
Ljubljana,
– LB Pomurska banka, d.d., Trg zmage
7, Murska Sobota,
– SKB banka, d.d., Kocljeva 6, Murska
Sobota in
– Branko Marinič, Staneta Rozmana 12,
Murska Sobota, delavski zaupnik.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se dne 3. 12. 1999 nabije na oglasno
desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 12. 1999
St 80/98
S-16864
To sodišče je s sklepom St 80/98 dne
2. 12. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Kobert Trade, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Ulica 1. junija,
Trbovlje, matična št. 5856094, šifra dejavnosti 18.210.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik, odvetnica v Ljubljani.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 14. 3. 2000 ob 12. uri, soba 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
2. 12. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 1999
St 16/99-8
S-16865
To sodišče je na seji senata dne 30. 11.
1999 pod opr. št. St 16/99 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Smer,
Podjetje za mednarodno špedicijo in
mednarodne prometno-agencijske posle, d.o.o., Novo mesto, Seidlova 48, matična številka 5298458, šifra dejavnosti
51.700, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Smer, Podjetje za mednarodno špedicijo in
mednarodne prometno-agencijske posle,
d.o.o., Novo mesto, Seidlova 48, izbriše iz
sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 11. 1999
St 31/99
S-16866
To sodišče je s sklepom opr. št. St
31/99 z dne 2. 12. 1999 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Pivka Perutninarstvo, d.d., Neverke 30, Košana,
matična številka 5151406, šifra dejavnosti
01.240.
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Upnike, katerih terjatve so nastale do
začetka postopka prisilne poravnave se poziva, da v roku 30 dni od objave tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
Prijava terjatve mora biti vložena v dveh
izvodih z navedbo firme in sedeža upnika,
pravno podlago terjatve in njeno višino in
priloženimi dokazi o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo njeno
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle
obresti (pogodbene in zamudne), obračunane do dneva začetka postopka prisilne
poravnave.
Svoje terjatve prijavijo tudi upniki po četrtem in petem odstavku 43. člena zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Samo Hladnik iz Kopra, Rozmanova 4.
V upniški odbor se imenujejo upniki:
1. Banka Koper, d.d., Pristaniška 14,
Koper,
2. Hranilno-kreditna služba Združeni
perutninarji Primorske, Neverke 30, Košana,
3. Eurovit S.r.l., Via Dei Rizzani 10, Udine, Italija,
4. Kmetijska zadruga perutninarjev Pivka, Neverke 30, Košana,
5. Koto, d.d., Miklošičeva 5, Ljubljana,
6. Bovis, d.o.o., Repnje 24, Vodice,
7. Dorica Boštjančič, Neverke 17, Košana, predstavnica sveta delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 12. 1999.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 12. 1999

Izvršbe in zavarovanja
V R 103/99
IZ-408040
Okrajno sodišče v Celju je s sklepom
opr. št. V R 103/99 z dne 28. 10. 1999 v
izvršilni zadevi upnika Banka Celje, d.d.,
Vodnikova 2, Celje, proti dolžniku Feguš
Marjan, Gorica pri Šmartnem 36e, Celje in
zastaviteljici Feguš Andreja, Gorica pri
Šmartnem 36e, Celje, zaradi zavarovanja
denarne terjatve v znesku 9,465.000 SIT s
pripadki, z ustanovitvijo zastavne pravice na
nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, na podlagi sporazuma strank po
251. členu ZIZ opravilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer
stanovanja na Stanetovi 2, Celje, s sorazmernim deležem terase v I. etaži objekta ter
skupnih površin in naprav v skupni izmeri
158 m2.
Rubež ima pomen vknjižbe zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 10. 1999

R 82/98
IZ-406603
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega pred naslovnim sodiščem pod opr. št.
R 82/98 z dne 1. 4. 1998, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika do dolžnika
na podlagi pogodbe o dolgoročnem kreditu
št. A0241821122220017 z dne 6. 3.
1998 in pogodbe o zastavi nepremičnine,
ki sta sestavni del sporazuma, v višini
5,000.000 SIT po 6,75% letni obrestni meri z devizno klavzulo, doba vračanja kredita
je 120 mesecev, rok zapadlosti kredita je
31. 3. 2008, če dolžnik ne poravna dveh
zaporednih zapadlih mesečnih obveznosti
iz naslova glavnice in obresti, zapade kredit
v celoti v odplačilo, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer
– stanovanja v izmeri 72,50 m2, št. 26/VI
nadstropje, v stanovanjski hiši, Ul. Vena Pilona 16, Koper, ki stoji na parc. št. 355/2,
ki je last zastaviteljev, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne
5. 11. 1991 in je overjena pri TS v Kopru,
enota v Kopru, dne 20. 12. 1991, pod opr.
št. Ov I 4739/91.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 13. 7. 1999
R 46/99
IZ-406480
Na podlagi sporazuma o zavarovanju denarne terjatve opr. št. SV 262/99 z dne
9. 8. 1999, sklenjenega v obliki notarskega zapisa pred notarjem Ternovec Aleksandrom iz Ilirske Bistrice, med Banko Koper,
d.d., Pristaniška 14, Koper, kot upnikom in
Trgovino z mešanim blagom “Romi”, Milojka Jaksetič Rolih, Ilirska Bistrica, Ul. 7. maja 2, kot dolžnikom – zastaviteljem za zavarovanje denarne terjatve upnika do dolžnika
po posojilni pogodbi št. 12015/06 z dne
29. 7. 1999, ki je povzeta v notarski zapis
SV 262/99 v višini 3,000.000 SIT, pri čemer so kreditni pogoji razvidni iz navedene
pogodbe, se dovoli in opravi rubež nepremičnine dolžnika, ki ni vpisana v zemljiški
knjigi, in sicer stanovanja št. 6, kot posamezni del stanovanjske hiše v večstanovanjski hiši Ilirska Bistrica, Maistrova 15, v k.o.
Trnovo, vpisana v vl. št. 867, last Milojke
Jaksetič Rolih iz Ilirske Bistrice, Maistrova
15, za zavarovanje izvršljive terjatve upnika
Banke Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper,
v višini 3,000.000 SIT s pp, pod pogoji,
določenimi v posojilni pogodbi št.
12015/06, ki je povzeta v notarski zapis
SV 262/99, notarja Aleksandra Ternoveca.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 12. 8. 1999
R 48/99
IZ-408492
Na podlagi sporazuma strank v notarskem zapisu notarja Jožeta Dernovška iz
Ljubljane, št. SV 470/99 z dne 18. 8.
1999, zaradi zavarovanja denarne terjatve
upnika do dolžnika na podlagi posojilne pogodbe z dne 18. 8. 1999, v višini
24.840 DEM v tolarski protivrednosti po
prodajnem menjalniškem tečaju SKB Banke, d.d., Ljubljana, kar na dan 18. 8. 1999
znese 2,484.000 SIT s pp, pod pogoji, razvidnimi iz navedene pogodbe, se opravi rubež nepremičnine dolžnika, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer stanovanja št. 20 v
IV. nadstropju, v stanovanjski hiši v Rozmanovi ulici 24/d v Ilirski Bistrici, stoječi na
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parc. št. 432/4, vpisana v vl. št. 925 k.o.
Ilirska Bistrica, last Vanje Tijan iz Ilirske Bistrice, Rozmanova 24/d, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 362-205/91-4/12 z
dne 16. 4. 1992.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 11. 11. 1999
II R 43/99
IZ-407532
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. II R 43/99 z dne 15. 3.
1999, je bilo del parcele št. 143/2 k.o.
Vojvodin Boršt I, v približni izmeri 292 m2,
označene kot objekt št. 26 zazidalnega načrta Nova Mlaka – Grič (Ur. l. RS, št. 25/93)
in še ni vpisana v zemljiški knjigi, zastavni
dolžnik Simon Hegler, Zoisova ulica 48, pa
jo je pridobil na podlagi prodajne pogodbe,
ki jo je dne 17. 11. 1997 sklenil z Mestno
občino Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, zarubljene za zavarovanje denarne terjatve po posojilni pogodbi št. 85/98/G/13 z dne
24. 2. 1999, v višini 3,300.000 SIT s pripadki, v korist upnice Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 26. 5. 1999
II R 44/99
IZ-407594
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. II R 44/99 z dne 15. 3.
1999, je bilo del parcele št. 145 k.o. Vojvodin Boršt I, v približni izmeri 542 m2, označene kot objekt št. 9 zazidalnega načrta
Nova Mlaka – Grič (Ur. l. RS, št. 25/93) in
še ni vpisana v zemljiški knjigi, zastavni dolžnik Miran Hude, Ulica Tuga Vidmarja 6,
Kranj, pa jo je pridobil na podlagi prodajne
pogodbe, ki jo je dne 19. 1. 1998 sklenil z
Mestno občino Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
zarubljene za zavarovanje denarne terjatve
po posojilni pogodbi št. 04/98/G/14 z dne
24. 2. 1999, v višini 3,740.000 SIT s pripadki, v korist upnice Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 10. 8. 1999
II R 228/99
IZ-408490
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju, opr. št. II R 228/99-3 z dne 30. 9.
1999, je bilo dvosobno stanovanje št. 1, v
pritličju stanovanjske hiše, bloka v Kranju,
Savska loka 7, v skupni izmeri 76,70 m2, ki
še ni vpisano v zemljiški knjigi, zastavni dolžnik Miran Tivadar, Savska loka 7, Kranj, pa
ga je pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe, ki jo je dne 30. 6. 1999 sklenil z
IMT Gost Line, d.o.o., Voglje, Na vasi 22,
Šenčur, zarubljeno za zavarovanje denarne
terjatve po pogodbi o kratkoročnem kreditu, št. 936/99-LJ z dne 16. 9. 1999, v
višini 8,000.000 SIT, v korist upnice Krekova banka, d.d., Maribor, Slomškov trg 18,
Maribor.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 11. 1999
II R 799/99-8
IZ-408627
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani, II R 799/99 z dne 25. 8. 1999, je
bilo stanovanje št. 64, v VI. etaži, površine
95,43 m2, ter shrambe št. 64, površine
3,59 m2, palače “E” poslovno apartmajsko
stanovanjskega objekta, stoječega na par-
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celah št. 188/9, 188/10, 188/12,
188/15, 188/16, 188/17, 188/21,
188/22, 188/23 in 188/24, vse k.o. Tabor, ki je last Miloša in Branke Paulik, oba
Slovenska c. 9a, Ljubljana, z dnem 14. 9.
1999 zarubljeno v korist upnika Factor banka, d.d., Železna c. 16, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 11. 1999
II R 680/99-12
IZ-408494
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani, II R 680/99 z dne 27. 7. 1999, je
bilo stanovanje št. 6, v stanovanjski hiši,
Česnikova 18 v Ljubljani, ki je last zastavitelja Vilfan Marko, 30 Albert Drive, SW 19 6
LS, London, Velika Britanija, z dnem 12. 10.
1999 zarubljeno v korist upnika Hranilnica
in posojilnica KGP Kočevske, d.d., Kočevje, Roška c. 8, Kočevje, za zavarovanje denarne terjatve v višini 8,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 11. 1999
R 342/99
IZ-408037
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Domžalah, R 342/99 z dne 14. 7. 1999 in
rubežnega zapisnika z dne 13. 10. 1999 je
nepremičnina dolžnika oziroma zastavitelja
Studio Šik, d.o.o., Glavarjeva 13, Mengeš,
in sicer dvosobno stanovanje št. 23 z oznako 2a/III. nad., v izmeri 56,25 m2 in se nahaja v stanovanjskem objektu M 6, ki stoji
na parceli št. 397/10, 830/10, 837/3,
837/9, 835/4, 831/5, 832/4, vse k.o.
Mengeš, zarubljena v korist upnika Banka
Domžale, d.d., Domžale, bančna skupina
Nove Ljubljanske banke, Ljubljanska 62,
1230 Domžale, za terjatev v višini
1,800.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 10. 1999
In 13/99
IZ-406762
Ugotovi se, da se na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Dernovška, opr. št. SV 289/99 z dne
20. 5. 1999 in sklepa tega sodišča, opr. št.
In 13/99 z dne 27. 5. 1999, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika Bakič Vukadina, Kvedrova 7, Ljubljana, z zastavno pravico na nepremičninah, zarubi stanovanje v
izmeri 48,21 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Partizanska 6,
Rakek, vpisane na parc. št. 10/14 k.o. Rakek, skupaj s pripadajočim deležem na funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnice in
zastaviteljice Marte Kenda na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 24. 6. 1998, sklenjene s prodajalcem Savič Mirotom, Partizanska 6, Rakek in dolžnico – zastaviteljico
kot kupcem, dne 24. 6. 1998 overjene pri
notarki Dragi Intihar, št. OV 1204/98 dne
9. 9. 1998.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 20. 9. 1999
Ri 16/99
IZ-408041
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Trbovljah, Ri 16/99 z dne 4. 3. 1999 je
bilo trisobno stanovanje v izmeri 74,30 m2,
na naslovu Trg Franca Fakina 2/a, Trbovlje,
ki ga je dolžnica Forte Alenka pridobila na

podlagi kupoprodajne pogodbe št. 4 z dne
18. 11. 1991, ki jo je sklenila z Občino
Trbovlje, Hrastnik, Zagorje in Splošno bolnišnico Trbovlje, dne 14. 10. 1999 zarubljeno v korist upnika Slovenska investicijska
banka, d.d., Čopova 38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 9,668.820
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 25. 10. 1999
In 99/00107
IZ-407525
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča,
opr. št. In 99/00107 z dne 21. 9. 1999,
se opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiški knjigi, in sicer na enosobnem
stanovanju št. 10, v skupni izmeri 41,20 m2,
v drugem nadstropju stanovanjskega bloka,
na naslovu Pavšičeva 26a v Logatcu, stoječega na parc. št. 1567/2, vpisane pri vl. št.
1032, k.o. Brod Blekova vas, skupaj z idealnim solastniškim deležem na skupnih prostorih, napravah, parkirišču ter funkcionalnem zemljišču, ki ga je dolžnik pridobil na
podlagi kupne pogodbe, sklenjene s prodajalko Končar Vesno, Pavšičeva 26a, Logatec, z dne 31. 5. 1999 in ki je last Krošl
Anice, roj. 10. 12. 1945, Rimska c. 3, Trebnje in Rudolfa Krošla, roj. 21. 4. 1941, Rimska 3, Trebnje.
Rubež se opravi v korist upnika Nova
Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 21. 9. 1999
Riz 134/99
IZ-407634
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Riz 134/99 z dne 13. 4.
1999, je bilo v izvršilni zadevi upnika Raiffeisenbank Voitsberg, C. von Hotzendorfstrasse 5, 8570 Voitsberg, Avstrija, ki ga
zastopa odv. Zoran Razboršek iz Maribora,
proti dolžnici in zastaviteljici Babič Borki ter
dolžnici Babič Nini, obe stan. Gorkega ulica
4, Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 120.000 ATS v tolarski protivrednosti, z zastavno pravico na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, zarubljeno dne 19. 5. 1999, dvosobno stanovanje
št. 1, v stanovanjski hiši v Mariboru, Gorkega ulica 4, v pritličju, v skupni izmeri
56,84 m2, pripisano vl. št. E4 B2 k.o. Tabor, ki stoji na parc. št. 303, ki je v izključni
lasti zastaviteljice Borke Babič, na podlagi
prodajne pogodbe št. 112/93 z dne 9. 3.
1993, ki je bila overjena pri notarju Stanislavu Bohincu, dne 24. 3. 1999, pod št.
OV 1893/99.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 10. 1999
Riz 506/99
IZ-408043
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Riz 506/99 z dne 22. 10.
1999 je bila nepremičnina, ki ni vpisana v E
knjigo zemljiške knjige tukajšnjega sodišča
in obsega dvosobno stanovanje št. 22, v
izmeri 63,76 m2 (s kletnim prostorom
2,16 m2), ki se nahaja v V. nadstropju stanovanjske hiše v Goriški 17/a v Mariboru,
stoječi na parc. št. 589 k.o. Sp. Radvanje,
ki je last Fišer Jureta in Žilič-Fišer Suzane,
za vsakega do 1/2 celote, na podlagi kupo-
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prodajne pogodbe, sklenjene dne 29. 1.
1996, z dnem 22. 10. 1999 zarubljena v
korist upnice Nova Kreditna banka Maribor,
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,897.000
SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 22. 10. 1999
Riz 20/99
IZ-408045
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Riz 20/99 z dne 9. 2.
1999, je bilo v izvršilni zadevi upnika Probanka, d.d., Maribor, Gosposka 23, Maribor, proti dolžniku in zastavniku Gorza Vitomirju, stan. Goriška ulica 13, Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku
20,955.000 SIT s pripadki, z zastavno pravico na nepremičnini, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, zarubljeno dne 22. 3. 1999:
– trgovsko poslovni prostor št. 2. 1. 20,
v II. nadstropju TPC City Maribor, ki stoji na
parc. št. 1771 k.o. Maribor – grad, v izmeri
38,29 m2, ki je v izključni lasti zastavitelja
Gorza Vitomirja, na podlagi prodajne pogodbe št. 135-122/37-98 z dne 23. 2.
1998, ki je bila overjena pri notarju Dernovšek Jožetu iz Ljubljane, dne 26. 2. 1998,
pod št. OV-I-455/98;
– poslovni prostor št. 2.1.07., v II. nadstropju TPC City Maribor, ki stoji na parc. št.
1771 k.o. Maribor – grad, v izmeri 37,79 m2,
ki je v izključni lasti zastavitelja Gorza Vitomirja, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
8. 12. 1998 in prodajne pogodbe št.
135/084-83/97 z dne 2. 4. 1997, ki je bila
overjena pri notarki Majdi Lokošek iz Domžal, dne 15. 12. 1998, pod št. OV-3522/98.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 26. 10. 1999
Rig 344/99
IZ-408046
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. Rig
344/99 z dne 17. 6. 1999, ki ga je sodišče izdalo v skladu z 254. členom ZIZ, je
nepremičnina, ki je predmet:
a) kupoprodajne pogodbe, št. pogodbe
(brez številke) z dne 19. 8. 1998, in sicer
stanovanja, št. stanovanja 2, v izmeri
127,40 m2, ki se nahaja na podstrešju stanovanjske hiše v Mariboru, Ul. Kneza Koclja 26, stoječe na parcelni št. 1922 k.o.
Maribor Grad,
b) kupoprodajne pogodbe, št. pogodbe (brez številke) z dne 19. 8. 1998, in
sicer stanovanja, št. stanovanja 3, v izmeri
86,40 m2, ki se nahaja na podstrešju stanovanjske hiše v Mariboru, Ul. Kneza Koclja 26, stoječe na parcelni št. 1922 k.o.
Maribor Grad,
zarubljena na podlagi sporazuma strank,
ki izvira iz notarskega zapisa, št. zapisa SV
587/99 z dne 11. 6. 1999, notarja Friderika Bukoviča, TPC City, Vita Kraigherja 5,
Maribor, za terjatev v višini 10,000.000 SIT
s pp. in v višini največ 5,000.000 SIT s pp.,
bodoče in pogojne terjatve, v korist zastavnega upnika Nove kreditne banke Maribor,
d.d., Maribor, Vita Kraigherja 4, Maribor.
Nepremičnini, ki sta predmet tega zavarovanja, imata predkupno pravico s prepovedjo obremenitve in odtujitve.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 17. 6. 1999
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RIG 567/99
IZ-408048
Okrajno sodišče v Mariboru je v skladu s
sporazumom strank v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa št. SV 965/99
z dne 8. 10. 1999, notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, s sklepom opr. št. RIG
567/99 z dne 20. 10. 1999, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo – poslovnega prostora št. 25 v izmeri
33,37 m2, poslovnega prostora št. 28 v izmeri 20,84 m2, poslovnega prostora 29 v
izmeri 20,84 m2 in poslovnega prostora št.
30 v izmeri 22,67 m2, skupaj v izmeri
97,72 m2, ki se nahajajo v IV. nadstropju
poslovno trgovskega objekta v Mariboru,
Partizanska c. 30, zgrajenega na parc. št.
1151 in 1152/1 k.o. Maribor-grad, last
dolžnika De Facto Trade, d.o.o., Partizanska c. 30, Maribor, po prodajni pogodbi,
sklenjeni dne 15. 7. 1996 s prodajalcem
SGP Konstruktor, p.o., Maribor in dolžnikom kot kupcem, za zavarovanje denarne
terjatve upnika Nova Kreditna banka Maribor, d.d., v višini 15,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 20. 10. 1999
Riz 494/99
IZ-408488
Na podlagi pravnomočnega sklepa tega
sodišča, opr. št. Riz 494/99 z dne 19. 10.
1999, je bilo v izvršilni zadevi upnika Nova
Kreditna banka Maribor, Vita Kraigherja 4,
Maribor, proti dolžnici in zastaviteljici Korbun Nasti, stan. Gosposvetska c. 27c, Maribor in zastavitelju Gašperič Dušanu, stan.
Kajuhova ul. 17, Maribor, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika v višini
7,000.000 SIT s pripadki, z zastavno pravico na nepremičnini dolžnikov in zastaviteljev, ki ni vpisana v zemljiški knjigi kot etažna lastnina, zarubljeno dne 20. 10. 1999 v
korist upnika, in sicer:
– triinpolsobno stanovanje št. 30, ki meri 79,40 m2, v pritličju večstanovanjske hiše – bloka v Mariboru, Klinetova 6, ki stoji
na parc. št. 1011/1, pripisani pri vl. št.
1414 k.o. Spodnje Radvanje, ki je v izključni lasti dolžnice in zastaviteljice Korbun Naste, na podlagi kupoprodajne pogodbe za nepremičnino z dne 30. 9. 1999,
ki je bila overjena pri notarju Stanislavu
Bohincu iz Maribora, dne 1. 10. 1999 pod
št. OV-I 529/99 ter
– dvosobno stanovanje št. 1, ki meri
57,40 m2, v pritličju stanovanjske hiše v Mariboru, Kajuhova 17, ki stoji na parc. št.
391/0, pripisani pri vl. št. 1376 k.o. Koroška vrata, ki je v izključni lasti zastavitelja
Gašperič Dušana, na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 4/93 z
dne 12. 2. 1993, ki je bila overjena pri Temeljnem sodišču v Mariboru, enota v Mariboru, dne 22. 6. 1994, od št. Ov 601/94,
ter dodatek h kupoprodajni pogodbi št.
4/93 z dne 12. 2. 1993, ki je bil overjen pri
notarju Andreju Škrku, dne 30. 9. 1999,
pod št. OV-5616/99.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 19. 10. 1999
RIG 607/99
IZ-408489
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v obliki
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, št.

SV 915/99 z dne 27. 10. 1999, s sklepom
o zavarovanju opr. št. RIG 607/99 z dne
29. 10. 1999, odredilo rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo – 17
pisarn; pisarne št. 301–314, 316, 329 in
329/a, ki se nahajajo v III. nadstropju poslovno trgovske zgradbe v Mariboru, Svetozarevska 10, zgrajene na parc. št. 1701/3
v k.o. Maribor-grad, last dolžnika Oskrbni
center, Trgovska družba, d.o.o., Svetozarevska 10, Maribor, na podlagi pogodbe o
ustanovitvi etažne lastnine na Trgovsko
poslovni zgradbi Svetozarevska 10, Maribor, sklenjene med imetniki lastninske pravice posameznih delov stavbe, z dne 15. 7.
1991, v zavarovanje denarnih terjatev upnika Nova kreditna banka Maribor, d.d., v
višini 12,000.000 SIT s pp in v višini največ
8,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 10. 1999
R 94/99
IZ-408648
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Slovenski Bistrici, opr. št. R 94/99 z dne
6. 9. 1999 in opravljenega rubeža nepremičnin, ki niso vpisane v zemljiški knjigi, so
bile nepremičnine, in sicer poslovna stavba v izmeri 262 m2 in dvorišče v izmeri
86 m2, ki stojita na parc. št. 626/3 ter
gospodarsko poslopje v izmeri 55 m 2, ki
stoji na parc. št. 634/2 in so pripisani k z.
k. vložku št. 2238 k.o. Slovenska Bistrica,
last Letral, d.o.o., Slovenska Bistrica, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št.
SV-430/99, sklenjene dne 13. 7. 1999
med prodajalcem Rihter Alojzem in kupcem Letral, po sporazumu strank zarubljena v korist upnice Nove Ljubljanske banke,
d.d., Podružnice Slovenska Bistrica, zaradi zavarovanja upničine denarne terjatve v
višini 23,300.000 SIT s pp.
Rubež nepremičnin ima pomen vknjižbe
zastavne pravice.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 16. 11. 1999
II R 588/98/2
IZ-406505
To sodišče je po okrajnem sodniku posamezniku Benjaminu Auer, na podlagi sporazuma o zavarovanju denarne terjatve po
250. členu ZIZ, sklenjenega z notarskim zapisom notarke Marije Škovrlj iz Ptuja, opr.
št. Sv 467/98 z dne 24. 11. 1998, v izvršilni zadevi predlagateljev upnika Nova Kreditna banka Maribor, d.d., Podružnica Ptuj, ki
jo zastopa direktor Boris Cekov in po pooblastilu Stanka Greifoner in dolžnik Rems Dušan, Krčevina pri Vurbergu 151, Ptuj, v postopku za zavarovanje denarne terjatve z
zastavno pravico na nepremičnih stvareh,
na podlagi sporazuma strank, dne 26. 11.
1998 sklenilo:
I. Na podlagi navedenega notarskega zapisa se za zavarovanje denarne terjatve upnika Nova Kreditna banka Maribor, d.d., Podružnica Ptuj, do dolžnika Rems Dušana,
roj. 20. 4. 1945, stanujoč Krčevina pri Vurbergu 151, Ptuj, v višini 12,000.000 SIT s
pp, po pogodbi o dolgoročnem posojilu št.
98053/83 z dne 5. 11. 1998, dovoli in
odreja popis stvari v korist upnika, ki so last
dolžnika, in sicer:
lokal št. 18 v izmeri 15,20 m2, lokal št.
19 v izmeri 17,20 m2 in lokal št. 20 v izmeri
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30,60 m2 ter dodatni prostori, in sicer predprostor oziroma hodnik v izmeri 10,31 m 2
in sanitarije v izmeri 2,25 m2, v skupni izmeri 75,56 m2, kar vse je v turističnem naselju
Terme Ptuj, v prvem nadstropju v objektu
T-2, ki stoji na parceli št. 849/13 – stavbišče, poslovna stavba, dvorišče, pripisani
k z. k. vl. št. 2661 k.o. Ptuj.
II. S popisom pridobi upnik zastavno pravico na stvareh, navedenih v I. točki tega
sklepa.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 26. 11. 1999
In 99/00045
IZ-406532
Na podlagi izvršljivega dolgovnega seznama Davčnega urada Maribor, izpostave Radlje ob Dravi, št. 47113-16029/68-42-43 z
dne 21. 12. 1998, se opravi v korist upnika
Republika Slovenija – Ministrstvo za finance,
Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni
urad Maribor, izpostava Radlje ob Dravi in v
breme dolžnice Sekolovnik Jožice, Elektrarniško naselje 7, Vuzenica, rubež s popisom
nepremičnine, ki ni vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer: dolžnici lastne polovice nepremičnine, to je polovice solastnega triinpolsobnega stanovanja v Vuzenici, Elektrarniško
naselje 7, Vuzenica, v skupni koristni površini 76,03 m2 in je last do 1/2 dolžnice na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja, št. 188/91 z dne 15. 11. 1991,
sklenjene med prodajalcem Dravske elektrarne Maribor, p.o., Maribor, Vetrinjska ul.
2, Maribor in kupcema Sekolovnik Ivanom in
Sekolovnik Jožico, Elektrarniško naselje 7,
Vuzenica.
Zapisnik o rubežu s popisom nepremičnine z dne 22. 6. 1999 ima pomen zaznambe izvršbe v zemljiški knjigi.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 22. 6. 1999
Z 99/00119
IZ-408052
Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa opr. št. SV-1333/99 z dne 30. 9. 1999,
se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika Die Karntner Sparkasse AG, Neuer Platz
14, 9020 Celovec, Avstrija, proti dolžnikoma Ivartnik Marjanu in Pogorelc Emi, oba
stan. Čečovje 34, Ravne na Koroškem, v
znesku 200.000 ATS z vsemi obrestmi, načinom plačila, zapadlostjo ter ostalimi stroški
in pogoji, kot so navedeni v sporazumu o
zavarovanju terjatve opr. št. SV-1333/99 z
dne 30. 9. 1999 in kreditni pogodbi št.
9808-000112 z dne 28. 9. 1999, opravi
rubež s popisom nepremičnine, in sicer:
stanovanje št. 0, v I. nadstropju stanovanjske zgradbe Ravne na Koroškem, Čečovje
34, stoječe na parc. št. 687, pripisane pri
z. k. vložku št. 228 k.o. Ravne, v skupni
izmeri 67,97 m2, ki obsega: kuhinjo v izmeri 7,87 m2, sobo v izmeri 15,50 m2, sobo v
izmeri 13,28 m2, sobo v izmeri 12,90 m2,
hodnik v izmeri 7,64 m2, WC v izmeri
1,21 m2, kopalnico v izmeri 2,08 m2,
shrambo v izmeri 0,63 m2, druge prostore v
izmeri 1,13 m2 in klet v izmeri 5,73 m2, last
Ivartnik Marjana do 2/3 in Pogorelc Eme
do 1/3, oba stanujoča Čečovje 34, Ravne
na Koroškem, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 16. 8.
1999 in aneksa k tej pogodbi z dne 16. 9.
1999.
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Zapisnik o rubežu navedene nepremičnine z dne 8. 11. 1999 ima pomen zaznambe izvršljivosti terjatve in pomen vknjižbe zastavne pravice.
Na podlagi zapisnika o rubežu z dne
8. 11. 1999 pridobi upnik zastavno pravico
na zarubljenih nepremičninah.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 8. 11. 1999

Kolektivni delovni spori
I Kd 217/99
K-16934
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 49. člena zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem: Sindikatom delavcev Zavoda za
gozdove, Dalmatinova 4 in udeležencema: Zavodom za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana in Republiko Slovenijo, ki jo zastopa državno pravobranilstvo Republike Slovenije zaradi ugotovitve neskladnosti pravilnika o notranji organizaciji in
sistemizaciji delovnih mest s pravilnikom o
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zaposleni
v Zavodu za gozdove.
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 8 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Narok za poravnavo na podlagi 52. člena zakona o delovnih in socialnih sodiščih
(ZDSS, Ur. l. RS, št. 19/94) je razpisan za
6. 1. 2000 ob 8.30, soba 7/III.
Obvestilo o uvedbi postopka je izobešeno na oglasni deski tega sodišča dne 3. 12.
1999.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 1999

Razpisi
delovnih mest
Št. 122-7/99-0016-04
Ob-16659
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 30. člena zakona o državnem pravobranilstvu (Uradni list RS, št.
20/97):
a)
– 1 prosto mesto državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu
na zunanjem oddelku v Mariboru,
b)
– 1 prosto mesto pomočnika državnega pravobranilca na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje določene v 25. členu zakona o dr-

žavnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto državnega pravobranilca določene v 26. členu zakona o državnem pravobranilstvu;
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje določene v 25. členu zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje
za imenovanje na mesto pomočnika državnega pravobranilca, določene v 27. členu
zakona o državnem pravobranilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 153-99
Ob-16660
Na podalgi 3. odstavka 258.c in 258.č
člena zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Ur. l. RS,
št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odločba US, št. 35/97, št. 73/97 – odločba US,
87/97 in 73/98) v zvezi s 3. odstavkom
61. člena in 1. in 2. odstavkom 62. člena
zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) je
Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije na 40. seji dne 30. 11. 1999 sprejel
sklep:
Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije ponovno objavlja javni poziv sodnikom za prekrške Senata za prekrške Republike Slovenije k vložitvi kandidatur za prosto mesto:
– namestnika predsednice Senata za
prekrške Republike Slovenije.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu
o prekrških in zakonu o sodiščih pošljejo na
naslov: Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije, Mala ulica 3, Ljubljana, v 15
dneh od objave poziva v Uradnem listu RS.
Svet sodnikov za prekrške Ljubjana
Št. 182
Ob-16792
Svet javnega socialno varstvenega zavoda Dom počitka Mengeš razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja Doma počitka Mengeš
za dobo štirih let.
Za direktorja Doma počitka Mengeš je
lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih,
z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– ima višjo ali visoko izobrazbo v skladu
z 69. členom in drugim odstavkom 56. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list
RS, št. 54/92, 56/92, 42/94 – odločba
US in 41/99),
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– in strokovni izpit za delo na področju
socialnega varstva.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in program dela doma pošljite v osmih dneh
od objave razpisa na naslov: Dom počitka
Mengeš, Glavni trg 13, 1234 Mengeš, z
oznako “Prijava na razpis”.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.
Svet zavoda Dom počitka Mengeš
Ob-16975
Komunalna operativa, d.d., Povšetova 8,
1104 Ljubljana, nadzorni svet podjetja, razpisuje delovno mesto
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direktorja podjetja.
Za direktorja je lahko izbran kandidat, ki
poleg splošnih, izpolnjuje še naslednje posebne pogoje:
– univerzitetna visoka izobrazba tehnične ali ekonomske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri vodilnih delih in nalogah v gospodarstvu,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Mandat direktorja traja 5 let. Pisne prijave
s kratkim življenjepisom, opisom dosedanjih
delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev naj kandidati pošljejo v 15
dneh po objavi razpisa na naslov: Komunalna operativa, d.d., Povšetova 8, 1104 Ljubljana, s pripisom “Za razpisno komisijo”.
Komisija za izbor bo v 8 dneh po poteku
razpisa odločala o izboru kandidata.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 8 dneh
po sprejemu sklepa na nadzornem svetu.
Komunalna operativa, d.d., Ljubljana
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– nadgr. DM – 300 kosov;
Skupaj
okvirna
vrednost:
464,000.000 SIT.
3. sistemska programska oprema:
– NT4 Wkst (MOLP C) – 100 kosov,
– BO4(0)5(MOLP C) – 120 kosov,
– BO4(0)5 CAL (C) – 100 kosov,
– BCK SW – 10 kosov,
– Win Zip – 1200 kosov,
– RC SW – 1200 kosov.
Skupaj
predvidena
vrednost:
119,000.000 SIT.
Skupna predvidena vrednost je
750,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: pošte po Sloveniji.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: februar 2000.
5.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

ZJN-01-GD

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

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

Št. 00636
Ob-16876
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba
Peter Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
tel.
062/449-2302,
faks
062/449-2311, III. nadstropje.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih:
1. periferna oprema:
– čitalci črtnih kod – 222 kosov,
– univerzalni tiskalniki – 274 kosov,
– tiskalniki nalepk črtnih kod – 199
kosov,
– tiskalniki računov – 235 kosov,
– podajalci dokumentov – 100 kosov;
Skupaj
predvidena
vrednost:
167,000.000 SIT.
2. sistemska strojna oprema:
– lokalni strežnik – 120 kosov,
– Net PC – 100 kosov,
– HUB – 115 kosov,
– sis. omara (UPS) – 100 kosov,
– Rack. k. k. – 130 kosov,
– nadr. LS – 200 kosov,
– nadr. RS – 10 kosov,

Naročilo objave namere o
javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
gradbenih del
Ob-16877
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del ter ocenjena vrednost del: gradnja objekta institucionalnega varstva odraslih
oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
Ocenjena vrednost: 176,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Mengeš.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: maj 2000.
5. Morebitne druge informacije: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
kontaktna oseba je Dunja Bubanj, tel.
061/178-3493.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

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. 85/99
Ob-16681
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana, telefaks 175/37-40.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kolodvorska 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– blagovna skupina I: delovna postaja
z visoko zmogljivostjo na operacijskem
sistemu Windows NT 4.0 – 6 kosov,
– blagovna skupina II: diskovno polje
za delovne postaje v blagovni skupini I,
na podlagi FC (Fibre Channel) tehnologije in varovanja podatkov (RAID 3,5) v
različnih konfiguracijah – 3 kosi,
– blagovna skupina III: programska
oprema za “On line” in “Off line” nelinearno montažo za Matrox “DigiSuite
LE” video-audio računalniško kartico za
zajemanje in predvajanje video-audio
signalov v realnem času na strojni opremi iz blagovnih skupin I in II – 6 kosov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: posamezni ponudniki lahko pošljejo ponudbe
za vse tri blagovne skupine skupaj ali samo
za posamezno blagovno skupino. Ker bo
razpisano blago v vseh treh blagovnih skupinah delovalo kot sistem, bodo imele prednost pri izbiri tiste ponudbe, ki bodo zagotavljale največjo stopnjo kompatibilnosti med
posameznimi blagovnimi skupinami.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
40,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– blagovna skupina I: 10,000.000 SIT,
– blagovna skupina II: 18,000.000 SIT,
– blagovna skupina III: 12,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: največ mesec dni po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
45 dni po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Tehnični trak,
soba 3Z16, pri Mateji Duša, tel. 175-3742,
faks 175-3740.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 14. 12. do
24. 12. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT, po enodnevni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu z navedbo davčne številke in sedeža
podjetja. Način plačila je negotovinski na račun pri Agenciji za plačilni promet Ljubljana
na račun št. 50101-603-45036, sklic na št.
00-789100-51 z oznako predmeta plačila
(oznaka razpisa). Dodatne informacije so na
voljo v pisni obliki na faksu št. 175-3740.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 10. 1.
2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom:
“Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za razpis
št. 085/99 – Nelinearne montaže”. Na zaprti kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 1. 2000 do 12. ure v prostorih JZ RTV
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Slovenija, Ljubljana, v veliki sejni sobi v 5.
nadstropju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 800.000 SIT za vse blagovne skupine
skupaj, oziroma 2% predvidene vrednosti
za posamezno blagovno skupino, veljavno
tri mesece od datuma izdaje.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa pogodbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji in rok plačila, dobavni rok,
tehnična ustreznost in kakovost, servisiranje, reference in druga ostala merila po razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.
16., 17.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 56/99
Ob-16704
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin,
Prekomorskih brigad 1, Tolmin, tel/faks
065/81-014.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Vrtec Tolmin.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
in materiala za prehrano po naslednjih
skupinah oziroma podskupinah z ocenjenimi vrednostmi:
A) sadje in zelenjava
1. sadje – 717.450 SIT,
2. zelenajva – 1,120.265 SIT,
B) kruh in pekovsko pecivo – 935.350
SIT,
C) zamrznjena zelenajva in ribe –
267.760 SIT,
D) meso in mesni izdelki – 3,530.200 SIT,
E) zamrznjeni izdelki iz testa – 240.880
SIT,
F) mleko in mlečni izdelki – 1,061.174
SIT,
G) jajca – 150.000 SIT,
H) splošno prehrambeno blago –
2,017.843 SIT,
I) mlevski izdelki in testenine – 239.940
SIT,
J) sadni sokovi – 401.216 SIT.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki lahko predložijo ponudbo za celotno naročilo ali samo za posamezno skupino
oziroma podskupino, vendar mora zagotav-
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ljati 100% dobavo blaga v skupini oziroma
podskupini za katero se prijavlja.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,682.078 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe
količin nabav posameznih živil glede na spremembe obsega dela in dejanske potrebe.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 24
mesecev (od 1. 3. 2000 do 28. 2. 2002,
sukcesivno).
5. Predvideni datum zaključka dobave:
28. 2. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: VVZ
Ilke Devetak Bignami Tolmin, Prekomorskih
brigad 1, uprava med 8. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 13. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, na žiro račun št.
52030-603-31616, z oznako “za razpisno
dokumentacijo”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 14. 1. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: VVZ Ilke Devetak Bignami,
Prekomorskih brigad 1, 5220 Tolmin, p.p.
60, v zapečateni kuverti, jasno označeno z
napisom “Ponudba, Ne odpiraj” in številko
objave v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta naročila. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 1. 2000 ob 14. uri na naslovu VVZ Ilke
Devetak Bignami Tolmin, Prekomorskih brigad 1, v prostorih pedagoške sobe.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za zavarovanje resnosti ponudbe
je potrebno predložiti bančno garancijo v
višini 10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo do datuma veljavne ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o zavodih.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik ne more umakniti ponudbe po izteku roka za predložitev ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa do 31. 1. 2000.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: revizija pri posamezni skupini ali podskupini razpisanega blaga ne zadrži izvršitve sklepa pri ostalih skupinah blaga. Kontaktna oseba: Majda Maglica, VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin, Prekomorskih brigad
1, tel./faks 065-81-014.
16., 17.
VVZ Ilke Devetak Bignami, Tolmin

Št. 1441
Ob-16711
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nigrad, Javno komunalno podjetje,
d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor, faks
062/4500-360.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zagrebška cesta 30,
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava cestne barve.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelji se ne morejo potegovati za naročilo
samo dela zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročnik bo dobavo opreme oddal dvema najugodnejšima ponudnikoma, vsakemu v ocenjeni vrednosti 7,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: pričetek dobave 1. 3. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zaključek dobave predvidoma 1. 3. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo vsak delovni dan med 8. in 9. uro na sedežu Javnega
komunalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški cesti 30 v Mariboru, pri Majdi Dolenc (soba št. 127/I).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 4. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo za plačilo 10.000 SIT, ki jih ponudniki lahko plačajo na blagajni podjetja ali na
ŽR naročnika št. 51800-601-47072 (APP
Maribor).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najpozneje do 10. 1. 2000 do
8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti v tajništvo Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (Marija Bračko).
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje zbranih ponudb bo 10. 1.
2000 ob 9. uri v prostorih Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor (soba št. 118/I).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot garancijo za resnost ponudbe
mora ponudnik predložiti bančno garancijo
v višini 1,500.000 SIT z veljavnostjo do
1. 3. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: dobavljeno blago bo
plačano z virmanskim nalogom v 60. dneh
po dobavi in izstavitvi računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
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nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 1. 3. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila so:
– reference – 50%,
– ponudbena cena – 30%,
– ostale ugodnosti (plačilni pogoji, možnost kompenzacije ....) – 12%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z javnim
naročilom so na voljo vsak delovni dan med
8. in 9. uro pri Josipu Grudnu, inž., tel.
062/4500-300, na sedežu Javnega komunalnega podjetja Nigrad, d.d., na Zagrebški
cesti 30, Maribor.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
76 z dne 17. 9. 1999 pod št. 1039, objava
o izidu pa v Uradnem listu RS, št. 98 z dne
3. 12. 1999.
Javno komunalno podjetje
Nigrad, d.d., Maribor
Št. 1/1-2000
Ob-16805
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona, številka faksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
061/30-03-924, 061/30-03-912.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: naročnik – fco ordinacija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. podskupina: sanitetni material,
2. podskupina: terapevtske obloge.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: najmanj 100% razpisanih količin blaga za posamezno podskupino.
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupaj
34,000.000 SIT letno:
1. podskupina: sanitetni material
24,500.000 SIT letno,
2. podskupina: terapevtske obloge
9,500.000 SIT letno.
(d) Ocenjena vrednost naročila, ki se bodo morda oddajali posamično: razvidno iz
razpisne dokumentacije.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava od 1. 2. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 1. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, Nabavna služba
(soba št. 33), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
potrdilom o vplačilu in fotokopijo potrdila o
registraciji dvignejo razpisno dokumentacijo do 20. 12. 1999 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen)
na
bančni
račun
številka:
50101-603-48587,
sklicna
številka
109-280-86, model 02.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do 3. 1. 2000 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – ponudba za JR-1/1-2000”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 1. 2000 ob 13. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v kleti.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% od letne vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 60 dnevni plačilni rok.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je razvidno iz razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 3. 1. 2000
po 11. uri.
14. Merila z dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena 42,5%,
– kvaliteta 42,5%,
– reference ponudnika 10%,
– boniteta 5%.
Podrobnejša razlaga meril je v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba: mag. Marjana Sever
Bračun, univ. dipl. ekon.
16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-16806
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona, številka telefaksa: Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.
061/30-03-924, faks 061/30-03-912.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: naročnik (ordinacija).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: RTG filmi in sredstva za
razvijanje.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
19,000.000 SIT letno.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava od 1. 2. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 1. 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, Nabavna služba
(soba št. 33), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s

potrdilom o vplačilu in fotokopijo potrdila o
registraciji dvignejo razpisno dokumentacijo do 20. 12. 1999 do 15. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen) na
bančni račun številka: 50101-603-48587,
sklicna številka 108-280-86.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 3. 1. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: “Ne
odpiraj – Ponudba za JR-1/2-F/2000”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 1. 2000 ob 12. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v kleti.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od razpisane vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 60 dnevni plačilni rok.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 3. 1. 2000
po 10. uri.
14. Merila z dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena 50%,
– kvaliteta 31%,
– reference ponudnika 14%,
– boniteta ponudnika 5%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba je mag. Marjana Sever Bračun, univ. dipl. ekon.
16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 14/99
Ob-16807
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, Ljubljana, telefaks 178-47-19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dom podiplomcev in
gostujočih profesorjev, Mariborska ulica,
Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža notranje opreme ter drobnega inventarja.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo zahtevanega blaga v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
260,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: marec–maj 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. maj 2000.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Smelt International, d.d., Ljubljana – v stečaju, Dunajska 160, Ljubljana, (stolpnica
WTC, Dunajska 156, Ljubljana, 15. nad. –
tajništvo, Irena Anušič).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 SIT je potrebno plačati v gotivini na blagajni Smelt Internationala, d.d., Ljubljana – v stečaju.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 1. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, 5. nadstropje, tajništvo (Mateja Šega), Trg OF 13, Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 1. 2000 do 13. ure, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, 5. nad. sejna soba št.
520, Trg OF 13, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ocenjene vrednosti
naročnika in z rokom veljavnosti ponudbe,
ki ne sme biti krajši od 90 dni.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: financiranje se izvaja iz
državnega proračuna. Plačila se izvršujejo
po izstavljenih začasnih situacijah v roku 60
dni po njihovi potrditvi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba za
dobavo in montažo notranje opreme ter
drobnega inventarja.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
a) dokazilo o registraciji, odločba o
opravljanju dejavnosti,
b) dokazilo o plačilni sposobnosti in finančnem stanju ponudnika,
c) referenčna dokazila o usposobljenosti.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v času od izteka
roka za oddajo ponudbe do podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom, vendar najmanj tri mesece po odpiranju ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
a) cena ponudbe – 60%,
b) finančna boniteta – 10%,
c) rok izvedbe – 10%,
d) referenca oziroma usposobljenost –
20%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ogled objekta oziroma mesta dobave
in montaže opreme je možen po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo Aljošo
Matanovičem, Smelt International, d.d.,
Ljubljana - v stečaju, tel. 344-677 in
168-12-31, telefaks 341-216.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999.
17.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
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Št. 883/99
Ob-16808
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana, telefaks
061/143-1254.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Klinika za nuklearno
medicino.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: radio-farmacevtski izdelki, in sicer:
1. Kompleti za pripravo radiodiagnostikov
a) Sc. skeleta (digosfonopropandiojska
k...) – 1.850 odmerkov,
b) Humani makroagregat (MAA) – 1.200
odmerkov,
c) Koloidni delci za sc. jeter/vranice –
800 odmerkov,
d) Perf.sc.možgan (bicisat, eksametazim...) – 150 odmerkov,
e) Perf.sc.srca (sestamibi, testrofosmin...) – 1.300 odmerkov,
f) Sukcimer (DMSA) – 60 odmerkov,
g) Pentetat (DTPA) – 10 odmerkov,
h) Sc. želčevodov – 10 odmerkov,
i) Koloidni delci nanometerske velikosti
– 60 odmerkov,
j) Označevanje levkocitov – 300 odmerkov,
k) Označevanje eritrocitov – 100 odmerkov.
2. Radioaktivni radiofarmacevtski izdelki
a) 99mTc - generator – 50 kom,
b) 133Xe ksenon plin 3.7 GBq – 50 kom
c) 131I jod kapsule – 500 kom,
d) 131I jod solucija 370 MBq – 40 kom,
e) 131I jod MIBG 37 MBq – 8 kom,
f) 131I jod holesterol 37 MBq – 8 kom,
g) 90Y itrij koloidni delci (od 740-925
MBq) – 10 kom.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za naročnika kot
celota, po skupinah ali podskupinah.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
31,900.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1.a) 1,100.000 SIT,
1.b) 1,300.000 SIT,
1.c) 250.000 SIT,
1.d) 2,000.000 SIT,
1.e) 6,500.000 SIT,
1.f) 65.000 SIT,
1.g) 60.000 SIT,
1.h) 85.000 SIT,
1.i) 60.000 SIT,
1.j) 2,500.000 SIT,
1.k) 500.000 SIT;
2.a) 5,500.000 SIT,
2.b) 2,300.000 SIT,
2.c) 8,000.000 SIT,
2.d) 550.000 SIT,
2.e) 180.000 SIT,
2.f) 400.000 SIT,
2.g) 550.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: februar 2000 – sukcesivne dobave.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
februar 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadst. soba
40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
10.000
SIT,
ŽR
50103-603-51820 sklic na številko
00 45-08-7599 za razpisno dokumentacijo – Radio farmacevtski izdelki.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 1. 2000 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, I.
nadst., soba 13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 1. 2000 ob 12. uri v seminarju I. v I.
kleti Kliničnega centra Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti. Trajanje bančne garancije za resnost
ponudbe je 30 dni po preteku veljavnosti
ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 1. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– merilo skupina 1:
1. cena – 70%,
2. strokovne zahteve – 20%,
3. reference ponudnika – 10%;
skupaj – 100%;
– merilo skupina 2:
1. cena – 70%,
2. strokovne zahteve – 10%,
3. reference ponudnika – 10%,
4. rok dobave – 10%,
skupaj: 100%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: na zahtevo komisije mora ponudnik
predložiti vzorce za testiranje.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo objavljeno.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
86 z dne 22. 10. 1999 pod št. 13551.
Klinični center Ljubljana
Št. 6/99
Ob-16809
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom, CKŽ 56, Krško,
tel. 0608/21-204, faks 0608/22-037.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Krško, Kostanjevica in Senovo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje lahko, ca.
120.000 l.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za naročilo v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave po dogovoru v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba se zaključi 31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom, tajništvo CKŽ 56, Krško.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 12. 1999. Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo morajo predložiti pooblastilo za dvig
in dokazilo o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (vključno z DDV)
na žiro račun 51600-603-30902 z virmanom ali splošno položnico.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 30. 12. 1999 do 11.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom, tajništvo,
kontaktna oseba je Justina Jelarščič, CKŽ
56, 8270 Krško.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 1. 2000 ob 12. uri na naslovu ZD Krško,
CKŽ 54, Bonova hiša.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% razpisane letne vrednosti blaga z veljavnostjo do 29. 2. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
končna cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu
zainteresirani dobijo na ZD Krško, CKŽ 56,
Krško, pri Metki Planinc, tel. 0608/21-204
int. 227, faks 0608/22-037.
16., 17.
Zdravstveni dom Krško
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Št. 6/99
Ob-16810
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom, CKŽ 56, Krško,
tel. 0608/21-204, faks 0608/22-037.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN) za dobavo laboratorijskega in RTG materiala.
3. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Krško, CKŽ 54, Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: laboratorijski material,
RTG material. Okvirna količina blaga je razvidna iz razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo po
skupinah:
1. Laboratorijski material – najmanj
80% letne količine,
2. RTG material – samo za ves sklop.
Dobavitelj lahko ponudi vse ali samo posamezni sklop iz predmeta naročila.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
14,200.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddali posamično:
1. Laboratorijski
material
–
12,000.000 SIT,
2. RTG material – 2,200.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave na podlagi naročilnic v letu
2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba se zaključi 31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom, Tajništvo CKŽ 56, Krško.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 12. 1999, ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo morajo predložiti pooblastilo za dvig
in dokazilo o plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (vključno z DDV)
na žiro račun 51600-603-30902 z virmanom ali splošno položnico.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 1. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom, tajništvo,
kontaktna oseba je Justina Jelarščič, CKŽ
56, 8270 Krško.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 1. 2000 ob 13. uri na naslovu ZD Krško, CKŽ 54, Bonova hiša.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% razpisane letne vrednosti blaga z veljavnostjo do 29. 2. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeni z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim izvajalcem sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

vsebina listin, ki jih mora predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev je opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
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 naročilu: morebitne druge informacije o naročilu
zainteresirani dobijo na pisno zahtevo na
ZD Krško, CKŽ 56, Krško, pri Zlatki Mavsar, faks 0608/22-037.
16., 17.
Zdravstveni dom Krško
Št. 884/99
Ob-16812
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Klinični center Ljubljana Zaloška cesta 2, faks 061/143-1254.
2.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– sveže past. mleko in krat. steril.
mleko 1,6% ml. m: 232.500 l
– jogurt od 1,6% do 3,2% ml. m. 180
gr: 255.000 kom,
– mlečni napitki različni okusi 0,2 l
do 1% m.m: 10.000 kom,
– vroča čokolada 0,20 l: 5.000 kom,
– kisla smetana 20% m.m. 180 gr:
25.000 kom,
– sladka smetana 35% m.m. 1/4 l:
1.000 l,
– skuta do 10% maščobe v s.s. prosta: 4.250 kg,
– skuta do 30% maščobe v s.s. 50 gr
40.000 kom,
– sirni namaz (razni okusi) do 30%
m. v s.s. 50 gr: 40.000 kom,
– siri individualno pakiranje do 35%
m. v s.s. 50 gr: 4.000 kg,
– sir rinfuza do 35% maščobe v s.s.:
1.500 kg,
– maslo 250 gr, 15 gr: 3.000 kg.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik lahko nudi ponudbo po skupinah.
(č) Ocenjena vrednost naročila: 48 mio
SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– sveže past. mleko in krat. ster. mleko
1,6% ml. mašč. – 15,5 mio SIT,
– jogurti od 1,6%-3,2% m.m. 180 gr –
15,3 mio SIT,
– mlečni napitki različni okusi TP 0,2 l
do 1% m.m. – 0,4 mio SIT,
– vroča čokolada 0,20 l 0,2 mio SIT,
– kisla smetana 20% m.m. 180 gr – 2
mio SIT,
– sladka smetana 35% m.m. 1/4 l – 0,5
mio SIT,
– skuta do 10% maščobe v s.s. prosta –
1,5 mio SIT,
– skuta do 30% maščobe v s.s. 50 gr –
2 mio SIT,
– sirni namaz (razni okusi) do 30% m. v
s.s. 50 gr – 2 mio SIT,
– siri individualno pakiranje do 35% m. v
s.s. 50 gr – 4,8 mio SIT,
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– sir rinfuza do 35% maščobe v s.s. –
0,8 mio SIT,
– maslo 250 gr, 15 gr – 3 mio SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: vsak
dan (od ponedeljka do sobote): celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
januar 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na ŽR 50103-603-51820 sklic na št. 00
45-08-7599.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 1. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje, soba 13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 1. 2000 ob 10. uri, glavna stavba Kliničnega centra Ljubljana – seminar I., Zaloška cesta 7.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1% ponudbene vrednosti. Trajanje bančne grancije za resnost ponudbe
je do poteka veljavnosti pondube.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 1. 2000 po
12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– merila za dodelitev naročila mleka:
1. cena – 80%,
2. reference – 20%,
skupaj – 100%.
– merilo za dodelitev naročila mlečnih
izdelkov:
1. kvaliteta – 30%,
2. cena – 65%,
3. reference – 5%,
skupaj – 100%.
15.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
82 z dne 8. 10. 1999 pod št. 12915.
Klinični center Ljubljana
Št. 025-114/99-1
Ob-16811
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ul. 12, 1000 Ljubljana;
061/178-48-34.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: na celotnem območju Republike Slovenije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup goriva in dodatne
opreme za vozila.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: po območjih, ki so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo lahko oddajali posamično ali v skupinah:
Glavni urad
1,382.500 SIT,
OGU Celje
479.700 SIT,
OGU Koper
970.900 SIT,
OGU Kranj
768.700 SIT,
OGU Ljubljana
1,601.600 SIT,
OGU Maribor
508.600 SIT,
OGU Murska Sobota
802.000 SIT,
OGU Nova Gorica
774.300 SIT,
OGU Novo mesto
472.300 SIT,
OGU Ptuj
221.000 SIT,
OGU Sevnica
407.700 SIT,
OGU Slovenj Gradec
516.400 SIT,
OGU Velenje
594.300 SIT.
Legenda: OGU: Območna geodetska
uprava.

4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ul. 12, 1000 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 12. 1999 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.000 SIT z nalogom na ŽR
50100-630-10014.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 12. 1999 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ul. 12, 1000
Ljubljana, Kontaktna oseba: Nives Jurcan,
soba P03, tel. 061/178-49-27.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 12. 1999 ob 10. uri, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ul.
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritljičju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe,
v višini 5% od ocenjene vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: nalogo 100% financira
naročnik.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 22. 12. 1999
do 9. ure.
14.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 7. točke te objave.
16., 17.
Geodetska uprava RS
Ob-16813
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom starejših občanov Ljubljana
Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51, 1125
Ljubljana Brdo, telefon 061/1770-600,
faks 061/1770-655.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, enota Bokalce,
Cesta na Bokalce 51 in enota Kolezija, Kopališka 10.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: čistila, potrošni material
in pripomočki za čiščenje ter toaletno
sanitarni material.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko prijavi za dobavo vseh artiklov v
celoti, po posameznih točkah ali za posamezen artikel.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno za čas enega leta po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto, previdoma do 31. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51, 1125 Ljubljana Brdo,
tajništvo, kontaktna oseba gospa Vida Rojc,
telefon 061/1770-602.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 27. 12. 1999,
vsak delovnik od 9. do 14. ure, po predhodni enodnevni najavi po faksu in po predložitvi potrjenega virmana o plačani razpisni
dokumentaciji.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, z virmanom na
žiro račun Doma starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, številka 50101-603-50449.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 28. 12. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51 –
tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v torek, dne 4. 1. 2000
ob 9. uri, v dvorani Doma starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2% od vrednosti ponujenega
blaga, s trajanjem veljavnosti do 14. 3. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
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drugih dokumentih: rok plačila je najmanj
30 dni po dobavi in prejemu računa.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni po javnem odpiranju ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): naročnik bo upošteval naslednja glavna merila:
a) kvaliteta,
b) cena (najcenejša ponudba ni nujno
najugodnejša),
c) rok dobave,
d) zaloga ponujenih artiklov,
e) celovitost ponudbe,
f) plačilni rok,
g) reference,
h) druge ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije lahko ponudniki
zahtevajo pri kontaktni osebi naročnika Ivanki Podpečan, telefon 061/1770-609.
16., 17.
Dom starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik
Ob-16814
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom starejših občanov Ljubljana
Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51, 1125
Ljubljana Brdo, telefon 061/1770-600,
faks 061/1770-655.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, enota Bokalce,
Cesta na Bokalce 51 in enota Kolezija, Kopališka 10.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zdravila in material v
zdravstvu.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko prijavi za dobavo vseh artiklov v
celoti ali za posamezen artikel.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
19,700.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno za čas enega leta po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto, previdoma do 31. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51, 1125 Ljubljana Brdo,
tajništvo, kontaktna oseba Vida Rojc, telefon 061/1770-602.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 27. 12. 1999,
vsak delovnik od 9. do 14. ure, po predhodni enodnevni najavi po faksu in po predložitvi potrjenega virmana o plačani razpisni
dokumentaciji.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, z virmanom na
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žiro račun Doma starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, številka 50101-603-50449.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 28. 12. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51 –
tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v sredo, dne 5. 1.
2000 ob 9. uri, v dvorani Doma starejših
občanov Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2% od vrednosti ponujenega
blaga, s trajanjem veljavnosti do 14. 3. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je najmanj
30 dni po dobavi in prejemu računa.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni po javnem odpiranju ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): naročnik bo upošteval naslednja glavna merila:
a) kvaliteta,
b) cena (najcenejša ponudba ni nujno
najugodnejša),
c) rok dobave,
d) zaloga ponujenih artiklov,
e) celovitost ponudbe,
f) plačilni rok,
g) reference,
h) druge ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije lahko ponudniki
zahtevajo pri kontaktni osebi naročnika Mileni Kavčič, telefon 061/1770-609 ali Barbari Kristan, telefon 061/1770-521.
16., 17.
Dom starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik
Ob-16815
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom starejših občanov Ljubljana
Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51, 1125
Ljubljana Brdo, telefon 061/1770-600,
faks 061/1770-655.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, enota Bokalce,
Cesta na Bokalce 51 in enota Kolezija, Kopališka 10.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: blago, obleka in obutev.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko prijavi za dobavo vseh artiklov v
celoti ali za posamezen artikel.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.

(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno za čas enega leta po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
eno leto, previdoma do 31. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dom
starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51, 1125 Ljubljana Brdo,
tajništvo, kontaktna oseba je Vida Rojc, telefon 061/1770-602.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je
možno zahtevati do 27. 12. 1999, vsak delovnik od 9. do 14. ure, po predhodni enodnevni
najavi po faksu in po predložitvi potrjenega virmana o plačani razpisni dokumentaciji.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 7.000 SIT, z virmanom na
žiro račun Doma starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, številka 50101-603-50449.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 28. 12. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51 –
tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo v četrtek, dne 6. 1.
2000 ob 9. uri, v dvorani Doma starejših
občanov Ljubljana Vič-Rudnik, Cesta na Bokalce 51.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2% od vrednosti ponujenega
blaga, s trajanjem veljavnosti do 14. 3. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila je najmanj
30 dni po dobavi in prejemu računa.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni po javnem odpiranju ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): naročnik bo upošteval naslednja glavna merila:
a) kvaliteta,
b) cena (najcenejša ponudba ni nujno
najugodnejša),
c) rok dobave,
d) zaloga ponujenih artiklov,
e) celovitost ponudbe,
f) plačilni rok,
g) reference,
h) druge ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije lahko ponudniki
zahtevajo pri kontaktni osebi naročnika Ivanki Podpečan, telefon 061/1770-609.
16., 17.
Dom starejših občanov
Ljubljana Vič-Rudnik
Ob-16873
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Fakulteta za računalništvo in informa-
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tiko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, pp.
2999, 1001 Ljubljana, tel. 176-8387, faks
133-2215.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: prostori Fakultete za
računalništvo in informatiko.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pedagoška oprema (računalniška, merilna in programska oprema, projektor) po specifikaciji, ki je del
razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za celotno naročilo ali le za del naročila, in sicer za dobavo
računalniške opreme, merilne opreme, programske opreme, projektorja.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– računalniška oprema: 3,100.000 SIT,
– merilna oprema – osciloskop:
350.000 SIT,
– programska oprema: 300.000 SIT,
– projektor: 950.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
1. 2. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Dekanat Fakultete za računalništvo in informatiko, Tržaška 25, Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 12. 1999,
od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT na ŽR Fakultete za računalništvo in informatiko, št.:
50106-603-402407.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 24. 12. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Fakulteta za računalništvo in
informatiko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25,
1000 Ljubljana (dekanat), v zapečateni pisemski ovojnici z oznako “Ne odpiraj – javni
razpis” ali priporočeno po pošti.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 12. 1999 ob 9. uri, v dekanatu Fakultete za računalništvo in informatiko, Tržaška
25, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
vrednosti ponujene opreme.
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 pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: kot je videti v razpisni dokumentaciji.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 12. 1999
do 9. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena 60%,
– rok dobave 10%,
– kvaliteta 10%,
– ugodnosti 10%,
– reference 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Zvone Petkovšek, univ. dipl. inž. el.,
tel. 176-8374, doc. Veselko Guštin, tel.
176-8384.
16., 17.
Fakulteta za računalništvo
in informatiko
Univerze v Ljubljani
Ob-16880
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
faks: 189-73-47.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
blaga brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106
Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga ki ga je potrebno dobaviti:
– prenosni računalnik 1x,
– projektor 1x,
– LCD monitor 20x,
– strežnik 1x,
– osebni računalnik 9x,
– laserski tiskalnik 1x,
– barvni tiskalnik 1x,
– programsko oprema:
– Microsoft NT server 1x
– Microsoft BackOffice small Buisiness server-25upor 1x,
– komunikacijska omara.
Podrobnejše tehnične zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela navedenega blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: december 1999.
5. Predvideni datum zaključka dobave je
december 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ogled in dvig razpisne dokumentacije je možen do petka
17. decembra 1999 med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisano dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije je potrebno predložiti pooblastilo interesenta in dokazilo o plačilu
10.000 SIT nepovratnih sredstev na žiro
račun št. 50101-603-402300 pri Agenciji
za plačilni promet Ljubljana, s pripisom
“Razpisna dokumentacija - Oprema ZRSBR 1999”.
7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. december 1999
do 10. ure.

(b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb
21. december 1999 ob 13. uri, Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora v ponudbo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT, ki mora biti veljavna
do 31. decembra 1999.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in /ali sklicevanje na določila v drugih dokumentih: naročnik se zavezuje opravljati plačila v skladu z navodili o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov če ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom podpisal pogodbo o nakupu
računalniške opreme.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve in sposobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ne morejo
umakniti ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbo do 21. decembra 1999 do
10. ure, torej do začetka odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril - (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Milan Jeraj, tel.
061/189-73-36.
Na razpisu lahko sodelujejo le ponudniki, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno
v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera ni
bila objavljena.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: to je prva objava javnega razpisa za to naročilo.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 082/99
Ob-16889
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, faks: 175 -2186.
2.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 2 kosa terminalne opreme za optične zveze.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj
se lahko poteguje samo za naročilo v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
9,400.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobavni rok je 45 dni po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, pri Mateji Duša,
tel. 061/175-3742, faks 061/175-3740.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 14. 12. do
17. 12. 1999 med 9. in 11. uro.
c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na
razpolago za 5.950 SIT po enodnevni predhodni najavi na telefaks št. 061/175-37-40 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je
negotovinski, na račun RTV Slovenija, pri Novi
Ljubljanski banki, št. rač. 50101-603-45036,
sklic na št. 00-51-634-566, z oznako predmeta plačila (št. razpisa) in z navedbo davčne
številke in sedeža podjetja.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 12. 1999 do
15. ure v vložišče RTV Slovenija.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: RTV Slovenija, Vložišče, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napisom: Ne odpiraj - za razpis - Ponudba za
razpis št. 82/99 - Terminalna oprema za
optične zveze. Na kuverti mora biti napisan
polni naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 12. 1999 ob 10. uri v veliki sejni sobi
JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v
višini 500.000 SIT.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika blaga, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: po
razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa pogodbe.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):
– cena blaga, plačilni pogoji in rok plačila,
– tehnična in funkcionalna ustreznost,
– servisiranje opreme in dobavljivost rezervnih delov,
– tehnična dokumentacija,
– druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu:
– za komercialni del pri Brigiti Majdič
faks 061/175-21-86.
– za tehnični del pri Bernardu Vrhu faks
061/175-37-51.
Javni zavod RTV Slovenija, Ljubljana
Št. 084/99
Ob-16890
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550
Ljubljana,
številka
telefaksa:
175-37-40.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
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3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kolodvorska 2.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– blagovna skupina I: videokasete
formata Betacam SP in Digital Betacam
ca. 12.500 kosov.
– blagovna skupina II: videokasete
formata DVCPRO ca. 1.700 kosov.
– blagovna skupina III: videokasete
formata VHS ca. 7.400 kosov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: posamezni ponudniki lahko pošljejo ponudbe
za vse tri blagovne skupine skupaj ali samo
za posamezno blagovno skupino.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
48,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
– blagovna skupina I: ca. 40,750.000 SIT.
– blagovna skupina II: ca. 5,100.000 SIT.
– blagovna skupina III: ca. 2,650.000 SIT.
4. Datum dobave: 14 dni po naročilu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
sukcesivne dobave po letni pogodbi.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Tehnični trak,
soba 3Z16, pri Mateji Duša, tel.175-3742,
faks 175-3740.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 14. 12. do
24. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu z navedbo davčne številke in sedeža
podjetja. Način plačila je negotovinski na račun pri Agenciji za plačilni promet, Ljubljana,
na račun št. 50101-603-45036, sklic na št.
00-789100-51 z oznako predmeta plačila
(oznaka razpisa). Dodatne informacije so na
voljo v pisni obliki na faks št. 175-37-40.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 11. 1.
2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija - vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom:
Ne odpiraj - za razpis - Ponudba za razpis
št. 084/99 – videokasete. Na zaprti kuverti
mora biti napisan polni naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 1. 2000 ob 12. uri v prostorih JZ RTV
Slovenija, Ljubljana, v veliki sejni sobi v 5.
nadstropju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini SIT 485.000 za vse blagovne skupine
skupaj, oziroma 1% predvidene vrednosti
za posamezno blagovno skupino, veljavno
tri mesece od datuma izdaje.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika blaga, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-

nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po
razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa pogodbe.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
plačilni pogoji in rok plačila, dobavni rok,
tehnična ustreznost in kakovost, servisiranje, reference in druga ostala merila po razpisni dokumentaciji.
15. Naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.
16., 17.
JZ RTV Slovenija, Ljubljana
Št. 012-1/99-13
Ob-16910
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje, faks 063/833-314.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za naročilo
blaga brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Rečica
ob Savinji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila
je dobava, vgradnja oziroma montaža ter
priklop naslednje opreme:
A. Tipska šolska oprema:
– pohištvena,
– drobna oprema,
– tehnična oprema,
– oprema specializiranih učilnic,
– oprema telovadnice.
B. Oprema, izdelana po naročilu.
D. Oprema za varovanje objekta.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo zahtevanega blaga,
za katere dele oziroma skupine: ponudnik
oziroma dobavitelj se lahko poteguje za dobavo, vgradnjo in priklop celotne razpisne
opreme.
(č) Ocenjena vrednost naročila: celotna
oprema: 48,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: posredovanje podatkov o priključkih opreme v
10 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika, začetek dobave in vgradnje opreme
1. junij 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
dokončanje vgradnje opreme 30. 6. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3000 Mozirje, tel. 063/833-255 (Vinko Jeraj).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v 15 dneh po objavi, vsak delavnik od 8. do 12. ure po
predhodni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, negotovinsko
plačilo na ŽR 52810-630-10098, pred dvigom razpisne dokumentacije.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
preložiti ponudbo: do 14. 1. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Mozirje, Savinjska
cesta 7, 3330 Mozirje, tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 1. 2000 ob 13. uri, Mozirje, Savinjska
cesta 7, 3330 Mozirje, sejna soba.
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9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe, v višini 10% ocenjene vrednosti, z veljavnostjo
do izročitve bančne garancije za dobro izvedbo del.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: plačilo 30,000.000 po dobavi in prevzemu opreme, razlika do ponudbene cene blagovni
kredit dobavitelja za dobo 3. let (za celotno
ponudbo).
11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba bo sklenjena
za vsa razpisana dela.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna ali fizična oseba, ki ima ustrezno registracijo za izvedbo vseh razpisanih del (dobava, vgradnja in priklop celotne opreme).
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji ponudbe v razpisanem roku ponudniki ne morejo več umakniti ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena s kreditiranjem oziroma obresti – 50%,
– fiksna cena – 8%,
– kvaliteta nudene opreme – 15%,
– plačilni pogoji – 10%,
– reference ponudnika in podizvajalcev
– 5%,
– finančna usposobljenost – 4%,
– garancija na kakovost izvršenih del –
8%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Občina Mozirje, Savinjska cesta 7,
3330 Mozirje, tel. 063/833-255, faks
063/833-314, (Vinko Jeraj), na osnovi pisnih vprašanj oziroma vprašanj po telefaksu, ki prispejo v 15 dneh po objavi. Pisni
odgovori bodo posredovani vsem, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo.
16., 17.
Občina Mozirje
Št. 110-1/99
Ob-16913
1. Naročnik, potni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
telefaks 136 97 46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: AC baza Postojna.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: AC baza Postojna – notranja oprema (v sklopih od 1 do 17).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: Rok
dobave je 1 mesec po podpisu pogodbe.
5.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel.
17 88 439, faks 17 88 332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 4. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 10.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
4. 1. 2000 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC baza Postojna – notranja oprema“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 4. 1. 2000
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 600.000 SIT in
veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
13.
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 naročilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana, Tržaška 19a, tel.
17 88 331, faks 17 88 332.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 3. 9. 1999 pod št.
Ob-10909, objava o izidu pa dne 26. 11.
1999.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 234/1-99
16928
1. Naročnik, poštni naslov, št. faksa: Pomurski zdravstveni zavod Murska Sobota,
9000 Murska Sobota, Arh. Novaka 2b,
069/302-223.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. a) Kraj dobave: v zdravstvene zavode:
Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska
24, 9000 Murska Sobota, Zdravstveni dom
Gornja Radgona, 9250 Gornja Radgona,
Partizanska 40, Zdravstveni dom Ljutomer,
Cesta I. Slovenskega tabora 2, 9240 Ljutomer, Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 136 osebnih računalnikov.
c) Navedba ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora ponuditi celovito ponudbo.
č) Ocenjena vrednost naročila: 35 mio
SIT.
d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem naročil ni možna.
4. Datum dobave, če je predvideno: do
30 dni od podpisa pogodb.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30 dni od podpisa pogodb.
6. a) Polni naslov službe o katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pomurski zdravstveni zavod, Arh. Novaka 2b,
9000 Murska Sobota, tajništvo, vsak delavnik med 8. in 13. uro.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od razpisa v Uradnem listu RS do 30. 12. 1999.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na žiro račun 51900-609-90067.
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe, 12.1. 2000 do 9. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pomurski zdravstveni zavod,
Arh. Novaka 2b, 9000 Murska Sobota, v
tajništvu zavoda.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 1. 2000 ob 12. uri, soba direktorja
Uprave, 1. nadstropje, Pomurski zdravstveni zavod , Arh. Novaka 2b, 9000 Murska
Sobota.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti, trajanje bančne garancije za resnost ponudbe je
do poteka veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: izhajajo iz razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

Stran

6726 / Št. 100 / 10. 12. 1999

12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev, finančno, poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zakoni in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: 12. 1. 2000 po 9. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Pomurski zdravstveni zavod
Murska Sobota

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

Št. 145/18
Ob-16804
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Soške elektrarne Nova Gorica,
d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
faks 065/129-63-15.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: reka Tolminka ob
Tolminu.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: lovilne
jame in deponije naplavin iz jezera HE
Doblar na reki Tolminki. Ocenjena vrednost je 50,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso predvidene.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni pričetek del: marec 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20, Nova Gorica, tajništvo podjetja.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 20. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki poravnajo plačilo
za razpisno dokumentacijo z virmanom na
žiro račun št. 52000-601-24191, Agencija
za plačilni promet, v višini 5.950 SIT (znesek
vključuje tudi davek na dodano vrednost).
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 12. 1. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, tajništvo podjetja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 1. 2000 ob
12. uri, na naslovu Soške elektrarne Nova
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Gorica, Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
sejna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% od orientacijske vrednosti naročila, veljavnost bančne
garancije do 27. 3. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilni rok ne sme biti krajši od 30 dni po
potrditvi mesečne situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– dokazila in potrdila za ugotavljanje primernosti ponudnika,
– vsebovati mora tudi druge dokumente
zahtevane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 12. 3. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
in teža posameznega merila po naslednjem
vrstnem redu:
– ponudbena cena: 75%,
– reference na tovrstnih delih: 10%,
– plačilni in komercialni pogoji: 5%,
– garancijska doba: 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktni osebi s strani ponudnika
sta Alida Rejec in Peter Blažej, tel.
065/129-63-10.
17., 18.
SENG, d.o.o., Nova Gorica
Št. 0048-308/114-99
Ob-16885
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-5125, telefaks št.
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Policijska postaja
Škofja Loka.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba alusteklarskih del na novo grajenem
objektu Policijske postaje Škofja Loka.
Skupna ocenjena vrednost naročila znaša: 17,000.000 SIT.
Podroben opis zahtevanih del je razviden iz razpisne dokumentacije javnega razpisa.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov
naročila posebej, obseg sklopov in možnosti
potegovanja za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo ponuditi vsa dela, ki so predmet javnega naročila, v celoti.
(c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudniki lahko ponudijo samo
razpisano varianto (osnovno) ponudbe. V

primeru, da ponudnik ponudi še variantno
ponudbo, se ta ne bo upoštevala.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: zahtevana dela morajo biti v celoti izvedena najkasneje
do 30. 4. 2000. Predvideni rok začetka izvedbe vseh del je 20. 2. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, kontaktna oseba: Borut Jug,
tel. 061/172-4825.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od
12. do 14. ure, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije, dokazilo o
vplačilu 4.000 SIT ter osnovne podatke o
ponudniku (ime, naslov, davčno številko).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 4.000
SIT, način plačila: virmansko, številka računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 308-114-99.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 10. 1. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za notranje zadeve
RS, Štefanova 2 – Vložišče 1501 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 1. 2000, ob 11. uri, Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost dane ponudbe s strani ponudnika za vrednost 5% od vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: rok
plačila ne sme biti krajši od 60 dni od dneva,
ko naročnik uradno prejme situacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o izvedbi alusteklarskih del na novo grajenem objektu
Policijske postaje Škofja Loka, v skladu z
razpisno dokumentacijo.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od zadnjega roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 120 dni od dneva odpiranja
ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
reference, finančno stanje ponudnika, garancijski rok in certifikat ISO 9001.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe dosežejo za ceno je 35 točk, za reference 8 točk, za finančno stanje ponudnika 6
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točk, za garancijski rok 4 točke in za certifikat ISO 9001 4 točke.
16., 17., 18.
Ministrstvo za notranje zadeve RS
Št. 110-1/99
Ob-16915
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
telefaks 136 97 46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: AC Brezovica – Vrhnika.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: gradnja dela protihrupne zaščite za naselje Brezovica na
desni strani AC Brezovica - Vrhnika.
Ocenjena
vrednost
celote
je
140,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja del je 30. 6. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, soba 103/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, dipl. inž.,
tel. 17 88 331, faks 17 88 332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 10. 12. 1999 do
27. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
11. 1. 2000 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Gradnjo dela protihrupne zaščite za naselje Brezovica na desni strani AC Brezovica – Vrhnika“. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 1. 2000
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
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ložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 4,200.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje mag.
Barbara Likar, dipl. ing. – Družba za državne ceste d.o.o., Einspilerjeva 6, Ljubljana,
tel. 30 94 258, faks 30 94 260.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo
je bil objavljen dne 20. 8. 1999 pod št.
Ob-10041, objava o izidu pa dne 3. 12. 1999.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-16917
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
telefaks 136 97 46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: AC Ankaran – Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: AC Ankaran – Koper; varovalne ograje.
Ocenjena
vrednost
celote
je
52,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: izdelava projektov ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 2 meseca od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste

d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, soba 103/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, dipl. inž.,
tel. 17 88 331, faks 17 88 332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 10. 12. 1999 do
27. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50105-601-13838.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
12. 1. 2000 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o.,
Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC Ankaran – Koper; varovalne ograje“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 12. 1. 2000
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,560.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
17 88 331, faks 17 88 332.
17., 18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
ZJN-02-GD se nadaljuje z javnim razpisom Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji na strani 6748.
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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. 06010/99
Ob-16731
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ul. 15, 1518 Ljubljana, faks
320-373 in Zveza društev upokojencev
Slovenije, Kebetova 9, 1000 Ljubljana,
faks 159-50-86.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
s predhodno izvedenim javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: oblikovanje, priprava
za tisk, tisk in dodelava, arhiviranje digitalnega zapisa ter odprema glasila
ZPIZ in ZDUS - Vzajemnost, ki izhaja mesečno, razen avgusta, vsakega 1. v mesecu, v nakladi od 25.000 do 40.000 izvodov, ocenjena vrednost 80,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: sedež ponudnika.
5. a), b)
c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
imena in strokovne kvalifikacije osebja, odgovornega za izvedbo storitve morajo pravne osebe navesti v ponudbeni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ponudniki lahko predložijo ponudbe samo za celotno razpisano
javno naročilo.
7. a)
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: vsak ponudnik lahko skladno z
zahtevami iz razpisne dokumentacije predloži na javni razpis samo eno ponudbo.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: od 1. 2. 2000 do
31. 12. 2000.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Uredništvo glasila ZPIZ in ZDUS - Vzajemnost, Mala ulica 5, Ljubljana, VI. nadstropje, soba št. 22, kontaktna oseba Marinka
Levičar, tel. št. 320 174 , vsak dan od 8.
do 9. ure.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 11. 1. 2000.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali
s položnico na žiro račun ZPIZ Slovenije,
št. 50100-607-65646, z navedbo polnega naslova in številke javnega razpisa.
10 a) Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbo: do 11. 1.
2000 do 12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za pokojninsko in
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invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj! Ponudba za pripravo, tisk in dodelavo, arhiviranje
digitalnega zapisa ter odpremo glasila ZPIZ
in ZDUS - Vzajemnost“.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 1. 2000 ob 10. uri, na naslovu:
Uredništvo glasila ZPIZ in ZDUS - Vzajemnost, Mala ulica 5, Ljubljana, v sejni sobi, v
VI. nadstropju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku
zahtevana: bančna garancija, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv v višini 10%
vrednosti javnega razpisa, veljavna do
20. 2. 2000.
13. Glavni pogoji glede financijanja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročnik se
zaveže račune plačati v roku 30 dni po
prejemu in potrditvi računa s strani naročnika.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: so navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 11. 1. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: merila za ocenjevanje
ponudb s ponderji:
– končna cena (0,30),
– tehnična opremljenost (0,20),
– poklicna usposobljenost kadrov
(0,10),
– standard kakovosti ISO 9001/2
(0,10),
– reference (naslovi revij) in dobaviteljev izdelavnega materiala (0,10),
– plačilni pogoji (0,10),
– celovitost izvedbe predmeta naročila
(0,10).
Posamezno merilo bo ocenjeno s točkami od 1 do 5.
18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
88 z dne 29. 10. 1999, pod številko
06010/99.
Svet izdajateljev glasila
ZPIZ in ZDUS - Vzajemnost
Št. 03300-99-34
Ob-16735
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, faks 714-005.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje storitev investitorskega inženiringa pri izgradnji
kanaliazcije Ihan (15,000.000 SIT).
4. Kraj izvedbe: Domžale.
5. (a), (b), (c)
6.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: 15. 1. 2000–2005.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Domžale, Oddelek za gospodarske
javne službe, Savska 2, Domžale, tajništvo
– 1. nadst.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, ŽR št.
50120-630-810230,
sklic
na
št.
714991005 Občina Domžale.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 12. 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Domžale, vložišče, Ljubljanska 69, 1230 Domžale.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj, javni razpis – ponudba – Opravljanje storitev investitorskega inženiringa pri izgradnji kanalizacije Ihan”. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 12. 1999 ob 16. uri, Občina
Domžale Ljubljanska 69, Domžale, konferenčna soba I. nadst.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: razvidno iz razpisne dokumentacije.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: mesečne situacije v skladu s pogodbo.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 60 dni.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: Občina Domžale, Savska 2, Domžale, kontaktna oseba Jože Kump dipl. inž. gr., tel.
722-022, faks 714-005.
19., 20.
Občina Domžale
Št. 2163/99
Ob-16724
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj, tel. 37-30, faks
373-107.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje javne razsvetljave na območju mesta Kranja –
mestne krajevne skupnosti.
Ocenjena vrednost del je 25,000.000
SIT. Mestna občina Kranj bo sklenila pogodbo v višini razpložljivih sredstev.
4. Kraj izvedbe: Mestna občina Kranj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
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osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
poglavju 10 razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ponudnik se lahko poteguje samo za vsa razpisana dela.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: dela se izvajajo od
1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Kranj, Oddelek za gospodarske javne službe, Slovenski trg 1, Kranj,
kontaktna oseba Rado Pečar.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovni dan od 8. do 12. ure, najkasneje do
8. dne od te objave.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega roka s potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT na žiro račun
Mestne
občine
Kranj
številka
51500-630-50113 s pripisom “Razpisna
dokumentacija za vzdrežvanje javne razsvetljave”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane
bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje
dvajseti dan po tej objavi, najkasneje do
10. ure. Ponudbo dostavite v sobo 209
Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene na naslov Mestna občina Kranj,
Slovenski trg 1, Kranj.
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z naslovom naročnika, s pripisom
“Vzdrževanje javne razsvetljave – ponudba, ne odpiraj!” in številko objave tega razpisa, ter naslovom ponudnika na prvi in
zadnji strani kuverte.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dvajseti dan
po tej objavi, in sicer v sobi 9, Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ob
12. uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: so v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– registracija ponudnika in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti pristojnega upravnega organa, za samostojne podjetnike priglasitveni list DURS-a.
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– izjava o minimalni kadrovski usposobljenosti in tehnični opremljenosti,
– dokazilo, da podjetje ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ne starejše od 30 dni od
te objave,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika
ni predmet obravnave pred sodiščem ali
predmet sodne preisakve, da njegovo
poslovanje ni sodno ali drugo odločbo
ustavljeno, ne starejše od 30 dni od te
objave,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti,
– izjava banke, da bo predložil garancijo za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti,
– obrazec o boniteti BON 1 in BON 2,
oziroma BON 3 ne starejše od 30 dni od te
objave, oziroma davčna odmera samostojnega podjetnika za leto 1998, ne starejše
od 90 dni od te objave,
– dokazilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov in drugih dajatev, ne starejše od 30 dni od te objave,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, vodstveni delavci ponudnika niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
ne starejše od 30 dni od te objave,
– ponudbeni predračun z rekapitualcijo, potrjene reference del, potrjen predlog
pogodbe o izvajanju del.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega
roka oddaje ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena vrednost – 40%,
– plačilni pogoji – 20%,
– fiksnost pogodbene cene – 20%,
– reference ponudnikov – 20%.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije ponudniki lahko dobijo
do izteka razpisnega roka na Mestni občini
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, osebno ali po
tel. 064/373-143, kontaktna oseba Rado
Pečar.
19. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: ne.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: naročilo je prvič objavljeno.
Mestna občina Kranj
Št. 869/99
Ob-16736
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaxa: Stanovanjski sklad občine Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje
pri Jelšah, tel. 063/821-111, faks
063/821-100.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje poslovnih
prostorov.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
7,000.000 SIT letno.
4. Kraj izvedbe: objekta Aškerčev trg
11 in 12 v Šmarju pri Jelšah.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: za izvedbo naročila se lahko

prijavijo izvajalci, ki so usposobljeni za izvajanje čiščenja poslovnih prostorov, imajo ustrezno število delavcev za izvajanje
rednega čiščenja.
(b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo le za celo storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: od 1. 5. 2000 do
30. 4. 2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Stanovanjski sklad občine Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah,
tel. št. 063/821-111.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 12. 1999
vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT virmansko na
žiro račun Stanovanjskega sklada občine
Šmarje pri Jelšah št. 50730-652-27130
sklicna številka 141-30.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 22. 12. 1999,
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Stanovanjski sklad občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
3240 Šmarje pri Jelšah, soba št. 50.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 12. 1999, ob 10. uri v sejni
sobi Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, soba št. 33.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: določeno v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in ali s sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: določeno v
razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morajo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po izteku roka
za oddajo ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: Stanovanjski sklad občine Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, soba št. 50.
19., 20.
Stanovanjski sklad občine
Šmarje pri Jelšah
Št. 4042-26/99
Ob-16793
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, telefaks 178-35-44.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem dveh fotokopirnih strojev, 5,200.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Kotnikova
5/III.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih in predpisi navedeni
v razpisni dokumentaciji.
(c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanje storitve: od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5/III, od
9. do 12. ure, Službe generalnega sekretarja, soba št. 39, kontaktna oseba Dragica Hvala.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 12. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo pravilno označene ponudbe, ki
bodo oddane do 21. decembra 1999 do
12. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5/III,
1000 Ljubljana, sprejemna pisarna, soba št. 86.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”, številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila “Ponudba za najem dveh fotokopirnih
strojev”, s polnim naslovom naročnika in
ponudnika na zadnji strani kuverte.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 12. 1999 ob 13. uri v sejni sobi
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, Kotnikova 5/III, Ljubljana.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik mora podpisati pogodbo.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kakovost storitve, odzivni čas za odpravo napake, cena, reference, plačilni pogoji ter druge ugodnosti; podrobnejša določila vsebuje razpisna dokumentacija.
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18. Druge informacije o naročilu: iz ocenjevanja bodo izločene nepopolne ponudbe. Za nepopolne se štejejo ponudbe, ki
ne bodo obsegale vseh v javnem razpisu in
razpisni dokumentaciji navedenih podatkov. Najcenejši ponudnik hkrati ne predstavlja najugodnejšega ponudnika. Sklep o
izbiri ponudnika prejmejo ponudniki v roku
7 dni po izbiri.
19., 20.
Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj
Republike Slovenije
Št. 609/99
Ob-16794
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje, faks 063/871-306.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): z javnim razpisom za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje storitev fotokopiranja – orientacijska vrednost
14,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: v poslovni stavbi Mestne občine Velenje, Titov trg 1.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo le za celo storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: nesprejemljivost
variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi samo svojo varianto.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek v januarju
2000, za dobo enega leta.
9. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pravno-premoženjska služba Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Janja
Kastelic.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: najkasneje do
29. 12. 1999.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: najkasneje do
30. 12. 1999 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 4. 1. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi
št. 1, prvo nadstropje poslovne stavbe MO
Velenje, Titov trg 1, Velenje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene cene, z veljavnostjo
do 19. 2. 2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: plačilo v roku 30 dni po prejemu računa, avansi niso
možni.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpol-

njevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudnik po
30. 12. 1999 ne more več umakniti ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža
in način uporabe meril (21. člen ZJN):
merila za dodelitev naročila, teža in način
uporabe, so navedena v razpisni dokumentaciji.
18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
29 z dne 23. 4. 1999 pod št. 142/99,
Ob-2865.
Mestna občina Velenje
Št. 48/99
Ob-16795
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, faks
061/177-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvedba meritev podzemnih in površinskih voda na območju odlagališča komunalnih odpadkov
Barje v Ljubljani ter izdelava vmesnega
in končnega poročila; ocenjena vrednost
naročila, vključno z DDV, 9,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, območje
okoli odlagališča komunalnih odpadkov
Barje in Ljubljansko barje.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
da, v skladu z razpisno dokumentacijo JR
S 6/99.
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: brez variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: kumulativno 190
koledarskih dni; pričetek predvidoma februarja 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, 1104 Ljubljana, služba za investicije,
soba
št.
49/I.
nadstropje,
tel.
061/177-96-92, faks 061/177-97-13, ob
delavnikih od 8. do 12. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od vključno
10. 12. 1999 do vključno 29. 12. 1999,
ob delavnikih od 8. do 12. ure, proti predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo (položnica, blagajniški
prejemek).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 30.000 SIT na ŽR št.
50103-601-23953, namen nakazila: JR S
6/99 – meritve voda Barja, ali z gotovino
na blagajni podjetja, Povšetova ulica 6,
Ljubljana, ob delavnikih od 8. do 9.30 in
od 10. do 13. ure, namen vplačila: Razpi-
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sna dokumentacija JR S6/99 – meritve
voda Barja.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 7. 1.
2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana,
tajništvo, soba št. 29/I. nadstropje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 1. 2000 ob 12.30, Povšetova
ulica 6, Ljubljana, soba št. 51/II. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: razvidno iz razpisne dokumentacije.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: veljavna pogodba –
razvidno iz razpisne dokumentacije.
15. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne
in tehnične sposobnosti, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: razvidno iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po vključno
7. 1. 2000 po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): razvidno iz razpisne dokumentacije.
18., 19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 22. 10. 1999 pod
št. Ob-13534, objava o izidu pa dne 3. 12.
1999.
Snaga, d.o.o., Ljubljana
Št. 079/99
Ob-16796
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, 061/1753-654.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem enokamernih
ENG
ekip,
ocenjena
vrednost
100,000.000 SIT bruto.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija in
tujina.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
po razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: po razpisni dokumentaciji.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Darja Slokan, tel. 061/1752-123,
faks 061/1752-180.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. ure, dne
24. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na račun št.
50101-603-45036, sklic 00-789100-51,
pri APP, z oznako predmeta naročil in navedbo davčne številke ter sedeža naročnika.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 1. 2000 do
15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: JZ RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom “Ne odpiraj – javni razpis za najem
ENG enokamernih ekip – razpis št. PR
079/99”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 1. 2000 ob 12. uri, RTV center,
V. nadstropje, Kolodvorska 2, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančne garancije po razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do podpisa
pogodbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
70%, prilagajanje naročniku 10%, plačilni
pogoji 5%, reference 10%, ostale ugodnosti 5%.
18. Druge informacije o naročilu: po
razpisni dokumentaciji. Naročnik bo pogodbe z najugodnejšimi ponudniki sklenil
po sprejetju finančnega načrta JZ RTV
SLO, v obsegu razpoložljivih finančnih
sredstev.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
37-38 z dne 21. 5. 1999 pod št. PR 051,
objava o izidu pa dne 21. 7. 1999.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 080/99
Ob-16797
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, 061/1753-654.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem ACE montaž,
ocenjena vrednost 20,000.000 SIT bruto.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
po razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: po razpisni dokumentaciji.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Darja Slokan, tel. 061/1752-123,
faks 061/1752-180.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. ure, dne
24. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na račun št.
50101-603-45036, sklic 00-789100-51,
pri APP, z oznako predmeta naročil in
navedbo davčne številke ter sedeža naročnika.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 1. 2000 do
15. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom
“Ne odpiraj – javni razpis za najem ACE
montaž – razpis št. PR 080/99”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 14. 1. 2000 ob 13. uri, RTV
center, V. nadstropje, Kolodvorska 2,
Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančne garancije po razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do podpisa
pogodbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
70%, plačilni pogoji 10%, prilagajanje naročniku 10%, reference 10%.
18. Druge informacije o naročilu: po
razpisni dokumentaciji. Naročnik bo pogodbe z najugodnejšimi ponudniki sklenil
po sprejetju finančnega načrta JZ RTV
SLO, v obsegu razpoložljivih finančnih
sredstev.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
37-38 z dne 21. 5. 1999 pod št. PR 051,
objava o izidu pa dne 21. 7. 1999.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 081/99
Ob-16798
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana, 061/1753-654.

Stran

6732 / Št. 100 / 10. 12. 1999

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem videoprojektorja, ocenjena vrednost 10,000.000 SIT
bruto.
4. Kraj izvedbe: Republika Slovenija.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
po razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi
samo za del storitev: po razpisni dokumentaciji.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: 12 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Darja Slokan, tel. 061/1752-123,
faks 061/1752-180.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. ure, dne
24. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT na račun št.
50101-603-45036, sklic 00-789100-51,
pri APP, z oznako predmeta naročil in
navedbo davčne številke ter sedeža naročnika.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 1. 2000 do 15.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: JZ RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, s pripisom “Ne odpiraj – javni razpis za
videoprojektor – razpis št. PR 081/99”.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 1. 2000 ob 14. uri, RTV center,
V. nadstropje, Kolodvorska 2, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančne garancije po razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do podpisa
pogodbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
80%, plačilni pogoji 10%, prilagajanje naročniku 5%, reference 5%.
18. Druge informacije o naročilu: po
razpisni dokumentaciji. Naročnik bo pogodbe z najugodnejšimi ponudniki sklenil
po sprejetju finančnega načrta JZ RTV
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SLO, v obsegu razpoložljivih finančnih
sredstev.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
37-38 z dne 21. 5. 1999 pod št. PR 051,
objava o izidu pa dne 21. 7. 1999.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-16799
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje “Okolje” Piran, Fornače
33,
6330
Piran,
faks
066/21-750-15.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje in vzdrževanje javnih površin v Občini Piran, ocenjena vrednost na leto 95,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: celotno območje Občine Piran.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: dolgoročno sodelovanje, pričetek januar 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
“Okolje” Piran, Fornače 33, 6330 Piran,
sektor JSVO.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 12. 1999 do
10. ure, z dokazilom o plačilu zneska za
razpisno dokumentacijo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko 8.000 SIT (+
DDV) na žiro račun 51410-601-12921, JP
“Okolje” Piran.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 1. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: JP “Okolje” Piran, Fornače 33, 6330 Piran (tajništvo).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”, s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, navedbo predmeta naročila, naslovom naročnika in naslovom pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 12. 1. 2000 ob 13. uri, na JP “Okolje” Piran, Fornače 33, 6330 Piran, v sejni
sobi.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini
5% od orientacijske vrednosti objavljenega
naročila.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: izplačilo 30 dni
po mesečnih poročilih o izvršenih delih na
podlagi sklenjene pogodbe.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-

vati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 1.
2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena,
– reference,
– primerna usposobljenost.
18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg del od razpisanih, z obzirom na
razpoložljiva finančna sredstva,
– morebitne dodatne informacije o
naročilu lahko ponudniki pridobijo pisno
na naslovu naročnika ali po tel.
066/21-750-40, pri Alenki Poljšak.
19., 20.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.
Ob-16800
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje “Okolje” Piran,
Fornače
33,
6330
Piran,
faks
066/21-750-15.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: za izvajanje programa
odvoz odpadkov iz zaledja na območju
Občine Piran, ocenjena vrednost na leto
18,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: zaledje Občine Piran.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: dolgoročno sodelovanje, pričetek januar 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
“Okolje” Piran, Fornače 33, 6330 Piran,
sektor JSVO.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 12. 1999 do
10. ure, z dokazilom o plačilu zneska za
razpisno dokumentacijo.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: virmansko 8.000 SIT
(+ DDV) na žiro račun 51410-601-12921,
JP “Okolje” Piran.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 5. 1. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: JP “Okolje” Piran, Fornače 33, 6330 Piran (tajništvo).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”, s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, navedbo predmeta naročila, naslovom naročnika in naslovom pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 5. 1. 2000 ob 13. uri, na JP “Okolje” Piran, Fornače 33, 6330 Piran, v sejni
sobi.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini
10% od orientacijske vrednosti objavljenega naročila.
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13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: izplačilo 30 dni
po mesečnih poročilih o izvršenih delih na
podlagi sklenjene pogodbe.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 31. 1.
2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponujena cena,
– ustreznost vozila,
– reference.
18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg del od razpisanih, z obzirom na
razpoložljiva finančna sredstva,
– morebitne dodatne informacije o naročilu lahko ponudniki pridobijo pisno na
naslovu
naročnika
ali
po
tel.
066/21-750-40, pri Alenki Poljšak.
19., 20.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.
Št. 5244
Ob-16801
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Srednja trgovska šola Ljubljana,
Poljanska 28a, 1000 Ljubljana, tel.
061/310-296, faks 061/1313-285.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitev prehrane – priprava in prodaja malic dijakom in zaposlenim, ocenjena vrednost 9,600.000 SIT
na leto.
4. Kraj izvedbe: v prostorih Srednje trgovske šole Ljubljana, Poljanska 28a, Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije in je registriran za opravljanje
navedenih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
javnih naročilih, odredba o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije, standardi za šolsko prehrano, opredeljeni v razpisni dokumentaciji, pravilnik o pogojih, ki
jim morajo glede mikrobiološke neoporečnosti ustrezati živila v prometu (Ur. l. SFRJ,
št. 45/83), zakon o zdravstvenem nadzoru
nad živili (Ur. l. SRS, št. 17/75 in 42/86),
veljavni sanitarno higienski predpisi.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navedba strokovne kvalifikacije osebja
pravne osebe ponudnika je obvezni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi sa-
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mo za del storitev: ponudniki morajo ponudbo podati za celoten predmet javnega
naročila.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi samo svoje variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek 1. 4.
2000, zaključek 31. 12. 2002, razen v
času šolskih počitnic.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska
28a, Ljubljana, tajništvo – soba 132, I.
nadstropje, pri Zofiji Kalinger.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan od dneva
objave javnega razpisa do vključno 23. 12.
1999 in od 3. 1. 2000 do 4. 1. 2000, od
11. do 12. ure (šolske počitnice).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo je potrebno pred dvigom plačati 5.000
SIT na žiro račun 50101-603-45629, pri
Agenciji za plačilni promet, Miklošičeva,
Ljubljana, kar ponudnik dokaže z originalno potrjeno splošno položnico ali izpiskom APP.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 5. 1. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti v dveh izvodih (v originalu in 1
kopiji), zapečateni ovojnici z jasno oznako
“Ne odpiraj – Ponudba za storitev prehrane”, s številko Uradnega lista RS in številko objave javnega razpisa, osebno na sedežu naročnika do 5. 1. 2000 do 12. ure,
v tajništvu šole, pri Zofiji Kalinger (v času
od 24. 12. 1999 do 2. 1. 2000 – šolske
počitnice) ali priporočeno s povratnico po
pošti na naslov: Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska 28a, 1000 Ljubljana, ki
mora v tajništvo prispeti do 5. 1. 2000 do
12. ure.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 1. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi
št. 102, v I. nadstropju, na naslovu naročnika, Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska 28a, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki morajo v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% od vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do 60 dni po datumu izdaje sklepa
o izbiri.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačila se izvajajo v skladu z določili zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije in navodil o
izvrševanju proračuna v skladu z razpisno
dokumentacijo, s tem, da izvajalec in naročnik za del plačila pobotata najemnino
za prostore naročnika, v katerih bo izvajalec izvajal predmet javnega naročila. Ostali
pogoji plačil so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo

dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce,
– ostala dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
od ponudbe ne morejo odstopiti po 5. 1.
2000 po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena in ostali komercialni pogoji – do
4 točke,
– kvaliteta ponudbe storitev – do 4
točke,
– dosedanje izkušnje, reference – do 3
točke,
– sposobnost vzdrževanja standardov –
do 3 točke,
– kadrovska struktura, strokovne reference zaposlenih in zagotovitev zadostnega števila delavcev za razdeljevanje malic v
času odmorov – do 4 točke,
– celovitost opisa ponudbe in skladnost
vsebine ponudbe z zahtevami naročnika –
do 2 točki.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
Naročnik ne bo upošteval preference
za domače ponudnike.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki so dolžni predmet javnega naročila
izvajati v prostorih naročnika, ki so namenjeni za pripravo in razdeljevanje malic in
za uporabo teh prostorov naročnika plačati
najemnino v skladu s pogoji, določenimi v
razpisni dokumentaciji.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
73 z dne dne 30. 10. 1998, drugi pa v
Uradnem listu RS, št. 28-29 z dne 23. 4.
1999.
Srednja trgovska šola Ljubljana
Št. 5245
Ob-16802
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Srednja trgovska šola Ljubljana,
Poljanska 28a, 1000 Ljubljana, tel.
061/310-296, faks 061/1313-285.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje šolskih in poslovnih prostorov, ocenjena vrednost
6,500.000 SIT na leto.
4. Kraj izvedbe: šolski in poslovni prostor Srednje trgovske šole Ljubljana, Poljanska 28a, Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila z zakonom ni

Stran

6734 / Št. 100 / 10. 12. 1999

rezervirana za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije, je usposobljen za izvajanje
del čiščenja šolskih in poslovnih prostorov,
ima ustrezno število delavcev za izvajanje
rednega čiščenja, globinskih čiščenj in izdelavo zaščitnih premazov in je registriran
za opravljanje navedenih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih, odredba o obvezni
vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije, predpisi o varstvu pri delu.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navedba strokovne kvalifikacije osebja
pravne osebe ponudnika je obvezni del razpisne dokumentacije.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ponudniki morajo ponudbo podati za celoten predmet javnega
naročila.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi samo svoje variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek 1. 4.
2000, zaključek 31. 12. 2002.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska
28a, Ljubljana, tajništvo – soba 132,
I. nadstropje, pri Zofiji Kalinger.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak dan od dneva objave javnega razpisa do vključno
23. 12. 1999 in od 3. 1. 2000 do 4. 1.
2000, od 11. do 12. ure (šolske počitnice).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo je potrebno pred dvigom plačati 5.000
SIT na žiro račun 50101-603-45629, pri
Agenciji za plačilni promet, Miklošičeva,
Ljubljana, kar ponudnik dokaže z originalno potrjeno splošno položnico ali izpiskom
APP.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 5. 1. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti v dveh izvodih (v originalu in 1
kopiji), zapečateni ovojnici z jasno oznako
“Ne odpiraj – Ponudba za storitve čiščenja”, osebno na sedežu naročnika do 5. 1.
2000 do 12. ure, v tajništvu šole, pri Zofiji
Kalinger (razen v času od 24. 12. 1999 do
2. 1. 2000 – šolske počitnice) ali priporočeno s povratnico po pošti na naslov: Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska 28a,
1000 Ljubljana, ki mora v tajništvo prispeti
do 5. 1. 2000 do 12. ure.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 1. 2000 ob 15. uri, v sejni sobi
št. 102, v I. nadstropju, na naslovu naročnika, Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska 28a, Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
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na: ponudniki morajo v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5% od vrednosti ponudbe, z veljavnostjo do 60 dni po datumu izdaje sklepa
o izbiri.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačila se izvajajo v skladu z določili zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije in navodil o
izvrševanju proračuna v skladu z razpisno
dokumentacijo. Ostali pogoji plačil so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– izkažejo finančno zmožnost,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce,
– ostala dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki
od ponudbe ne morejo odstopiti od 5. 1.
2000 po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– razmerje cena/kvaliteta storitev/obseg izvedene storitve za določeno ceno ter
ostali komercialni pogoji – 5 točk,
– dosedanje izkušnje, reference predvsem na področju predmeta javnega razpisa – obseg in trajanje izvajanja storitve pri
enem naročniku – 4 točke,
– kadrovska struktura in strokovne reference zaposlenih, usposobljenost za
strojno čiščenje –3 točke,
– stalnost zaposlenih delavcev – 3
točke,
– finančna zmožnost v zadnjih 6 mesecih – 3 točke,
– uporaba ekološko neoporečnih čistil
– 2 točki,
– druga merila, določena v razpisni dokumentaciji.
Naročnik ima pravico pozvati ponudnike na prezentacijo opravljanja sotritve
čiščenja in oceniti ustreznost.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
Naročnik ne bo upošteval preference
za domače ponudnike.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki morajo zagotoviti čiščenje tudi v
popoldanskih in večernih urah.
19., 20.
Srednja trgovska šola Ljubljana
Št. 228-02-5/99
Ob-16803
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks
061/178-5579.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira izvajalca varnostno receptorske službe poslovnih
objektov: Parmova 33, Beethovnova
11, Gregorčičeva 25, Župančičeva 6,
Jesenkova 3 v Ljubljani, ocenjena vrednost naročila znaša 55,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Parmova 33, Beethovnova 11, Gregorčičeva 25, Župančičeva
6, Jesenkova 3 v Ljubljani.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: pridobljena licenca za opravljanje storitev fizičnega varovanja premoženja.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
skladu z razpisnimi pogoji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ponudnik mora ponuditi
celotno razpisano storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik ne more predložiti variantne ponudbe.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik mora obvezno predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek storitve:
1. 2. 2000, dokončanje storitve: 31. 5.
2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Aleš Ponikvar,
tel. 061/178-5565, faks 061/1785579.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 13. 12. 1999
do 24. 12. 1999, vsak delovni dan od
9.30 do 10.30.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 11. 1. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Republika Slovenija,
Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 11. 1. 2000 ob 10. uri, v sejni sobi
na naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija v višini 10% ocenjene vrednosti naročila, z veljavnostjo do
vključno datuma veljavnosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja in licenca za
opravljanje dejavnosti, v področje katere
spada izvedba javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in
tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in
delovne zmožnosti ter zadostne proste tehnične zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi pripomočki, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 10. 4.
2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. reference ponudnika pri opravljanju predmetnih storitev (od 0 do 46
točk),
2. plačilni pogoji, ki jih nudi ponudnik naročniku (0,1 točke za vsak daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar največ za
60 dni),
3. ponudnik razpolaga z veljavnim
certifikatom kakovosti (ISO 9001, ISO
9002) za opravljanje predmetnih storitev
(10 točk),
4. druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku (3 točke),
Pri vrednotenju po točkah od 1. do
4. se upošteva vplivnostni faktor 0,4.
5. ponudbena cena.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene cene se izračuna količnik med najnižjo in obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,6, tako dobljeni zmnožek
pa se pomnoži s številom 100.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
18. Druge informacije o naročilu: datum, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: 21. 1. 2000.
19., 20.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Št. 530-21/1999-2
Ob-16881
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, telefaks: 061/178-4815.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet naročila so objave v nacionalnem časopisu v letu
2000 za potrebe Projekta posodobitve
evidentiranja v različnih natančno določenih časovnih terminih. Orientacijska
vrednost naročila je 6,400.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: V prostorih izvajalca.
5. (a) Navedba, ali je izvedba naročila
omenjene storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ni rezervirana.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
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osebja, ki je odgovorno za izvedbo storitve: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve
in če se ponudniki lahko potegujejo tudi
samo za del storitev: ponudniki se lahko
potegujejo samo za celotno naročilo.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitve: delo se začne izvajati
takoj po uveljavitvi pogodbe, delo se bo
zaključilo do 31. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, kjer se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba je Nives Jurcan, soba P03, tel.:
061/178-4927.
(b) Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 17. 12. 1999
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena izvoda razpisne dokumentacije je 2.000
SIT – ŽR 50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do katere je potrebno predložiti ponudbo: 21. 12. 1999
do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Nives
Jurcan, soba P03.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 12. 1999 ob 9. uri, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija je pogoj za resnost
ponudbe z veljavnostjo do 17. 3. 2000 v
višini 5 odstotkov od ponudbene vrednosti
predmeta naročila.
13. Glavni pogoji financiranja in plačil
in/ali sklic na merodajna določila v drugih
dokumentih: naročilo bo financiral naročnik.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik mora naročilo izvesti samostojno.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: so določene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. 12.
1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena. To je prva objava.
20.
Geodetska uprava RS

Št. 530-20/1999-2
Ob-16882
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, telefaks: 061/178-4815.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet naročila je kopiranje računalniških CD (zgoščenk) in
računalniških disket. Orientacijska vrednost naročila je 1,100.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: v prostorih izvajalca.
5. (a) Navedba, ali je izvedba naročila
omenjene storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ni rezervirana.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ni
potrebno.
6. Navedba posameznih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo samo za celotno naročilo.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum začetka
izvajanja naročila in dokončanja storitve:
izvajanje del se začne takoj po uveljavitvi
pogodbe, dela se bodo zaključila najkasneje do 31. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, kjer se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba: Nives Jurcan, soba P03, tel.:
061/178-4927.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 17. 12. 1999
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena posameznega izvoda razpisne dokumentacije
je
2.000
SIT,
ŽR:
50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 12. 1999 do
11.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba je Nives
Jurcan, soba P03.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 12. 1999 ob 12. uri, Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevane: bančna garancija je pogoj za resnost
ponudbe z veljavnostjo do 17. 3. 2000 v
višini 5 odstotkov od ponudbene vrednosti
predmeta naročila.
13. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo bo financiral
naročnik.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki jim bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalca, vendar mora več kot 50% dela opraviti sam, njihovo pravno razmerje
določa razpisna dokumentacija.
15. Zahteve o pravnem statusu ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so določene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. 12.
1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena. To je objava.
20.
Geodetska uprava RS
Št. 530-18/1999-2
Ob-16883
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana; faks 061/178-4815.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega izdelavo prevodov iz slovenskega v angleški
jezik, iz angleškega v slovenski jezik in
lektoriranje za potrebe Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin.
Orientacijska
vrednost
naročila
je
2,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: v prostorih izvajalca.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih
lahko opravijo prevajalci in lektorji, kot je
to določeno v razpisni dokumentaciji.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za
izvedbo naloge, kot je to določeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ponudnik se ne more
potegovati samo za del storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: izvedba naloge poteka po zahtevah naročnika, opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja del
je opredeljen s podpisom pogodbe, dokončanje pa je določeno v razpisni dokumentaciji.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
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kontaktna oseba je Nives Jurcan, soba
P03, tel.: 061/178-4927.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 12. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena enega izvoda razpisne dokumentacije
je 2.000 SIT, ŽR: 50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je treba
predložiti ponudbo: 21. 12. 1999 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, kontaktna oseba je Nives
Jurcan, soba P03.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 12. 1999 ob 10.30, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana; sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe
veljavna do 17. 3. 2000 v višini 5 odstotkov od ponudbene vrednosti predmeta naročila.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naloge financira naročnik.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalca, vendar mora več kot 50% dela opraviti sam, njihovo pravno razmerje
določa razpisna dokumentacija.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: so določene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. 12.
1999.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena. To je prva objava.
20.
Geodetska uprava RS
Št. 530-19/1999-2
Ob-16884
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, telefaks: 061/178-4815.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet naročila je hitra dostava pošte (gradiv) po Sloveniji
in tujini za potrebe Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin. Orientacijska vrednost naročila je 7,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: dostava pošte po celem svetu.

5. (a) Navedba, ali je izvedba naročila
te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ni rezervirana.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ni
potrebno.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo samo za celotno naročilo.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja del
takoj po uveljavitvi pogodbe, dela se zaključijo najkasneje do 31. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba je Nives Jurcan, soba
P03, tel.: 061/178-4927.
(b) Datum, do kdaj se lahko zahteva
razpisna dokumentacija: 17. 12. 1999 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo, kjer
je cena posameznega izvoda razpisne
dokumentacije je 2.000 SIT – ŽR:
50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti najkasneje do 21. 12. 1999
do 13. ure.
(b) Polni naslov, kjer je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, kontaktna oseba je Nives Jurcan, soba P03.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 12. 1999 ob 13.30, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v postopku zahtevane:
zahtevana je bančna garancija za resnost
ponudbe z veljavnostjo do 17. 3. 2000 v
višini 5 odstotkov od ponudbene vrednosti
predmeta naročila.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo bo financiral naročnik.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik ima lahko
podizvajalca, vendar mora več kot 50% dela opraviti sam, njihovo pravno razmerje
določa razpisna dokumentacija.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: so določene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. 12.
1999.
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17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena. To je prva objava.
20.
Geodetska uprava RS
Št. 0048-308/97-99
Ob-16886
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-5125, telefaks št.
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za izvajanje storitve
upravljanja stanovanj Ministrstva za notranje zadeve.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega razpisa je izvajanje storitve upravljanja stanovanj MNZ, in sicer izvajanje organizacijsko administrativnih, tehnično
strokovnih, finančno računovodskih in
knjigovodskih ter pravno premoženjskih opravil, vezanih na upravljanje stanovanj Ministrstva za notranje zadeve
na celotnem območju Republike Slovenije in s tem povezanih storitev, ki se
nanašajo na upravljanje v večstanovanjskih hišah v smislu 24. člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91).
Izvajanje navedene storitve se nanaša
na ca. 823 stanovanj, katerih količina se
glede na prodaje in vračanje ter dodatne
nakupe stanovanj, spreminja.
Opis storitve, ki je predmet tega javnega
naročila, je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
Orientacijska vrednost javnega naročila:
– ocenjeni
stroški
upravljanja:
15,000.000 SIT.
Orientacijska vrednost je ocenjena za
823 stanovanj za enoletno obdobje.
Narocnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo za dobo 10 let.
4. Kraj izvedbe: stanovanja Ministrstva
za notranje zadeve na celotnem območju
Republike Slovenije.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),
– zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97),
– zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 34/98),
– zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. l.
SFRJ, št. 29/78, 39/85, 57/89),
– zakon o davku na dodano vrednost
(Ur. l. RS, št. 89/98),
– zakon o reviziji postopkov javnega narocanja (Ur. l. RS, št. 78/99)
– Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, št.
18/91),
– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97),
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– odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. list RS, št.
63/97, 84/99)
– pravilnik o postopkih izplačila iz proračuna (Ur. l. RS, št. 43/98)
– navodilo o izvrševanju proračuna (Ur.
l. RS, št. 1/98),
– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97,
84/99),
– vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja to
področje.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
ponudniki morajo podati podatke o kadrih
in reference kadrov, ki bodo angažirani pri
izvedbi del, razpisanih s predmetnim javnim razpisom ter njihove izkušnje na področju predmeta javnega razpisa. Ponudniki morajo navesti tudi število kadrov z
visoko, višjo in srednjo izobrazbo.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ponudniki morajo ponuditi razpisano storitev v celoti.
Posameznih delov oziroma opravil razpisane storitve ponudniki ne morejo ponuditi.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: ponudniki lahko ponudijo samo eno varianto ponudbe.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za izvajanje razpisane storitve za dobo 10 let.
Predvideni datum pričetka izvajanja storitve je 10. 3. 2000, predvideni datum zaključka pa 10. 3. 2010.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Uprava skupnih služb, Sektor za prehrano, stanovanjske in počitniške zadeve, Rocenska c. 56,
1211 Ljubljana-Šmartno, kontaktna oseba:
Bojana Fugina, tel.: 061/151-65-15.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od
12. do 14. ure, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 4.000 SIT, način plačila:
virmansko,
številka
računa:
50100-637-55284 (Ministrstvo za notranje zadeve), sklicna številka: 308-97-99.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 10. 1. 2000, najkasneje
do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2
– vložišče 1501 Ljubljana.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
11. 1. 2000, ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova
8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost dane ponudbe s strani
ponudnika v znesku 8% od orientacijske
vrednosti javnega naročila (1,200.000 SIT).
Bančna garancija mora veljati najmanj
130 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila ne
sme biti krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o izvajanju storitve upravljanja stanovanj MNZ, v skladu z razpisno
dokumentacijo, za dobo 10 let.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in
samostojni obrtniki.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega
roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 120 dni.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila: finančno stanje ponudnika, reference
kadrov, cena, strokovna izobrazba kadrov,
reference ponudnika, vzpostavljen sistem
kakovosti v skladu z zahtevami standarda
ISO 9001 ter reference ponudnika pri enakih delih za naročnika.
Največje možno število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za finančno stanje
ponudnika je 30 točk, za reference kadrov
je 24 točk, za ceno je 20 točk, za strokovno izobrazbo kadrov je 10 točk, za reference ponudnika je 8 točk, za vzpostavljen
sistem kakovosti v skladu z zahtevami standarda ISO 9001 je 8 točk ter za reference
ponudnika pri enakih delih za naročnika je
4 točke.
18., 19., 20.
Ministrstvo za notranje zadeve RS
Št. 110-1/99
Ob-16914
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva
6, telefaks 136 97 46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: novelacija študije
cestninskega sistema na avtocestah in
hitrih cestah v Sloveniji.
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Ocenjena
vrednost
naročila
je
22,000.000 SIT
4.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: da.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ne.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik mora poleg variantne
ponudbe oddati tudi osnovno ponudbo.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: rok dokončanja del
je 7-8 mesecev po podpisu pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 17
88 439, faks 17 88 332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 4. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje
do 4. 1. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za Novelacijo študije cestninskega sistema na avtocestah in hitrih cestah V Sloveniji“ Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 4. 1.
2000 ob 10. uri na naslovu: Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, sejna soba št. 320/III.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 660.000 SIT in veljavnostjo 91 dni od datuma odpiranja ponudb
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
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ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60
dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Tomaž Košič,
univ. dipl. inž. grad., tel 17 88 372, faks
17 88 326 – Družba za Državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana
19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-16921
1. Naročnik, poštni naslov: Aalborg
Technical College, Oster Uttrup Vej 1,
Postboks 740, DK - 9100 Aalborg, v imenu Ministrstva za šolstvo in šport (Program
Phare MOCCA), Kavčičeva 66, 1000 Ljubljana, tel. 061/186 42 61/63, faks:
061/186 42 61.
2. Vsebina
Ena izmed aktivnosti Programa Phare
MOCCA je Inovacijski sklad, ki je namenjen financiranju razvoja inovativnih projektov poklicnega izobraževanja in usposabljanja predvsem na področjih, ki bodo v
bodoče financirana iz sredstev Evropskega socialnega sklada.
3. Prioritete programa Evropskega socialnega sklada:
– aktivna politika trga dela z namenom
preprečiti in zmanjšati brezposelnost,
– spodbujanje aktivnejšega vključevanja
na trg dela s poudarkom na skupinah, ki so
socialno izključene oziroma jim socialna
izključenost preti,
– razvoj sistema vseživljenjskega učenja,
– prilagodljivost delovne sile in podjetništvo,
– spodbujanje aktivnješega vključevanja
žensk na trg dela.
4. Tipi aktivnosti, ki bodo podprti:
– izboljšanje kvalitete v poklicnem in
strokovnem izobraževanju in usposabljanju
v skladu s sistemskim pristopom Ministrstva
za šolstvo in šport (poučevanja, praktičnega izobraževanja in usposabljanja, svetovanja in učnih pripomočkov),
– predlogi, ki bodo spodbujali inovativnost na različnih ravneh poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja
(mladi in odrasli), predvsem v smeri uvajanja novosti v kurikulum za uspešnejše prilagajanje spremembam na trgu dela na lokalni in/ali regionalni ravni,
– novi učni pristopi, metode in tehnologije, ki zadovoljujejo potrebe in interese

posameznih učencev in študentov (mladih
in odraslih),
– vseživljenjsko učenje (novi programi
izobraževanja in usposabljanja, metode dela, oblike izvajanja, učni pripomočki,...),
– razvoj poklicnih standardov (moduli),
ki omogočajo pridobitev javno veljavne poklicne kvalifikacije,
– predlogi ukrepov preprečevanje osipništva,
– spodbujanje in krepitev poklicne
orientacije v izobraževalnih zavodih (nudenje pomoči pri odločanju za nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev na poklicnih in
strokovnih šolah in pri izvajalcih izobraževanja in usposabljanja za odrasle),
– spodbujanje inovativnosti in mednarodnega sodelovanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju z
namenom izboljšanja in dviga zaposljivosti,
tako doma kot v tujini, mladih s posebnimi
potrebami.
5. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. Člen ZJN): izbira bo potekala v
skladu z določili Evropske skupnosti na
področju Evropskega socialnega sklada
(ESF) in določili programa Phare in sicer:
– predlogi morajo temeljiti na principu
partnerstva oziroma medsebojnem sodelovanju na lokalno/regionalni ali/in nacionalni ravni (npr. skupna priprava predloga,
sofinanciranje projekta),
– v projekte se lahko vključijo slovenske javne institucije in privatna podjetja, ki
so registrirana na sodišču in so njihove
aktivnosti povezane z zgoraj naštetimi prioritetnimi področji Evropskega socialnega
in Inovacijskega sklada,
– finančni razpored aktivnosti predloga
projekta mora jasno nakazati (v prijavnih
obrazcih) stroške projekta po posameznih
namenih,
– predlog projekta mora vsebovati časovni razpored predvidenih aktivnosti,
– zagotovljeno mora biti učinkovito
upravljanje in izvajanje projekta,
– prednost bodo imeli predlogi katerih
vsebina bo imela jasen in inovativen značaj, vključeno mednarodno dimenzijo in potencial za širšo diseminacijo izkušenj in rezultatov ter nadaljni razvoj.
6. Trajanje in višina sofinanciranja s strani programa Phare MOCCA (Inovacijski
sklad)
Aktivnosti projekta naj zajemajo obdobje max. 9 mesecev.
Pogodbe z izbranimi predlagatelji bodo
sklenjene za obdobje do 15. oktobra 2000
in sicer v skladu s predpisi donatorja.
Sredstva, v skupni vrednosti 300.000
evrov se bo dodelilo največ desetim izbranim projektom (okvirna vrednost je 30.000
evrov za posamezen projekt).
7. Splošni prijavni pogoji
Celotna razpisna dokumentacija, ki
vključuje: prijavni obrazec, osnovne smernice in navodila, informacije o Inovacijskem
skladu in kratko informacijo o Evropskem
socialnem skladu je do 17. decembra
1999 na voljo, po predhodnem naročilu
po faxu ali elektronski pošti, na naslovu:
Program Phare MOCCA, Kavčičeva 66,
1000 Ljubljana, tel.: 061/186 42 61 (Igor
Kristan), faks: 061/186 42 61, e-mail:
igor.kristan@cpi.si, in na spletnih straneh
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Centra RS za poklicno izobraževanje:
www.cpi.si (program Phare), kjer bodo dokumenti do konca prijavnega roka.
Uporaba prijavnega obrazca je za prijavo projekta obvezna in mora biti izpolnjena
v angleškem jeziku.
Zeželeno je, da ima koordinator projekta tekoče znanje angleškega jezika.
8. Informativni sestanek
Vse informacije v zvezi z vsebino Inovacijskega sklada ter obrazložitvijo morebitnih vprašanj, lahko dobite na informativnem sestanku, ki bo dne 15. decembra
1999 ob 12. uri v veliki sejni dvorani
Obrtne zbornice, Celovška cesta 69-71, v
Ljubljani (vse, ki se nameravate sestanka
udeležiti, prosimo, da nam to sporočite najkasneje do 14. decembra na naš naslov:
Program Phare MOCCA, Kavčičeva 66,
Ljubljana, tel.: 061/186 42 61 (Igor Kristan), faks 061/186 42 61, e-mail:
igor.kristan@cpi.si, mi pa bomo naknadno
sporočili kraj sestanka).
9. Rok za prijavo: rok za prijavo predloga projekta je 10. januar 2000 do 10. ure.
10. Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: program Phare MOCCA, Kavčičeva 66, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Na ovojnici mora biti naslov naročnika z
vidno oznako “ne odpiraj“ in navedba javnega razpisa na katerega se ponudba nanaša (Phare MOCCA - Inovacijski sklad).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: ponudbe bo evalvacijska skupina odpirala 10. januarja 2000 ob 11. uri v sejni
sobi Centra RS za poklicno izobraževanje,
Kavčičeva 66, Ljubljana.
Vsi, ki nam boste svoj predlog predložili, boste o izbiri obveščeni po faxu najkasneje do 15. januarja 2000.
Aalborg Technical College,
v imenu
Ministrstva za šolstvo in šport
(Program Phare MOCCA)
Ob-17045
1. Client (address)
Aalborg Technical College, Oster Umrup Vej I, Postboks 740, DK-9100 Aalborg
on behalf of the Ministry of Education
and Sport (Phare MOCCA programme),
Kavčičeva 66, 1000 Ljubljana (tel: 386 61
1864261/63; Fax: 386 61 1864261)
2. Content
One of the elements within the Phare
MOCCA programme is the Innovation
Fund, which is dedicated to financing
the development of innovative projects
of vocational education and training,
particularly in areas that in the future
will be financed from the European Social Fund.
3. Priorities of the European Social
Fund Programme
– an active labour market policy for the
purpose of preventing and reducing unemployment,
– encouragement of more active participation in the labour market with emphasis
on socially excluded groups and groups
threatened by social exclusion,
– development of a system of life-long
learning,
– flexibility in the labour force and in
business,
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– encouragement of more active participation in the labour market by women.
4. Type of Activities To Be Supported
– improvement in the quality of vocational and professional education and training in accordance with the Ministry of Education and Sport’s systematic approach
(teaching, practical education and training,
advice and study aids),
– proposals to encourage innovation at
various levels in vocational and professional education and training (young people
and adults), particularly in the direction of
introducing new features into the curriculum for better adaptation to the changes
on the labour market at the local and/or
regional level,
– new approaches to teaching and new
methods and technology to meet the needs
and interests of individual teachers and students (young people and adults),
– life-long learning (new programmes of
education and training, methods of work,
forms of implementation, study aids, etc.),
– development of vocational standards
(modules) that facilitate the acquisition of
publicly recognised vocational qualifications,
– proposed measures for preventing
drop-out,
– promotion and strengthening of vocational orientation at educational institutes
(provision of assistance in making a decision in favour of continuing education or
employment at vocational and professional
schools, and for those providing education
and training for adults),
– promotion of innovation and international cooperation in vocational and professional education and training with the
purpose of improving and increasing the
employment of young people with special
needs both at home and abroad.
5. Method of Selecting the Most Favourable Bidder (Article 3 of the Public
Procurement Act)
Selection will proceed in accordance
with the EU’s provisions in the area of the
European Social Fund and the Phare programme’s provisions:
– proposals must be based on the principle of partnership or mutual cooperation
at the local/regional level and/or national
level (e.g. joint preparation of the proposal, co-financing of the project),
– all court-registered slovene public institutions and private companies whose activities are connected with the aforementioned priorities of the European Social
Fund and the Innovation Fund may participate in projects,
– the break-down of funding for activities within the proposed project must clearly show (on the application forms) the
project costs for individual areas,
– the project proposal must include a
timetable for the activities envisaged,
– efficient management and execution
of the project must be ensured,
– priority will be given to proposals of a
clear and innovative nature that include an
international dimension and have potential
for wider dissemination of experience and
results, and further development.

6. Duration and Level of Co-Financing
by Phare’s MOCCA Programme (Innovation Fund)
The project activities should cover a
maximum period of nine months.
Contracts with the selected bidders will
be concluded for the period to 15 October
2000 in accordance with the donor’s regulations.
Funding in the total amount of 300,000
euros will be allocated to no more than ten
selected projects (a framework value of
30,000 euros per project).
7. General Conditions of Application
The complete tender documentation,
comprising an application form, the basic
guidelines and instructions, information on
the Innovation Fund and concise information on the European Social Fund,
will be available at the following address,
after an advance order by fax or e-mail,
until 17 December 1999: Program Phare
MOCCA, Kavčičeva 66, 1000 Ljubljana,
Slovenia, Tel: 386 61 186 4261 (Igor Kristan); Fax: 386 61 1864261; e-mail:
igor.kristan@cpi.si. and on the Centre of
the Republic of Slovenia for Vocational
Education web site at www.cpi.si (program Phare), where the documents will
be dis played until the deadline for
applications.
In applying for a project the use of the
application form is compulsory, and it must
be completed in English. It is desirable
that the project coordinator be fluent in
English.
8. Informative Meeting
All information in connection with the
Innovation Fund and the answers to any
questions may be obtained at the informative meeting to be held at 12 pm on 15
December 1999 in the big meeting room
of the Slovene Chamber of Craft, Celovška
69-71, Ljubljana (please contact us at our
address by 14 December if you wish to
attend the meeting: Program Phare MOCCA, Kavčičeva 66, 1000 Ljubljana, Slovenia; Tel: 386 61 186 4261 [Igor Kristan];
Fax: 386 61 1864261; e-mail:
igor.kristan@cpi.si).
9. Deadline for Applications
The deadline for submitting a project
proposal is 10 am on 10 January 2000.
10. Full Address for Applications
Program Phare MOCCA, Kavčičeva 66,
1000 Ljubljana, Slovenia
The client’s address must be on the
envelope, which must be clearly marked
Ne Odpiraj (Do Not Open), and must cite
the public tender to which the bid relates
(Phare MOCCA – Innovation Fund).
11. Date, Time and Place of Bid
Opening
Bids will be opened by the evaluation
group at 11 am on 10 January 2000 in the
Centre of the Republic of Slovenia for Vocational Education’s conference room at
Kavčičeva 66 in Ljubljana.
All those that submit bids will be notified by fax regarding the selection by 15
January 2000.
Aalborg Technical College
on behalf of
the Ministry of Education and Sport
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Zbiranje ponudb

Ob-16931
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona in faksa: Kmetijsko veterinarski zavod
Nova Gorica, Pri hrastu 18, Nova Gorica,
tel. 065/135-1200, faks 065/273-12 objavlja javni razpis:
a) za prodajo moderne premične polnilne linije proizvajalca Agrotecnica
Isontina, Italija oziroma,
b) oddajo v najem z namenom, da izbrani ponudnik opravlja storitve stekleničenja vin.
Izklicna vrednost polnilne linije v primeru
prodaje je 16,500.000 SIT.
2. Način izbire najugodenjšega ponudnika: zbiranje ponudb.
3. Na razpis se lahko javijo fizične in
pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– ponudnik je lastnik, solastnik ali najemnik kamiona za kontejnerski prevoz ustrezne kategorije,
– da izpolnjuje druge pogoje razvidne iz
razpisne dokumentacije.
Okvirni pričetek opravljanja storitev: februar leta 2000.
5. Polni naslov službe od katere se zahteva razpisno dokumentacijo: KVZ Nova Gorica, Kmetijska svetovalna služba, Pri hrastu
18, Nova Gorica.
6. Datum do kdaj je potrebno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 7. 1. 2000 do
14. ure.
Znesek in način plačila prispevka za razpisno dokumentacijo: višina prispevka je
10.000 SIT in je plačljiv na žiro račun št.
52000-6010-12157 ali pri blagajni na sedežu azvoda.
7. Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
oddati do 11. 1. 2000 do 12. ure, v
tajništvu zavoda.
8. Naslov in način predložitve ponudbe:
ponudbe je potrebno predložiti v zapečateni ovojnici, s pripisom “ponudba na javni
razpis – polnilna linija – Ne odpiraj”, na
naslov zavoda.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 11. 1. 2000 ob
14. uri, na sedežu Kmetijsko veterinarskega zavoda Nova Gorica, Pri Hrastu 18, Nova
Gorica.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
finančnih zavarovanj za resnost ponudbe:
ponudniki resnost ponudbe zavarujejo z
bančno garancijo v višini 3% vrednosti polnilne linije, ki mora veljati vsaj 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji za sklenitev pogodbe
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
12. Važnejše zahteve tehnične in poklicne usposobljenosti ponudnika:
– možnost upravljanja s tovornjakom za
kontejnerski prevoz z nosilnostjo do 10
ton, dolžine 4660 + 1700 mm, skupna
dolžina tovornjaka s kontejnerjem in prikolico za agregat ne sme presegati
103.000 mm,
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– tehnične podrobnosti konfiguracije kontejnerja za prevoz polnilne linije bodo ponudniku dostopne v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik oziroma šofer tovornjaka mora izpolnjevati pogoje cestno prometnih
predpisov,
– ponudnik oziroma upravljalec linije mora imeti končano najmanj višjo strokovno
izobrazbo, kmetijske ali živilske smeri.
13. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– kompletnost ponudbe,
– najvišja cena ob izpolnjevanju drugih
zahtev,
– reference ponudnika,
– splošna ocena solidnosti ponudnika,
– program dela,
– druga merila določena v razpisni dokumentaciji,
– cena storitev polnjenja.
Način uporabe meril bo ovrednoten v
razpisni dokumentaciji.
14. Dodatne informacije: dodatne informacije o ponudbi so na razpolago pri Stojanu Ščuka tel. 065/135-1206 in Tamari Rusjan tel. 065/135-1209, vsak dan od
13. 12. 1999 do 24. 12. 1999 in od 3. 1.
2000 med 8. in 10. uro.
15. Ponudniki bodo o izidu javnega natečaja obveščeni v roku 14 dni od javnega
odpiranja ponudb.
Kmetijsko veterinarski zavod
Nova Gorica

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. 04/99
Ob-16732
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 17. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, ostali pogoji dobave.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Chemo, d.d., Maistrova 10, Ljubljana;
– Elektronabava, d.d., Slovenska 58,
Ljubljana;
– Mavrica, d.d., Resljeva cesta 1, Ljubljana;
– Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7,
Ljubljana;
– Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78, Maribor;
– Watt elektro, d.o.o., Dunajska 421,
Ljubljana-Črnuče.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: repromaterial.

7. Pogodbena vrednost: 25,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,527.977,04 SIT, 2,341.020,79 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ponudnikoma Chemo, d.d., in Mavrica, d.d.,
je priznana delna usposobljenost za dobavo
kemičnih izdelkov; ponudnikoma Elektronabava, d.d., in Watt elektro, d.o.o., pa je
priznana delna usposobljenost za dobavo
elektromateriala.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999,
Ob-12374.
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o.
Št. 121/99
Ob-16666
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Velenje, Vodnikova 1, Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire:24. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. najnižja končna cena v povezavi s
kvaliteto – 50 točk,
2. plačilni rok – 20 točk,
3. celovitost ponudbe – 15 točk,
4. reference ponudnikov – 10 točk,
5. dobavni rok – 5 točk,
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za skupino: pisarniški material:
– DZS, Založništvo in trgovina, d.d.,
Ljubljana,
– Mladinska knjiga, Birooprema, d.d.,
Ljubljana,
– Era, d.d., Te neživila, PE Birooprema,
Velenje,
– Mladinska knjiga, Trgovina, d.d., Ljubljana.
Za tiskovine:
– Eurograf, d.o.o., Velenje,
– DZS, Založništvo in trgovina, d.d.,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material in tiskovine, po potrebah naročnika.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
29. 10. 1999, Ur. l. RS, št. 88, Ob-13795.
13.
Zdravstveni dom Velenje
Št. 402-04-45/99
Ob-16667
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 29. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): usposobljenost in sposobnost
ponudnika za realiazcijo razpisanih del, plačilni pogoji, garancijski pogoji, druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku, konkurenčnost cen.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: Biring, d.o.o., Motnica 5, Trzin.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniško in ostalo pohištvo za potrebe CURS.
7. Pogodbena
vrednost:
40,505.540,05 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 55,763.256 SIT, 39,522.112,33 SIT.
11., 12., 13.
Vlada RS
Servis skupnih služb vlade
Št. 402-04-46/99
Ob-16668
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): usposobljenost in sposobnost
ponudnika za realizacijo razpisanih del, plačilni pogoji, garancijski pogoji, druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku, konkurečnost cen.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Biring, d.o.o., Motnica 5,
Trzin.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniško in ostalo pohištvo za potrebe DURS.
7. Pogodbena vrednost: 53,011.003 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
73,300.681,98 SIT, 53,011.003,36 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-12156.
Vlada RS
Servis skupnih služb vlade
Ob-16669
1. Naročnik, poštni naslov: Komunalno
podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3,
Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudniki so dosegli najvišjo skupno oceno na podlagi primerjave
ponudb po cenovnih in necenovnih dejavnikih, skladno z objavljenimi merili in kriteriji
za izbor najugodnejše ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
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1. Vodovodni material:
– Merkur, d.d., Cesta na okroglo 7,
Naklo,
– Zagožen, d.o.o., Matke 84, Prebold,
– N&A, d.o.o., Malgajeva 2a, Celje,
– Pipe Life, d.o.o., Ljubljanska 52a,
Trzin,
– CMC Ekocon, d.o.o., Tbilisijska 81,
Ljubljana;
2. Toplovodni material:
– Merkur, d.d., Cesta na okroglo 7,
Naklo,
– Temes, d.o.o. Ormoška cesta 14,
Ptuj;
3. Elektromaterial:
– Telux, d.o.o., Panonska 30, Maribor,
– Emona Merkur Ptuj, d.d., Murkova
ul. 2, Ptuj;
4. Kurilno olje:
– Petrol, d.d., Dunajska cesta 50,
Ljubljana;
5. Hortikulturni material: pri blagovni
skupini hortikulturni material ni bil izbran noben ponudnik, ker ni bilo zadostnega števila
veljavnih ponudb.
6. (a) Kraj dobave: Komunalno podjetje
Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, Ptuj –
skladišče.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– vodovodni material,
– toplovodni material,
– elektromaterial,
– kurilno olje.
7. Pogodbena vrednost: – ta vrednost je
v letnem znesku:
1. vodovodni material:
– Merkur, d.d., Cesta na okroglo 7,
Naklo – 4,973.842,76 SIT,
– Zagožen, d.o.o., Matke 84, Prebold – 35,791.543,37 SIT,
– N & A, d.o.o., Malgajeva 2a, Celje
– 8,041.493,28 SIT,
– Pipe Life, d.o.o., Ljubljanska 52a,
Trzin – 10,193.453,01 SIT,
– CMC Ekocon, d.o.o., Tbilisijska 81,
Ljubljana – 5,182.448,81 SIT;
2. toplovodni material
– Merkur, d.d., Cesta na okroglo 7,
Naklo – 16,906.699,46 SIT,
– Tames, d.o.o., Ormoška cesta 14,
Ptuj – 3,887.785,93 SIT;
3. elektromaterial
– Telux, d.o.o., Panonska 30, Maribor – 1,598.395,65 SIT,
– Emona Merkur Ptuj, d.d., Murkova
ul. 2, Ptuj – 4,753.508,20 SIT;
4. kurilno olje:
– Petrol, d.d., Dunajska cesta 50,
Ljubljana – 10,987.698,40 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) vodovodni material: 84,722.277 SIT,
10,318.519,63 SIT,
b) toplovodni material: 10,683.635 SIT,
15,586.169 SIT,
c) elektromaterial: 10,573.776,70 SIT,
4,314.886,03 SIT,
d) kurilno olje: 13,684.643 SIT,
10,987.698,40 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999,
Ob-11542.
Komunalno podjetje Ptuj, d.d.
Št. 46/6-99-I/1
Ob-16670
1. Naročnik, poštni naslov: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o.,
Tesarska 10, Kočevje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): po merilih navedenih v
razpisni dokumentaciji.
3. Datum izbire: 17. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila so bila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Riko Ekos, d.o.o., Industrija
ekoloških strojev, Loški Potok.
6. (a) Kraj dobave: Kočevje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: stiskalnica.
7. Pogodbena vrednost: 16,199.091 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,124.784,25 SIT, 16,199.091 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 85-86, Ob-13584.
Komunala Kočevje, d.o.o.
Št. 11/2-99
Ob-16737
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik je sprejel odločitev,
da se odda javno naročilo z neposredno
pogodbo edinemu ponudniku, ker tudi ponovljen razpis ni uspel, saj je izbrani ponudnik edini predložil ponudbo tako v prvotnem, kot tudi ponovljenem razpisu.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hermes Plus d.d., Šlandrova 2, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava merilnih inštrumentov za ATM: širokopasovni analizator protokolov.
7. Pogodbena vrednost: 46,653.908 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: prvi
neuspeli razpis za to naročilo je bil objavljen
v Ur. l. RS, št. 36, z dne 14. 5. 1999,
Ob-3639/1, glavni podatki o izidu razpisa
pa so bili objavljeni v Ur. l. RS, št. 60-61, z
dne 30. 7. 1999, Ob-8802.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999, Ob-8801.
Telekom Slovenije, d.d.
Ljubljana
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Ob-16738
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik je sprejel odločitev, da
se ne izbere noben ponudnik in se postopek zaključi, ker nobena od štirih veljavnih
ponudb ni bila popolna.
5.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava, montaža in vključevanje opreme za Univerzalni poštni
predal.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 48 z dne 18. 6. 1999, Ob-5229.
Telekom Slovenije, d.d.
Ljubljana
Ob-16888
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup delov za
visečo progo.
3. Datum izbire: 30. 11. 1998.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): javni razpis se ponovi. Prispela
samo ena ponudba.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 90/99 z dne 5. 11. 1999,
Ob-14323.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o.
Št. 3592/99
Ob-16918
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za blago brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za dobavo s.n.
materiala in opreme Elektro Ljubljanim
– reference proizvajalca ponujenega 20
kV kabla Elektro Ljubljani,
– dobavni rok,
– certifikat ponudnika po ISO 9000.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kovinotehna, d.d., Mariborska 7, 3502 Celje, s proizvajalcem kabla
Kablo elektro Češka.
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6. (a) Kraj dobave: dostava energetskega kabla je v skladišče JP Elektro Ljubljana,
d.d., pri RTP Črnuče.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: XHE 49, 1 × 240 mm2,
45.000 m.
7. Pogodbena vrednost: 59,445.000
SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8 popolnih,
3 nepopolne.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 89,370.000 SIT, 59,445.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999.
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 206/99
Ob-16929
1. Naročnik: poštni naslov: Pomurski
zdravstveni zavod M. Sobota, 9000 Murska
Sobota, Arh. Novaka 2b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): nobeden od ponudnikov ni bil
izbran na razpisu.
5., 6.,7.,8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 81,509.357 SIT, 57,489.673 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: izbor
ni bil opravljen.
12.
13. Datum in številke objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 84 z dne
15. 10. 1999, Ob-13249.
14.
Pomurski zdravstveni zavod
Murska Sobota
Št. 1/99-1378
Ob-16940
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, dolžina garancije, servis, tehnične karakteristike in cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: 3 D Stražišar, d.o.o., Pot k
čuvajnici 8, 1257 Notranje Gorice.
6. (a) Kraj dobave: Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža petih
zobozdravstvenih strojev.
7. Pogodbena vrednost: 20,694.915 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,694.915 SIT, 18,999.999 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-13881.
JZ ZD Celje

Ob-16941
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Velenje, Kraigherjeva 1, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 25. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kvaliteta, dosedanje izkušnje, reference, posebne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: glej št. 7.
6. (a) Kraj dobave: Vrtec Velenje, razloženo po posameznih enotah.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano po blagovnih skupinah od A do P:
A) kruh,
B) pekovsko pecivo,
C) mlevski izdelki,
D) testenine,
E) mleko in mlečni izdelki,
F) sadje,
G) zelenjava,
H) meso,
I) mesni izdelki,
J) jajca,
K) sokovi,
L) sirupi,
M) olje in maščobna živila,
N) konzervirano sadje,
O) splošno prehrambeno blago.
7. Pogodbena vrednost in priznana sposobnost po 50. členu ZJN za naslednje ponudnike:
A) kruh:
– Klasje MPP Celje, Resljeva 16, Celje
– 1,284.371 SIT,
– Savinjski kruhek, d.o.o., Šlandrov trg
35, Žalec,
– Era, d.d., Prešernova 10, Velenje;
B) pekovsko pecivo:
– Klasje MPP Celje, Resljeva 16, Celje
– 1,387.194 SIT,
– Savinjski kruhek, d.o.o., Šlandrov trg
35, Žalec,
– Era, d.d., Prešernova 10, Velenje;
C) mlevski izdelki:
– Era, d.d., Prešernova 10, Velenje –
349.640 SIT,
– Klasje MPP Celje, Resljeva 16, Celje,
– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd;
D) testenine:
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska cesta 42, Škofljica – 612.727 SIT,
– Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd;
E) mleko in mlečni izdelki:
– Era, d.d., Prešernova 10, Velenje –
4,948.568 SIT,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče,
– Mariborska mlekarna, Osojnikova 5,
Maribor;
F) sadje:
– Paf, d.o.o., Pešnica 8, Šentjur –
3,969.482 SIT,
– Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
– Gramis, d.o.o., Noršinska 3, Murska
Sobota;
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G) zelenjava:
– Paf, d.o.o., Pešnica 8, Šentjur –
4,409.519 SIT,
– Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
– Gramis, d.o.o., Noršinska 3, Murska
Sobota;
H) meso:
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, Celje – 7,201.500 SIT,
– Era, d.d., Prešernova 10, Velenje –
2,275.850 SIT,
– KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svobode 12, Šoštanj,
– Brumec-Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, Mengeš;
I) mesni izdelki:
– Era, d.d., Prešernova 10, Velenje –
1,771.740 SIT,
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, Celje,
– KZ Šaleška dolina, z.o.o., Trg svobode 12, Šoštanj;
J) jajca:
– Mercator ZKZ Mozirje, z.o.o., Cesta
na Lepo Njivo 2, Mozirje – 871.000 SIT,
– Galina, d.o.o., Svenškova 44, Maribor,
– Gramis, d.o.o., Noršinska 3, Murska
Sobota;
K) naravni sokovi:
– Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, Ljubljana-Črnuče – 100.000 SIT,
– Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd;
L) sirupi:
– Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, Ljubljana-Črnuče – 652.700 SIT,
– Era, d.d., Prešernova 10, Velenje,
– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd;
M) olje in maščobna živila:
– Era, d.d., Prešernova 10, Velenje –
660.950 SIT,
– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd;
N) konzervirano sadje:
– Era, d.d., Prešernova 10, Velenje –
1,528.672 SIT,
– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd;
O) konzervirana zelenjava:
– Era, d.d., Prešernova 10, Velenje –
1,041.824 SIT,
– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd;
P) splošno prehrambeno blago:
– Era, d.d., Prešernova 10, Velenje –
3,888.380 SIT,
– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd.
8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) kruh: 1,500.522 SIT, 1,284.371 SIT,
B) pekovsko pecivo: 1,566.233 SIT,
1,387.194 SIT,
C) mlevski izdelki: 373.823 SIT,
327.292 SIT,
D) testenine: 612.727 SIT, 450.656 SIT,
E) mleko in mlečni izdelki: 6,410.104
SIT, 4,948.568 SIT,
F) sadje: 5,144.850 SIT, 3,771.250 SIT,
G) zelenjava:
2,560.500
SIT,
1,521.700 SIT,
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H) meso: 10,068.919 SIT, 8,892.106
SIT,
I) mesni izdelki: 2,044.875 SIT,
1,771.740 SIT,
J) jajca: 918.000 SIT, 843.640 SIT,
K) naravni sokovi: 118.331 SIT, 88.200
SIT,
L) sirupi: 633.119 SIT, 494.203 SIT,
M) olje in maščobna živila: 683.576 SIT,
660.949 SIT,
N) konzervirano sadje: 1,528.672 SIT,
955.402 SIT,
O) konzervirana zelenjava: 1,319.756
SIT, 1,041.824 SIT,
P) splošno
prehrambeno
blago:
3,779.105 SIT, 3,778.380 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999,
Ob-13754.
Vrtec Velenje
Ob-16942
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Velenje, Kraigherjeva 1, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 25. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kvaliteta, dosedanje izkušnje, reference, posebne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: glej št. 7.
6. (a) Kraj dobave: Vrtec Velenje, razloženo po posameznih vrtcih.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pralna in čistilna sredstva po blagovnih skupinah od A do I:
a) sredstva za strojno pomivanje in izpiranje posode,
b) sredstvo za ročno pomivanje posode,
c) univerzalna sredstva za čiščenje vodoodpornih površin,
d) specialna sredstva za čiščenje,
e) sredstva za higieno, nego in zaščito rok.
f) sredstva za strojno pranje perila,
g) papirna konfekcija,
h) premazi in odstranjevalci premazov,
i) druga čistilna sredstva in pripomočki
za čiščenje.
7. Pogodbena vrednost in priznana sposobnost po 50. členu ZJN za naslednje ponudnike:
a) sredstva za strojno pomivanje in izpiranje posode:
– Segon – Šket Klemen, s.p., Goričica
13, Šentjur – 691.411 SIT,
– Makom – Maksimiljan Krenker, s.p.,
Špeglova 16, Velenje,
– Ivec, d.o.o., Ul. heroja Šaranovića 38,
Maribor,
– Reeco, d.o.o., Zg. Duplek 137/b,
Spodnji Duplek,
– Vafra Commerce, d.o.o., Griže 125,
Griže,
– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd;
b) sredstva za ročno pomivanje posode:
– Makom – Maksimiljan Krenker, s.p.,
Špeglova 16, Velenje – 215.850 SIT,
– Segon – Šket Klemen, s.p., Goričica
13, Šentjur,

– Ivec, d.o.o., Ul. heroja Šaranovića 38,
Maribor,
– Reeco, d.o.o., Zg. Duplek 137/b,
Spodnji Duplek,
– Vafra Commerce, d.o.o., Griže 125,
Griže,
– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd;
c) univerzalna sredstva za čiščenje vodoodpornih površin:
– Makom – Maksimiljan Krenker, s.p.,
Špeglova 16, Velenje – 1,386.637 SIT,
– Reeco, d.o.o., Zg. Duplek 137/b,
Spodnji Duplek – 477.085 SIT,
– Segon – Šket Klemen, s.p., Goričica
13, Šentjur,
– Ivec, d.o.o., Ul. heroja Šaranovića 38,
Maribor,
– Vafra Commerce, d.o.o., Griže 125,
Griže,
– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd,
– Pan Goslar, d.o.o., Brest 4, Ig pri Ljubljani;
d) specialna sredstva za čiščenje:
– Makom – Maksimiljan Krenker, s.p.,
Špeglova 16, Velenje – 189.924 SIT,
– Segon – Šket Klemen, s.p., Goričica
13, Šentjur – 107.903,25 SIT,
– Ivec, d.o.o., Ul. heroja Šaranovića 38,
Maribor,
– Vafra Commerce, d.o.o., Griže 125,
Griže,
– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd;
e) sredstva za higieno, nego in zaščito
rok:
– Makom – Maksimiljan Krenker, s.p.,
Špeglova 16, Velenje – 401.070 SIT,
– Ivec, d.o.o., Ul. heroja Šaranovića 38,
Maribor,
– Reeco, d.o.o., Zg. Duplek 137/b,
Spodnji Duplek,
– Vafra Commerce, d.o.o., Griže 125,
Griže,
– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd;
f) sredstva za strojno pranje perila:
– Makom – Maksimiljan Krenker, s.p.,
Špeglova 16, Velenje – 611.228 SIT,
– Ivec, d.o.o., Ul. heroja Šaranovića 38,
Maribor,
– Vafra Commerce, d.o.o., Griže 125,
Griže,
– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd;
g) papirna konfekcija:
– Makom – Maksimiljan Krenker, s.p.,
Špeglova 16, Velenje – 1,739.266 SIT,
– Ivec, d.o.o., Ul. heroja Šaranovića 38,
Maribor,
– Vafra Commerce, d.o.o., Griže 125,
Griže,
– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd,
– Paloma, d.o.o., Sladki vrh 1, Sladki vrh;
h) premazi in odstranjevalci premazov:
– Makom – Maksimiljan Krenker, s.p.,
Špeglova 16, Velenje – 2,298.846 SIT,
– Ivec, d.o.o., Ul. heroja Šaranovića 38,
Maribor,
– Reeco, d.o.o., Zg. Duplek 137/b,
Spodnji Duplek,
– Vafra Commerce, d.o.o., Griže 125,
Griže,
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– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd,
– Pan Goslar, d.o.o., Brest 4, Ig pri Ljubljani;
i) druga čistilna sredstva in pripomočki
za čiščenje:
– Makom – Maksimiljan Krenker, s.p.,
Špeglova 16, Velenje – 892.845 SIT,
– Ivec, d.o.o., Ul. heroja Šaranovića 38,
Maribor,
– Vafra Commerce, d.o.o., Griže 125,
Griže,
– Oskrba, d.d., Trg 4. julija 46, Dravograd.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
a) sredstva za strojno pomivanje in izpiranje posode – 1,464.106 SIT, 589.992 SIT,
b) sredstvo za ročno pomivanje posode
– 1,143.500 SIT, 222.530 SIT,
c) univerzalna sredstva za čiščenje vodoodpornih površin – 3,261.753 SIT,
1,397.126 SIT,
d) specialna sredstva za čiščenje –
888.425 SIT, 282.050 SIT,
e) sredstva za higieno, nego in zaščito
rok – 582.593 SIT, 170.633 SIT,
f) sredstva za strojno pranje perila –
1,192.768 SIT, 525.504 SIT,
g) papirna konfekcija – 5,115.273 SIT,
685.440 SIT,
h) premazi in odstranjevalci premazov –
3,649.734 SIT, 1,786.904 SIT,
i) druga čistilna sredstva in pripomočki
za čiščenje – 1,587.067 SIT, 319.680 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999, Ob-13773.
Vrtec Velenje
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za nabavo
pisarniškega materiala.
3. Datum izbire: 26. 11. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: DO – VAL, d.o.o., Grič 3c,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava pisarniškega materiala.
7. Pogodbena vrednost: 16,404.740
SIT (vključno z DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,984.845,16 SIT, 16,404.740 SIT
(vključno z DDV).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999,
Ob-12413.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana

Št. 10/99
Ob-16943
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).
3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 1. 12. 1999 ob 12.30, v sejni sobi
št. 51, II. nadstropje, na sedežu naročnika,
Povšetova ulica 6, Ljubljana.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): javni razpis št. B10/99 ni uspel,
ker ni bilo predložene nobene ponudbe.
5.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: rabljeni bager – 1 kos.
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999.
Snaga, d.o.o., Ljubljana

Št. 96/99
Ob-16945
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova ulica 2, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk po
merilih za izbor najugodnejšega ponudnika
(cena, plačilni pogoji, rok dobave, kvaliteta,
odzivni čas za reševanje reklamacij).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: DZS, založništvo in trgovina,
d.d., Ljubljana, Dejavnost Trgovine, Šmartinska 152, hala XII, 1538 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče
Kranj, Zoisova 2, 4000 Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava pisarniškega in računalniškega potrošnega
materiala (vrsta artiklov in količina je razvidna iz razpisne dokumentacije).
7. Pogodbena vrednost: 11,175.575
SIT z DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,391.240 SIT brez DDV, 9,241.270
SIT brez DDV.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999.
Okrožno sodišče v Kranju

Št. 88/99
Ob-16944
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.

Ob-16946
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, rok izdobave.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Leykam, d.o.o., Miklavška
c. 61, 2311 Hoče.
6. (a) Kraj dobave: fco Centralno skladišče Maribor in Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 3 naklade 670.000 kosov.
7. Pogodbena vrednost: 4,301.400
SIT/naklada, skupaj 12,904.200 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,654.962 SIT, 12,904.200 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999,
Ob-13877.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Ob-16947
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Cerkno, Bevkova ulica št. 26, 5282 Cerkno, tel. 065/75-012.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kot so bila navedena v razpisni
dokumentaciji.
Javno naročilo ni bilo dodeljeno za skupino živil: 3. skupina (ribe in konzervirane
ribe) – razpisni obr. 7c – ni bilo ponudnika;
7. skupina (zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje) – razpisni obr. 7f – ni bilo
ponudnika; 10. skupina (zamrznjeni izdelki
iz testa) razpisni obr. 7i – samo en ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. skupina živil: mleko in mlečni izdelki – razpisni obr. 7a – Gorenjska mlekarna,
d.d., Kranj, Smledniška c. 1, Kranj,
2. skupina živil: meso in mesni izdelki
– razpisni obr. 7b – Kmetijsko gozdarska
zadruga Idrija, Vojkova 2, Idrija,
4. skupina živil: jajca – razpisni obr. 7č
– Kmetijsko gozdarska zadruga Idrija, Vojkova 2, Idrija,
5. skupina živil: olja in izdelki – razpisni
obr. 7d – Mercator Gorenjska, trgovsko
podjetje, d.d., Kidričeva 54, Škofja Loka,
6. skupina živil: sveža zelenjava in sadje – razpisni obr. 7e – Sadje Gorica, d.o.o.,
Vrtojbenska 48, Šempeter,
8. skupina živil: sadni sokovi in sirupi
– razpisni obr. 7g – Fructal, živilska industrija, d.d., Ajdovščina,
9. skupina živil: žita, mlevski izdelki in
testenine – razpisni obr. 7h – Mercator
Gorenjska, trgovsko podjetje, d.d., Kidričeva 54, Škofja Loka,
11. skupina živil: kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki – razpisni
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obr. 7j – Mlinotest Pekarna Idrija, d.o.o.,
Gregorčičeva 71, Idrija,
12. skupina živil: ostalo prehrambeno
blago – razpisni obr. 7k – Mercator Gorenjska, trgovsko podjetje, d.d., Kidričeva
54, Škofja Loka.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 16.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,488.138 SIT, 290.569 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999.
Osnovna šola Cerkno
Št. 401-1/2000-3
Ob-16948
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod
za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik
je bil izbran z javnim razpisom za izbiro dobavitelja brez omejitev za dobavo svežega
sadja in zelenjave, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999.
3. Datum izbire: 30. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena artiklov,
– ob enaki ceni, za enako ceno se smatra tista cena, ki je za manj kot 0,5% višja od
najnižje cene, pa veljajo še naslednja merila:
· druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku,
· plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Poslovni sistem Mercator,
d.d., P. C. Sadje in zelenjava, Poljanska
46a, Ljubljana.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava svežega sadja in
zelenjave za potrebe ZPKZ Ljubljana,
vključno z oddelki Novo mesto in Radovljica.
7. Pogodbena vrednost: okvirna pogodbena vrednost je 9,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: na javni razpis so prispele štiri ponudbe, od katerih je
bila ena nepravilno opremljena.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,205.703,60 SIT, 3,923.426,80 SIT.
11., 12., 13.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij
Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana
Št. 8702/99
Ob-16974
1. Naročnik, poštni naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalcev brez omejitev.
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3. Datum izbire: 30. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); popolnost ponudbe, druga merila, cena:
(a) celovitost ponudbe, cena, dobavni
rok, garancijski rok, rok za odpravo napake od prijave napake, zamenjava z novo
opremo v primeru okvare, ustrezen cetrifikat proizvajalca za ponujeno programsko
opremo, reference iz naslova javnega naročanja, razširjenost servisne (distribucijske) mreže,
(b) kompletnost ponudbe, cena, odstopanje od najnižjih cen posameznih delov
naročila v okviru dovoljenih mej.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ORIA Computers d.o.o., Polje 4, 1410 Zagorje ob Savi.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Bled, Cerknica, Domžale, Grosuplje, Kočevje, Kranj,
Trbovlje, Vrhnika, Sežana, Ajdovščina, Idrija, Koper, Nova Gorica, Pivka, Tolmin, Gornja Radgona, Ljutomer, Ormož, Maribor,
Murska Sobota, Ptuj, Radlje ob Dravi, Slovenska Bistrica, Slovenj Gradec, Krško, Črnomelj, Celje, Novo mesto, Šmarje pri Jelšah, Žalec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška oprema
I. strežnik (+ sistemska programska
oprema, baza podatkov, varovanje podatkov, neprekinjeno napajanje), predvidoma
1 kom,
II. zmogljivejši PC računalnik, predvidoma 16 kom,
III. zmogljivejša grafična delovna postaja, predvidoma 1 kom,
IV. zmogljivejši prenosni računalnik,
predvidoma 10 kom,
V. namizni laserski tiskalnik z vgrajenim
optičnim čitalcem in fotokopirnim strojem
A4, črnobeli, predvidoma 37 kom,
VI. mrežni laserski tiskalnik A4, črnobeli,
predvidoma 1 kom,
VII. risalnik A3, barvni, predvidoma 1
kom,
VIII. optični čitalec A3, barvni, predvidoma 1 kom,
IX. ISDN modem, predvidoma 31 kom,
X. licenčna programska oprema (odjemalci), predvidoma 26 kom.
7. Pogodbena vrednost: 26,231.598 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: vseh 9, veljavnih 6, kompletne 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
(a) Posamezni deli (samo veljavne ponudbe):
I. 8,541.407,07 SIT, 6,330.681 SIT,
II. 5,620.798 SIT, 5,155.076,19 SIT,
III. 607.671 SIT, 555.403,94 SIT,
IV. 5,771.466,20 SIT, 4,553.417 SIT,
V. 5,377.163 SIT, 4,729.086,18 SIT,
VI. 444.310 SIT, 329.897 SIT,
VII. 384.354 SIT, 313.153 SIT,
VIII. 697.472 SIT, 527.899,47 SIT,
IX. 2,766.750 SIT, 1,861.727 SIT,
X. vključena v točkah II. in IV.
(b) Kompletne
ponudbe:
29,089.720,32 SIT, 26,231.598 SIT

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999,
Ob-14325
14.
Sklad kmetijskih zemljišč
in gozdov RS

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-16922
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Ur. l. RS, št.
17/93), v zvezi z 9. točko 1. odstavka 55.
člena in 3. 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
Občina Gornja Radgona objavlja
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
projekt Čistilna naprava Gornja
Radgona,
št. SL - 9702.05.01.
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Gornja Radgona, Partizanska
13,
9250
Gornja
Radgona,
tel:
069/62438, fax: 069/61671.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
zadrževalnega bazena B1 in dostopne ceste do čistilne naprave .
3. Razpoložljiva sredstva: PHARE:
288.000 EUR.
4. Najugodnejši ponudnik: PUV, Nizke
in vodne gradnje, Celje, d.d., Lava 11, Celje, Slovenija.
5. Ponudbena cena brez davka:
292.397,35 EUR.
6. Rok začetka in dokončanja del: štiri
mesece od podpisa pogodbe.
7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenovno najugodnejša ponudba po uspešni tehnični evalvaciji.
8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, 12. oktober 1999 ob 10.30.
Število prispelih ponudb:
1. Cestno podjetje Celje d.d., Lava
42, 3000 Celje, Slovenija,
2. PUV, Nizke in vodne gradnje, Celje, d.d., Lava 11, 3000 Celje, Slovenija.
Najvišja in najnižja ponudbena cena brez
davka: 303.937,80 EUR in 292.397,35
EUR.
9. Postopek izbire izvajalca: razpis za izbiro izvajalca brez omejitev po pravilih
PHARE – Decentralizirani sistem izvajanja.
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Datum in številka objave v Uradnem listu
Republike Slovenije: 27. avgust 1999,
Ob-10588.
Občina Gornja Radgona
Ob-16924
In accordance with the Regulation on
ratification of the Framework Agreement
between the Government of the Republic of
Slovenia and the European Commission on
implementation of measures on financial,
techical and other forms of co-operation
(OG RS 17/93), and referring to Law of
Public Procurement, section 9, paragraph
1 of Article 55 and paragraph 3 of Article
42 (OG RS 24/97) and according to Article
117 & 118 of the European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed Municipality of Gornja Radgona announces
the Decision on the Selection of the
Successful Tendererfor the Project
Waste Water Treatment Plant in Gornja
Radgona, No SL - 9702.05.01.
1. Contracting Authority: Municipality of
Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250
Gornja Radgona, phone: +386-69-62438,
fax: +386-69-61671.
2. Subject of Tender: Construction of the
retaining basin and access road to the Waste
Water Treatment Plant in Gornja Radgona.
3. Available funds: PHARE: EUR
288,000.00.
4. The selected Tenderer: PUV, Nizke in
vodne gradnje, Celje, d.d., Lava 11, 3000
Celje, Slovenia.
5. Tender price without taxes: EUR
292.397,35.
6. Completion period: Within 4 (four)
months from the date of the signing of the
Contract Agreement.
7. Justification of the selection: Lowest
priced Tender after the passed technical
evaluation.
8. Place, date and time of the Tender
opening session: Municipality of Gornja
Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja
Radgona, 12 October 1999 at 10.30 a.m.
Number of Tenders:
1. Cestno podjetje Celje d.d., Lava
42, 3000 Celje, Slovenija,
2. PUV, Nizke in vodne gradnje,
Celje, d.d., Lava 11, 3000 Celje, Slovenija.
Highest and lowest Tender Price without taxes: EUR 303.937,80 in EUR
292.397,35.
9. Type of Procurement Procedure: open
tendering procedure according to Phare
rules - Decetralised Implementation System.
Date and No. of announcement in the
Official Gazette of Republic of Slovenia,
27. avgust 1999, Ob-10588.
Municipality of Gornja Radgona
Št. 41405-0001/99
Ob-16938
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kozje, Kozje 37, 3260 Kozje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitve.
3. Datum izbire: 22. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena - 25%, rok izvedbe del - 20%, usposobljenost ponudni-
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ka - 10%, reference - 15%, plačilni pogoji 5%, odlog plačila II. faze - 25%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GPT KIT d.o.o., Stritarjeva
29, 3250 Rogaška Slatina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: preureditev
Zdravstvene postaje Kozje, Kozje.
7. Pogodbena vrednost: 30,114.164 SIT.
8. Število prejetih ponudb: 9.
9. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
35,157.200,20 SIT, 26,714.187 SIT.
10. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999.
Občina Kozje
Št. 311-35-7/99-1850-55
Ob-16672
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Maribor, za katero vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 2201-412, faks 226-551.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– reference pri podobnih delih,
– ponudbena cena,
– zasedenost kapacitet,
– kvaliteta predhodnih objektov,
– garancijski rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: EVACO, d.o.o., Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vročevodnega razvoda za potrebe blagovnega
centra Interspar – Europark po Šilihovi,
Titovi do TC Drava Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
50,372.311,55 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
15,678.526,08 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
62,665.448,79 SIT, 50,372.311,55 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.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija
Ob-16673
1. Naročnik, poštni naslov: Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13,
6000 Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca del brez omejitve.
3. Datum izbire: 19. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): rok izvedbe, cena in splošne
reference že opravljenih del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GIP Stavbenik, d.d., Koper,
Ulica 15. maja 16.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vzdrževalna dela na
cevovodu v Škofijah pri Gabrijelu.

7. Pogodbena vrednost: 17,942.225 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
4,935.698,20 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,942.225,20 SIT, 17,416.272 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 85-86 z dne 22. 10. 1999.
Javno podjetje
Rižanski vodovod, Koper, d.o.o.
Ob-16675
1. Naročnik, poštni naslov: Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13,
6000 Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca del brez omejitve.
3. Datum izbire: 19. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): rok izvedbe, cena in splošne
reference že opravljenih del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rokava, d.o.o., Babiči
42/e, 6273 Marezige.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda v
naselju Bužani pri Marezigah.
7. Pogodbena
vrednost:
19,402.767,90SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
6,936.782,60 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,109.707 SIT, 19,402.767,90 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 85-86 z dne 22. 10. 1999.
Javno podjetje
Rižanski vodovod, Koper, d.o.o.
Št. 03100-44/99
Ob-16676
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Splošno gradbeno podjetje
Tehnik, d.d., Stara cesta 2, 4220 Škofja
Loka.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela na Krajevnem domu in garažah v Kamni Gorici.
7. Pogodbena vrednost: 81,076.138 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 90,538.374 SIT, 81,076.138 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 84 z dne 15. 10. 1999, Ob-13171.
Občina Radovljica
Ob-16677
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. Datum izbire: 11. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference, garancija, lastna gradbena operativa.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Grosuplje, d.o.o., Emonska 8, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: izvedba rekonstrukcije objektov D, E1 in E3 na Ljubljanskem gradu.
7. Pogodbena vrednost: 72,900.763 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 76,811.471,45 SIT, 72,900.763 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: 1. objava: Uradni list RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999,
2. objava: Uradni list RS, št. 84 z dne
15. 10. 1999.
Mestna občina Ljubljana
Ob-16678
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. Datum izbire: 4. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Givo, d.d., Zaloška 69, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova dvoriščne fasade – atrij na objektu Kongresni trg 8 v
Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost: 5,244.757,20
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,741.500,50 SIT, 5,244.757,20 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 28-29 z dne 23. 4. 1999.
Mestna občina Ljubljana
Ob-16679
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): 43. člen ZJN in 54. člen ZJN.
3. Datum izbire: 14. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, garancija.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Robit, d.o.o., Špruhe 1,
1236 Trzin.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade in strehe na objektu Mestni trg 18, Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
19,963.039,20 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,872.108 SIT, 19,963.039,20 SIT.
11., 12., 13.
Mestna občina Ljubljana
Ob-16680
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 18. člen ZJN.
3. Datum izbire: 2. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, garancije, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vegelj Branko, s.p., Spodnja Pohanca.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija javnih zaklonišč v Mestni občini Ljubljana.
7. Pogodbena
vrednost:
12,455.643,67 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
15,019.660,02 SIT, 12,455.643,67 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65-66 z dne 13. 8. 1999.
Mestna občina Ljubljana
Ob-16690
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Ljubljana, Miklošičeva 24, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, rok izvedbe, garancijski
rok, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska c. 56,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev poslovnih
prostorov na Mali ulici 3 – gradbeno
obrtniška, elektroinstalacijska in strojnoinstalacijska dela.
7. Pogodbena vrednost: 163,433.109 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 233,920.426 SIT, 148,517.240 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 16. 7. 1999.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Območna enota Ljubljana
Ob-16734
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o., Maribor, Jadranska c. 28, 2000 Maribor.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitve.
3. Datum izbire: 24. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): zagotavljanje kvalitetne izvedbe,
reference, strokovna popolnjenost, cena,
plačilni pogoji, garancijski rok. Izbrani ponudnik je najbolj ustrezal podanim pogojem.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MAP Trade, d.o.o., Laporje
24, 2318 Laporje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija armirano
betonskega dimnika, Jadranska c. 28,
Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
28,142.101,75 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,142.101,75 SIT, 26,778.627 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999, št.
12278.
Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o.,
Maribor
Št. 312-05-0002/98
Ob-16911
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32a, 2322 Majšperk.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi predpisanega točkovanja iz razpisnih pogojev, analize ponudb
in vrednosti ponujenega blaga, ki je bil predmet razpisa.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nizke gradnje Ptuj, d.d.,
Slomškova ul. 3, 2250 Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacije
s čistilno napravo v naselju Breg.
7. Pogodbena vrednost: 110,339.663
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 168,706.794 SIT, 105,132.179 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: javni razpis za ugotavljanje sposobnosti ni bil objavljen.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 86 z dne 22. 10. 1999, Ob-13536.
Občina Majšperk
Št. 3590/99
Ob-16919
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika gradbenih del brez
omejitev.
3. Datum izbire: 18. 11. 1999.
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4.Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika za izvedbo gradbenih in obrtniških del, ki so predmet razpisa.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ANDRO, d.o.o., Dolenjska
43, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kabelske
kanalizacije Stanežiče in obnova TP Stanežiče 34:
– kabelska kanalizacija-gradbena dela,
– obnova TP Stanežiče 34-gradbena in
obrtniška dela.
7. Pogodbena
vrednost:
26,321.930,41 SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5 popolnih,
1 nepopolna.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,651.201 SIT, 26.321.930,41 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999.
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d.,
Ljubljana
Št. 400-02-56/99
Ob-16936
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (3. člen ZJN).
3. Datum izbire: 11. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani
ponudnik je v postopku ocenjevanja dosegel najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Begrad, Gradbeništvo-trgovina-inženiring, d.d., Kočevarjeva 2, 8000
Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija visokovodnega obrambnega zidu v Boštanju.
7. Pogodbena vrednost: 18,586.170 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 4,050.800
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,197.577 SIT, 17,673.717 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 74 z dne 10. 9. 1999,
Ob-11168.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-16937
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, Hacquetova 17,
tel. 137-53-75 (centrala), faks 137-54-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrana je bila ponudba, ki je po
točkovanju ponudene cene, plačilnih pogojev, referenc in garancijskih rokov za izvedbo del dobila najvišje število točk.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GP Grosuplje, d.d., Emonska 8, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del na adaptaciji paviljonske stavbe Kmetijskega inštituta Slovenije (I. faza) – v Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost: 134,238.947 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 158,143.910 SIT, 134,238.947 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999 in popravek v Uradnem listu RS, št. 88 z dne 29.
10. 1999.
Kmetijski inštitut Slovenije
Ob-16939
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ekonomsko najugodnejša ponudba: ustrezne reference, ugodna cena,
sposobnost in usposobljenost ponudnika
dela izvesti kot javno naročilo zahteva.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vias, d.o.o., Ljubljanska cesta 51, 8000 Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja kanalizacije v Vavti vasi.
7. Pogodbena vrednost: 33,200.115 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,114.152 SIT, 33,200.115 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 85-86 z dne 22. 10. 1999,
Ob-13554.
Komunala Novo mesto, d.o.o.

ZJN-02-GD
Naročilo objave javnega razpisa
gradbenih del brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
gradbenih del brez omejitev
Št. 110-1/99
Ob-16916
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136 97 46
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: AC Brezovica–Vrhnika.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradnja protihrupne zaščite mesta Vrhnike
na AC Brezovica–Vrhnika
Ocenjena
vrednost
celote
je
140.000.000,00 SIT
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: Izdelava projektov ni vključena
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja del je 30. 6. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Oto Rubinič, dipl.
inž., tel 17 88 331, faks 17 88 332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 10. 12. 1999 do
27. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oz. z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
11. 1. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; Vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom »Ne odpiraj – Ponudba
za Gradnjo protihrupne zaščite mesta Vrhnike na AC Brezovica – Vrhnika« Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 1. 2000
ob 10. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 4,200.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
Naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
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13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oz. poročilo revizorjev za zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje mag.
Barbara Likar, dipl. inž. – Družba za državne ceste d.o.o., Einspilerjeva 6, 1000 Ljubljana, tel 30 94 258, faks 30 94 260.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo
je bil objavljen dne 20. 8. 1999 pod št.
Ob-10045, objava o izidu pa dne 3. 12. 1999.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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. 003-03/99-2
Ob-16689
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, Kanal.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 5. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): reference, cena, roki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Projekt, d.d., Nova Gorica,
Kidričeva 9/a, Nova Gorica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelovanje strokovnih podlag in izdelava sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Kanal ob Soči.
7. Pogodbena vrednost: 4,688.600 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,900.000 SIT, 4,688.600 SIT.
11., 12.
Občina Kanal ob Soči
Št. 1232
Ob-16896
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Žirovski Vrh, p.o., Todraž 1, 4224 Gorenja
vas
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 6. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.

Št.

100 / 10. 12. 1999 / Stran 6749

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavod za varstvo pri delu,
d.d., Bohoričeva 22a, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje nadzora radioaktivnosti v okolju Rudnika urana Žirovski vrh med izvajanjem
Programa trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude.
7. Pogodbena vrednost: 11,743.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,271.939,10 SIT 11,743.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa, če
je bil objavljen: Uradni list RS, št. 85-86 z
dne 22. 10. 1999, Ob-13505.
Rudnik Žirovski vrh,
javno podjetje, p.o.
Ob-16897
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Koper, d.o.o. – s.r.l., Ul. 15. maja 4, 6000
Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: odpiranje ponudb je bilo 22. 11. 1999.
Sklep o izbiri izvajalca pa je bil izdan 1.
12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): navedeni ponudnik je pri ocenjevanju zbral po kombinaciji meril, določenih
v razpisni dokumentaciji, največje število
točk. Njegova ponudba je zlasti referenčno
najugodnejša.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zidarstvo Kumanovič Stjepan, s.p., Bolniška ul. 3, 6330 Piran.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvajanje storitev pri vzdrževalnih gradbenih
delih na področju javnih površin in na
osnovnih sredstvih javnega podjetja na
območju Mestne občine Koper.
7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost 10,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1.400 SIT/uro brez DDV, 1.250
SIT/uro brez DDV.
11., 12.
Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., Koper
Ob-16898
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Koper, d.o.o. – s.r.l., Ul. 15. maja 4, 6000
Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: odpiranje ponudb je bilo 24. 11. 1999.
Sklep o izbiri izvajalca pa je bil izdan 2.
11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): pri vseh sklopih javnega naročila (od I. do VIII. sklopa) so izbrani ponudniki pri ocenjevanju po zastavljenih merilih
zbrali največje število točk. Pri tem so dosegli bistveno največje število točk pri ceni, ki je po pogojih razpisa prevladujoč kriterij (50%).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– izvajalec za I., II. in IV. sklop: Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna enota Koper, Pristaniška ulica 8, 6000 Koper,
– izvajalec za III. sklop: Zavarovalnica Tilia, d.d., Območna enota Koper, Pristaniška ulica 45, 6000 Koper,
– izvajalec za V., VI., VIII. sklop: Zavarovalnica Adriatic, d.d., Ljubljanska c. 3a,
6000 Koper,
– izvajalec za VII. sklop: Zavarovalnica
Slovenica, d.d., Območna enota Koper,
Ljubljanska cesta 3, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: premoženjska zavarovanja v 8 sklopih:
– I. sklop: požarno zavarovanje,
– II. sklop: strojelomno zavarovanje,
– III. sklop: vlomsko zavarovanje,
– IV. sklop: zavarovanje računalnikov,
– V. sklop: zavarovanje stekla,
– VI. sklop: zavarovanje posevkov in nasadov,
– VII. sklop: zavarovanje vozil,
– VIII. sklop: zavarovanje odgovornosti
naročnika.
7. Pogodbena vrednost:
– I. sklop: 419.460 SIT,
– II. sklop: 743.859 SIT,
– III. sklop: 12.522 SIT,
– IV. sklop: 64.764 SIT,
– V. sklop: 56.305,10 SIT,
– VI. sklop + op. I.: 67.095,50 SIT,
– VII. sklop: 2,868.021 SIT,
– VIII. sklop: 573.008,10 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– I. sklop: 855.853,40 SIT, 419.460
SIT,
– II. sklop: 1,970.109,10 SIT, 743.859
SIT,
– III. sklop: 23.809 SIT, 12.522 SIT,
– IV. sklop: 159.210,20 SIT, 64.764
SIT,
– V. sklop: 76.314 SIT, 56.305,10 SIT,
– VI. sklop: 183.180 SIT, 51.759 SIT,
– VII. sklop: 4,568.558 SIT, 2,868.021
SIT,
– VIII. sklop: 1,549.043,40 SIT,
573.008,10 SIT.
11., 12.
Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., Koper
Št. 401-1/2000-6
Ob-16899
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod
za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova 5, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): najugodnejši ponudnik
je bil izbran z javnim razpisom za izbiro dobavitelja brez omejitev za oskrbo s kruhom,
drobtinami in pekovskimi izdelki, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 88 z dne
29. 10. 1999.
3. Datum izbire: 3. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): so bila tista, ki so bila opredeljena v razpisni dokumentaciji, in sicer:
– cena artiklov,
– ob enaki ceni, za enako ceno šteje tista
cena, ki je za manj kot 0,5% višja od najnižje
cene, pa veljajo še naslednja merila:
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· druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku,
· plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Žito P. T., Pekarstvo in testeninarstvo, d.d., Šmartinska 154, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oskrba ZPKZ Ljubljana, vključno z oddelki
Novo mesto in Radovljica s kruhom,
drobtinami in pekovskimi izdelki.
7. Pogodbena vrednost: okvirna pogodbena vrednost je 16,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: na javni razpis je prispelo pet ponudb, od katerih je bila
ena nepopolna, v dveh ponudbah pa cene
niso bile oblikovane tako, kot je bilo to zahtevano v tabelah za izbor, kar je razpisna
komisija ugotovila po pregledu in ocenjevanju ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,312.660 SIT, 22,180.094,60 SIT.
11., 12.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij
Zavod za prestajanje
kazni zapora Ljubljana
Št. 97/99
Ob-16900
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova ulica 2, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep je bil sprejet dne
29. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je v postopku
ocenjevanja dosegel najvišje število točk
(cena, zagotovitev dodatnih varnostnikov,
možnost zamenjave varnostnikov, plačilni
pogoji in kadri).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Varnost Kranj, d.d., Kranjska varnostna družba, Bleiweisova c. 4,
4000 Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: storitev fizičnega varovanja z receptorskimi
deli sodnih objektov, in sicer za Okrožno in Okrajno sodišče v Kranju, Zoisova
2, Kranj, Okrajno sodišče na Jesenicah,
Titova 37, Jesenice, Okrajno sodišče v
Radovljici, Gorenjska 15, Radovljica in
Okrajno sodišče v Škofji Loki, Šolska 4,
Škofja Loka (samo nočno fizično obhodno varovanje).
7. Pogodbena vrednost: ocenjena vrednost storitve je 13,000.000 SIT (v ceno ni
vključeno dodatno fizično varovanje).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: oba ponudnika sta ponudila enako ceno za urno postavko, to je 1.200 SIT brez
DDV.
11., 12.
Okrožno sodišče v Kranju
Ob-16902
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za storitve
fotokopiranja.
3. Datum izbire: 26. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): zaključek postopka brez dodelitve naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: DO-VAL, d.o.o., Grič 3c,
1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: storitve fotokopiranja.
7. Pogodbena
vrednost:
19,049.103,50 SIT (z DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
26,253.006,50 SIT, 19,049.103,50 SIT.
11., 12.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Ljubljana
Št. 8133/3271/99
Ob-16904
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-25-62.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): standardna merila:
– višina ponudbene cene (z upoštevanjem odbitne franšize) – 43% delež,
– finančno stanje ponudnika – 20% delež,
– celovitost zavarovanja – 10% delež,
– razširjenost poslovne mreže – 5% delež,
– rok likvidacije škode in plačila – 8%
delež,
– plačilni pogoji premij (število obrokov
in valuta) – 6% delež,
– potrjene reference na tovrstnih zavarovanjih (skupna višina zavarovalnih vsot) –
8% delež.
Nadstandardno merilo:
– boniteta zavarovanca – 15% delež.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana.
Kraj dobave oziroma kraj izvedbe del:
objekti Elektro-Slovenija, d.o.o.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: premoženjsko in avtomobilsko zavarovanje
ELES-a za dobo 5 let.
7. Pogodbena
vrednost:
203,844.093,85 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
232,604.894,15
SIT,
203,844.093,85 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.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 8174/3232/99
Ob-16908
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-24-17.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev. Za dobavo in mon-

tažo telekomunikacijske opreme SDH za objekt: DV 400 kV Maribor–Krško.
3. Datum izbire: 10. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): standardna merila:
– skupna ponudbena cena (60% delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– pozitivne reference ponudnika za dobavo tovrstne opreme (5% delež),
– pozitivne reference izvajalca za montažo tovrstne opreme (23% delež),
– tehnična prednost nad pogoji ustreznosti (7% delež).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektronabava, d.d., Cesta
24. junija 3, 1000 Ljubljana.
Kraj dobave oziroma kraj izvedbe del:
Elektro-Slovenija, d.o.o., DV 400 kV Maribor–Krško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava in montaža telekomunikacijske opreme SDH.
7. Pogodbena
vrednost:
124,757.157,70 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 82,238.629
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
127,831.119,50
SIT,
124,757.157,70 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., Ljubljana
Ob-16909
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-24-17.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev. Za dobavo in
montažo optičnega kabelskega sistema na
objektu: DV 400 kV Maribor–Krško.
3. Datum izbire: 19. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): standardna merila:
– skupna ponudbena cena (60% delež),
– plačilni pogoji (5% delež),
– pozitivne reference izvajalca za tovrstna dela (35% delež).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PAP Telematika, d.d., Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana.
Kraj dobave oziroma kraj izvedbe del:
Elektro-Slovenija, d.o.o., DV 400 kV Maribor–Krško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava in montaža optičnega kabelskega sistema.
7. Pogodbena
vrednost:
31,278.811,50 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,278.811,50 SIT, 31,278.811,50
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
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ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila blaga
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih
Št. 363/13/99
Ob-16878
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: 4. alinea 1.
odstavka 55. člena ZJN.
3. Datum izbire: 25. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kvaliteta.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Primorje d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina.
6. (a) Kraj dobave: Ajdovščina, C3.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: objekt avtobusne postaje.
7. Pogodbena vrednost: 54,203.599 SIT.
8., 9., 10., 11.
Občina Ajdovščina
Ob-17048
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarska
fakulteta Univerze v Ljubljani, Gerbičeva 60,
Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: po 3., 4. in 7.
točki 55. člena.
3. Datum izbire: 8. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edini primerni dobavitelj, ki je
zmožen dobaviti sedem sedežno terensko
vozilo, ki presega 90 KW, do zahtevane
vrednosti 6,000.000 SIT.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Avtoniss, d.o.o., Celovška
228, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Cesta v
Mestni log 47.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: eno terensko sedem sedežno vozilo, ki presega 90 KW.
7. Pogodbena vrednost: 5,998.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Veterinarska fakulteta

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih
Ob-16691
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa: stro-
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kovna komisija za izvedbo javnega naročila, ki je bila imenovana s sklepom št. 54 z
dne 18. 10. 1999, je ugotovila, da je edini
možni dobavitelj storitev vizualnega pregleda in funkcionalnega testiranja blažilnikov
– druga faza – firma Enertech, USA, ki je
zelo uspešno in na visokem profesionalnem nivoju že izvedla testiranja prve faze v
času remonta 1999.
3. Datum izbire: 20. 10. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Enertech, 2950 Birch Street
BREA, Ca. 92821, USA.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izvedba funkcionalnega testiranja blažilnikov – Faza B.
7. Pogodbena vrednost: 152,760.000
SIT.
8., 9., 10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 65-1890/18017
Ob-16661
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško,
Slovenija.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa – po 3.
točki prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih: strokovna komisija za izvedbo javnega naročila, ki je bila imenovana s sklepom ob pričetku oddaje javnega
naročila št. NA.UV/DV-65 z dne 25. 11.
1999, je na podlagi dokumentacije prejete
od tehnične službe, ugotovila, da je firma
Parsons Power, Z.D.A. originalni projektant projekta, za katerega se zahteva inženirska podpora.
Na podlagi te ugotovitve se je strokovna
komisija odločila, da odda zadevno javno
naročilo po 3. točki prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 25. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): specifični tehnični zahtevki, ustrezni strokovni kader.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Parsons Power Group, Inc.
2675 Morgantown Road Reading, PA
19607, U.S.A.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: inženirske usluge na projektu zaščite primarnega sistema pred nadtlakom ob
hladni zaustavitvi (LTOP) in ostalimi projekti, kjer se zahtevajo znanje in izkušnje originalnega projektanta.
7. Pogodbena vrednost: 40,946.915 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 28/99
Ob-16662
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje
2, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: 18. člen ZJN.
3. Datum izbire: 27. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost ponudnika, cena
(materialni in formalni pogoji).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: BOND, d.o.o., Ul. bratov
Učakar 68, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: gostinske storitve za potrebe pogostitev
ob protokolarnih dogodkih.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11.
Mestna občina Ljubljana
Št. 88
Ob-16867
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 1. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za izvedbo javnega naročila je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo, ustreznimi strokovnimi kadri in s pravicami intelektualne lastnine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nukel, d.o.o., Gubčeva 2,
8270 Krško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava FDCR04, FDCR05, FDCR06 in
FDCR11 za mod. 026-FP-L.
7. Pogodbena vrednost: 5,651.883 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 85
Ob-16868
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 6. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 1. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po natančnem pregledu in preveritvi obsega in vsebine storitev, je strokovna komisija ugotovila, da je za izvedbo
javnega naročila usposobljena samo organizacija, ki izpolnjuje pogoje za sistematično preiskovanje kontaminacije z radioaktivnimi snovmi (Ur. l. SFRJ, št. 40/86).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavod za varstvo pri delu,
d.d., Ljubljana, Bohoričeva 22a, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: radiološki monitoring v okolici NE Krško.
7. Pogodbena vrednost: 73,264.700 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 86
Ob-16869
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 6. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 1. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po natančnem pregledu in preveritvi obsega in vsebine storitev, je strokovna komisija ugotovila, da je za izvedbo
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javnega naročila usposobljena samo organizacija, ki izpolnjuje pogoje za sistematično preiskovanje kontaminacije z radioaktivnimi snovmi (Ur. l. SFRJ, št. 40/86).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inštitut “Ruđer Bošković”,
Centar za istraživanje mora – Zavod Zagreb,
Bijenićka c. 54, 10000 Zagreb, Hrvaška.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: radiološki monitoring v okolici NE Krško.
7. Pogodbena vrednost: 44,201.016 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 75
Ob-16870
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 1. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): za izvedbo javnega naročila je
usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo, ustreznimi strokovnimi kadri in s pravicami intelektualne lastnine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Nukel, d.o.o., Gubčeva 2,
8270 Krško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava DMP 335-SL-L in potrebnih IP za
“Zamenjavo in prestavitev pretvornikov
LT950, LT951 in LT952”.
7. Pogodbena vrednost: 8,711.030 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 8120/3270/1999
Ob-16871
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-27-17.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 4. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: javno
naročilo za izbiro izvajalca v skladu s 4.
točko 55. člena ZJN za obnovitev transformatorja 150 MVA 220/115/10,5 kV T-212
v EP Ljubljana – RTP Kleče.
3. Datum izbire: 24. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev
izbire): izbrani ponudnik je edini usposobljen v
RS izvesti naročilo v zahtevanem obsegu, kvaliteti in roku. Naročilo ni možno deliti v manjše
zaključene celote in jih oddati ločeno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ETRA 33, d.d., Šlandrova
10, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: obnovitev energetskega transformatorja
150 MVA 220/115/10,5 kV T-212 v EP
Ljubljana RTP Kleče.
7. Pogodbena vrednost: 170,846.529
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 170,846.529 SIT, 170,846.529 SIT.
11.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
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Št. 921-018/99-011
Ob-16879
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava Republike Slovenije za telekomunikacije, Kotnikova 19a, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: po 3. točki 1.
odstavka 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 4. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): leta 1998 je bil z javnim razpisom izbran najugodnejši ponudnik merilne
opreme za tri avtomatske radijske nadzorne
postaje, ki so povezane v sistem za daljinski
nadzor radijskega spektra. V letu 1999 je
prišel v poštev le tisti dobavitelj, čigar strojno in programsko opremo je možno vključiti
v obstoječi “Radijski nadzorno-merilni sistem Slovenije, varianta 3+M“, v katerem
so doslej vključena tudi še tri merilna vozila
in ena obljudena nadzorna postaja. Tako
opremo izdeluje le en dobavitelj.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: dobavitelj je Iskra Commerce Trgovina, Kotnikova 28, Ljubljana, izdelovalec strojne in programske opreme pa
Rohde&Schwarz, ZR Nemčija.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: dva
kompleta merilne opreme (merilni sprejemnik in programska oprema za daljinski nadzor in evaluacijo merilnih rezultatov).
7. Pogodbena vrednost: z vključenim
DDV 19% in odvisnimi stroški ter provizijo
uvoznika skupaj 25,552.663,00 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): ni.
9. Število prejetih ponudb: od istega ponudnika 4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40 mio SIT in 25,5 mio SIT, rezultat
pogajanj z istim ponudnikom.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: Rohde&Schwarz je priznan izdelovalec merilne
opreme za nadzor radijskega spektra. Dosegli smo zelo ugodno ceno, ker projekt
izgradnje “Radijskega nadzorno-merilnega
sistema Slovenije, varianta 3+M“ predvideva še več enakih opremljanj.
12.
Uprava Republike Slovenije
za telekomunikacije

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. 180-1/99
Ob-16664
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška
3,
5270
Ajdovščina,
faks
065/16-23-150.

2. (a) Kraj dobave: Ajdovščina, Tovarniška 3.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– zdravila in drugi medicinsko potrošni material,
– material za zobozdravstvo in zobotehniko.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
45,000.000 SIT:
– zdravila in drugi medicinsko potrošni
material: 29,000.000 SIT,
– material za zobozdravstvo in zobotehniko: 16,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: najmanj eno
leto od sklenitve pogodbe.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: cena, kvaliteta, dobavni rok, plačilni
pogoji in dodatne ugodnosti.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška 3, 5270 Ajdovščina.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 10. 12. 1999, s predhodno najavo na tel. 065/16-23-140.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun
52010-603-31434.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. 12. 1999 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ajdovščina, Tovarniška 3, 5270 Ajdovščina – tajništvo.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 12. 1999 ob 12.30.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: rok, v katerem bo naročnik obvestil
ponudnike o priznani sposobnosti: v roku 7
dni od izbire.
10.
Zdravstveni dom Ajdovščina
Št. 05-2/1999
Ob-16692
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.
2. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
(OE) zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: čistila skladno z razpisno
dokumentacijo.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
in sicer januar 2000 do januar 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj, tajništvo zavoda, Milana Vinter-Šambar, faks
064/226-718.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 24. 12. 1999,
med 10. in 13. uro, po enodnevni predhodni najavi po faksu.
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(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 13. 1. 2000 do
8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene 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 13. 1. 2000 ob
12. uri, na naslovu: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj
(vhod 5), v sejni sobi.
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 izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): pogoji iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: vse informacije, povezane s tem javnim
razpisom, se sprejemajo do 28. 12. 1999
in od 3. do 6. 1. 2000, po faksu
064/226-718. Naročnik glede na predmet
naročila ne namerava organizirati posebnega sestanka s ponudniki.
10.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj

nje sposobnosti: Dom starejših občanov Novo mesto, Šmihel 1, 8000 Novo mesto, po
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno 23. 12.
1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.500 SIT na ŽR
52100-603-30736, s pripisom “Razpisna
dokumentacija za živila”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 6. 1. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom starejših občanov Novo mesto, Šmihel 1, 8000 Novo mesto.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 1. 2000 ob 13. uri, na naslovu
naročnika.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoje iz 40. člena ZJN, odzivni
čas, plačilne pogoje, kontrola kvalitete, pogoje dostave, cena in reference.
Pogoji so podrobno določeni z razpisno
dokumentacijo.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: so možne do 28. 12. 1999, pri Marinki Nečemer, tel. 068/371-99-10.
10.
Dom starejših občanov Novo mesto

Št. 6/1-99
Ob-16733
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom starejših občanov Novo mesto,
Šmihel 1, 8000 Novo mesto, faks
068/371-99-44.
2. (a) Kraj dobave: Dom starejših občanov Novo mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in prehrambeno blago po naslednjih skupinah:
– 01
meso;
okvirna
vrednost
22,300.000 SIT,
– 02 drobovina; okvirna vrednost
320.000 SIT,
– 03 ribe; okvirna vrednost 1,200.000
SIT,
– 04 mesni izdelki; okvirna vrednost
5,800.000 SIT,
– 05 maščobe; okvirna vrednost
2,000.000 SIT,
– 06 polizdelki; okvirna vrednost
3,300.000 SIT,
– 07 zelenjava; okvirna vrednost
4,700.000 SIT,
– 08 mlevski izdelki; okvirna vrednost
14,700.000 SIT,
– 09 mleko in mlečni izdelki; okvirna
vrednost 10,000.000 SIT,
– 10 začimbe; okvirna vrednost
2,200.000 SIT,
– 11 sadje (sveže in vloženo); okvirna
vrednost 6,600.000 SIT,
– 12 pijače; okvirna vrednost 800.000
SIT,
– 13 topli napitki; okvirna vrednost
2,200.000 SIT.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
76,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-

Ob-16739
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva 38a, Kranj, p.p. 125,
tel. 064/282-800, faks 064/282-851.
2. (a) Kraj dobave: Kranj, Kidričeva 38a.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. meso in izdelki iz mesa,
2. špecerija – mešano blago,
3. sadje in zelenjava.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
– meso in izdelki iz mesa – 8,500.000
SIT,
– špecerija – mešano blago –
8,100.000 SIT,
– sadje in zelenjava – 7,600.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj, Kidričeva 38a, 4000
Kranj,
tel.
064/282-841,
faks
064/282-852.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 20. 12. 1999,
vsak delovni dan od 7. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
51500-603-30372, oziroma neposredno
na blagajni.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 23. 12. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov, ki je naveden pod 4.(a) točko.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 12. 1999 ob 11. uri, v prostorih Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj,
Kidričeva 38a, sejna soba bolnišnice.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s fizičnimi in pravnimi osebami, ki bodo izpolnjevale pogoje iz razpisne
dokumentacije in jim bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu ZJN.
10.
Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj
Št. 154/03-1999
Ob-16816
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani, Aškerčeva c. 4, 1001 Ljubljana, p.p. 1599, faks 061/125-14-31.
2. (a) Kraj dobave: ZDŠ Ljubljana, Aškerčeva 4 in enoti v Ljubljani.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– zdravila skupine D in drugi medicinsko potrošni material,
– material za zobozdravstvo in zobotehniko.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
17,000.000 SIT:
– zdravila skupine D in drugi medicinsko
potrošni material: 8,000.000 SIT,
– material za zobozdravstvo in zobno tehniko: 9,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od januarja
do decembra 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani, Aškerčeva c. 4,
tajništvo.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 24. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na žiro račun št.
50101-603-44530 ali s plačilom pri blagajni zavoda.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 3. 1. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani, Aškerčeva c. 4, 1000
Ljubljana, tajništvo.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 1. 2000 ob 12. uri.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu zakona o javnih naročilih.
Merilo za izbor ponudnika je najnižja cena za največje število artiklov v posamezni
skupini.
10.
Zdravstveni dom za študente
Univerze v Ljubljani
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Ob- 16817
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, faks
444-567, tel. 446-646.
2. (a) Kraj dobave: DDP Ljubljana, skladišče – TE-TOL.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zaščitna sredstva.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, Toplarniška 19, Ljubljana, komercialno nabavni sektor, soba št. 33, ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 24. 12. 1999 od
8. do 12. ure, vsak delovnik.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije je potrebno nakazati 3.570 SIT (samo
negotovinsko)
na
ŽR
TE-TOL:
50103-601-16504 s pripisom “zaščitna
sredstva”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 1. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 1. 2000 ob
11. uri v sejni sobi TE-TOL.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): glavni pogoji so:
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodba, ki kaže na njegovo nestrokovnost,
– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom,
– ter drugi pogoji, ki so razvidni iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek seizvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika, najnižja končna cena.
10.
Termoelektrarna
Toplarna Ljubljana, d.o.o., Ljubljana
Št. 9/99
Ob-16818
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom, CKŽ 56, 8270 Krško, tel. 0608/21-204, faks 0608/22-037.
2. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom,
CKŽ 54, Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zobozdravstveni material.
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(Okvirne količine so razvidne iz razpisne dokumentacije).
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivne
dobave na podlagi naročilnic v letu 2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Zdravstveni dom, tajništvo, CKŽ 56, 8270 Krško.
Dvig je možen samo s pismenim pooblastilom in dokazilom o plačilu.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 20. 12. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (vključno z 19%
DDV) na žiro račun 51600-603-30902 z
virmanom ali splošno položnico.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 1. 2000 do
11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom, tajništvo,
Justina Jelaršič, CKŽ 56, 8270 Krško.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 1. 2000 ob 12. uri, na naslovu: ZD
Krško, CKŽ 54, Bonova hiša.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): navedeno v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije na pisno zahtevo.
10.
Zdravstveni dom Krško
Št. 1/99
Ob-16874
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva
15,
8250
Brežice,
tel.
0608/668-100, faks 0608/668-110, kontaktna oseba: Tone Zorko, dipl. soc.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice, Černelčeva 15, Brežice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pranje in šivanje ca.
160.000 kg perila.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
22,000.000 SIT (vključno z dajatvami).
3. Predvideni čas dobave: do 31. 12.
2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice, pri Mileni Gramc, od ponedeljka do petka,
tel.
0608/668-106,
faks
0608/668-110, po enodnevni predhodni
najavi po faksu.
Dokumentacija je na voljo po predložitvi
dokazila o plačilu.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 30. 12. 1999 do
10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 15.000
SIT na ŽR naročnika, št. 51620-603-31177,
s pripisom za kurilno olje.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 4. 1. 2000 do
10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Brežice,
tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 1. 2000 ob
12. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica Brežice, sejna soba, Černelčeva 15, 8250 Brežice.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): kot ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana
za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Zahteve iz 40. člena ZJN so razvidne
iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije lahko ponudniki
dobijo samo pisno na naslovu naročnika.
10.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice
Št. 1/99
Ob-16875
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva
15,
8250
Brežice,
tel.
0608/668-100, faks 0608/668-110, kontaktna oseba: Tone Zorko, dipl. soc.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice, Černelčeva 15, Brežice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: ca. 370.000 litrov extra
lahko kurilno olje EL.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,000.000 SIT (vključno z dajatvami).
3. Predvideni čas dobave: do 31. 12.
2000.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice, pri Mileni Gramc, od ponedeljka do petka,
tel.
0608/668-106,
faks
0608/668-110, po enodnevni predhodni
najavi po faksu.
Dokumentacija je na voljo po predložitvi
dokazila o plačilu.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 30. 12. 1999 do
10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 15.000
SIT na ŽR naročnika, št. 51620-603-31177,
s pripisom za kurilno olje.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: do 4. 1. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Brežice,
tajništvo, Černelčeva 15, 8250 Brežice.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 5. 1. 2000 ob 12.
uri, na naslovu: Splošna bolnišnica Brežice,
sejna soba, Černelčeva 15, 8250 Brežice.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): kot ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana
za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Zahteve iz 40. člena ZJN so razvidne
iz razpisne dokumentacije.
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9. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije lahko ponudniki dobijo samo pisno na naslovu naročnika.
10.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dodelitev naročila storitev
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih
Št. 083/99
Ob-16663
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: najem zunanjih prevozov za celoto oziroma po blagovnih skupinah v okvirni vrednosti ca. 60,000.000
SIT.
Blagovna skupina A: kombi za prevoz
oseb;
Blagovna skupina B: kamion do 5.000
kg nosilnosti in kombi furgon za prevoz
tovora;
Blagovna skupina C: avtobus mali do
25 sedežev.
3. Kraj izvedbe: Slovenija, tujina.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: 12
mesecev od podpisa pogodbe.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: RTV
Slovenija, komercialna služba, Kolodvorska
2, 1550 Ljubljana, pri Janezu Lovku, tel.
175-21-94, faks 175-21-86.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 14. 12. 1999 do 24.12. 1999 od 8. do
10. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
najavi po telefaksu in na podlagi dokazila o
vplačilu z navedbo davčne številke in sedeža podjetja. Način plačila je negotovinski
račun pri Novi Ljubljanski banki, d.d., Ljubljana, na račun št. 50101-603-45036, sklic
na št. 00-789100-51 z oznako predmeta
plačila (oznaka razpisa –083/99). Dodatne
informacije so na voljo v pisni obliki na faks
št. 175-21-86.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 5. 1. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, Ljubljana, s pripisom: Ne
odpiraj – Ponudba za razpis št. 083/99 –
najem zunanjih prevozov. Na hrbtni strani
ponudbe mora biti označen naslov ponudnika. Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah.
Za pravočasno prispele ponudbe bo veljal
datum poštnega žiga ali žiga vložišča RTV
Slovenija.
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7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 1. 2000 ob 10. uri v sobi št. 52/V, v
prostorih JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: podpis pogodbe.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): ekonomska cena, tehnična ustreznost, plačilni pogoji, kadrovska ustreznost, zadostnost kapacitet in ostali pogoji
po razpisni dokumentaciji.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročil od razpisanih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb. V
tem primeru izbrani ponudnik ni upravičen
do odškodnine iz tega naslov. S ponudniki,
ki jim bo priznana sposobnost po 50. členu
ZJN bo sklenjena letna pogodba.
11.
RTV Slovenija
Št. 466-32/99
Ob-16932
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, telefaks
061/178-5579, kontaktna oseba Franci
Kodela, tel. 061/178-5528.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: priznanje sposobnosti
za vrednotenje državnega premoženja
(izbor cenilcev):
1. nepremičnin (poslovnih prostorov,
stanovanj in stanovanjskih hiš, pomožnih objektov, stavbnih zemljišč),
2. prevoznih sredstev,
3. opreme poslovnih prostorov in stanovanj.
Ocenjena vrednost naročila 5,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe: po celotnem območju
Slovenije.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: od
15. 1. 2000 do 15. 1. 2001.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Grgorčičeva
27a, Ljubljana, kontaktna oseba je Franci
Kodela, tel. 061/178-5528, telefaks
061/178-5579.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 13. 12. 1999
do vključno 22. 12. 1999, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure.
(c)
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 28. 12. 1999 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba”,
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS z navedbo predmeta naročila in z
naslovom naročnika ter pošiljatelja.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 12. 1999 ob 10. uri v sejni sobi na

naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudnik je lahko samo fizična oseba, ki izpolnjuje razpisane pogoje.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– dokazana predpisana usposobljenost
za opravljanje dejavnosti, v področje katere
spada izvedba javnega naročila,
– najmanj visokošolska izobrazba.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: merila za ugotavljanje in priznanje
sposobnosti:
– reference (0-25%),
– strokovnost (0-15%),
– aktivno sodelovanje v komisijah, društvih, posvetih (0-5%),
– aktivno ukvarjanje s cenilstvom
(0-10%),
– uporaba sodobnih metod vrednotenja
premoženja (0-30%),
– višina popusta (0-10%),
– rok izdelave (0-5%).
11. Datum, do katerega bodo prijavljeni
ponudniki s pisnim sklepom obveščeni o
izidu javnega razpisa: do 12. 1. 2000.
Vlada Republike Slovenije,
Servis skupnih služb vlade

Javni razpisi
Popravek
Ob-16740
V razpisu javnega natečaja za oddajo
stavbnih zemljišč Občine Krško v Obrtni coni MDB, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 92 z dne 12. 11. 1999, Ob-14678, se v
1. točki, zadnji odstavek dopolni:
V ceni m2 zemljišča je zajeto: zemljišče, meteorna in fekalna kanalizacija, vodovod, PTT napeljava, cesta, javna razsvetljava, pločniki, hidrantno omrežje,
parkirišča. V ceno ni zajeta komunalna
taksa in sprememba namembnosti.
Občina Krško
Ob-16901
Republika Slovenija Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56,58, 1000
Ljubljana in Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor
objavljajo paket ukrepov za izboljšanje konkurenčne sposobnosti in spodbujanje marketinških aktivnosti podjetij v tujini.
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije, Kotnikova 28, Ljubljana, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana in Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Ma-
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ribor objavljajo na osnovi 3. člena odredbe
o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferjev iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98)
javni razpis
za sofinanciranje tržnih raziskav na
ciljnih trgih v tujini
1. Proračunski uporabniki: Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28, Ljubljana, Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana in
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem,
Trubarjeva 11, 2000 Maribor kot financerji.
2. Predmet razpisa: sofinanciranje stroškov za izdelavo:
– tržnih raziskav za povečanje prodaje
na obstoječem trgu ali novem trgu z novimi
ali obstoječimi proizvodi,
– projektnih študij za izhodne investicije,
– priprava distribucijskih kanalov,
(v nadaljevanju projektov), ki jih bodo
slovenska podjetja izvedla na ciljnih trgih v
letu 2000.
S tem razpisom želimo spodbuditi podjetja k preučitvi možnosti povečanja prisotnosti na tujih trgih. Sofinanciranje je zgolj
spodbuda in ne odločilni dejavnik za izvedbo projekta.
3. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo domače pravne osebe (v nadaljevanju
podjetja), izvozniki blaga in storitev ali skupine podjetij. Posamezno podjetje lahko
kandidira za sofinanciranje enega projekta.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni:
– podjetja, ki so v stečajnem postopku,
– projekti s področja turizma,
– projekti, ki so sofinancirani z drugih
virov državnega proračuna oziroma projekti, ki se bodo prijavili na vertikalne programe
pomoči.
4. Merila za izbiro projektov:
– poslovna utemeljenost projekta,
– absorbcijska sposobnost ciljnega trga,
– stopnja dodane vrednosti v izvoznih izdelkih,
– transparentna finančna konstrukcija
projekta,
– novi trgi.
Predlagane projekte bo na osnovi meril
ocenila strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali strokovni sodelavci Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem in zunanji sodelavci.
Kriteriji in merila, ki jih bo upoštevala razpisna komisija, kot tudi zahtevana standardizacija ponudb, je določena v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del tega razpisa.
5. Okvirna višina dodeljenih nepovratnih
sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje tržnih raziskav znaša 105,000.000 SIT.
Višina sofinanciranja posameznega projekta bo odvisna od izpolnjevanja meril iz
4. točke, od števila projektov, ki bodo izpolnjevali minimalne pogoje za sofinanciranje
in od zneskov, ki bodo za proračunske postavke 1566, 1991 in 4158 odobreni v proračunu Republike Slovenije za leto 2000.
Znašala bo od 20% do 50% vrednosti projekta, vendar ne bo presegla zneska
2,000.000 SIT na posamezno podjetje.
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6. Stroški, ki bodo predmet sofinanciranja obsegajo stroške najema specializiranih
svetovalcev. Sofinanciranje ne obsega dnevnic in potnih stroškov upravičencev.
7. Načini financiranja: izbranim prosilcem bodo dodeljena nepovratna sredstva
za stroške projektov, če bodo le ti uspešno
dokončani in če bo zaključno poročilo ter
obračun stroškov zanje podan v roku enega
meseca po zaključku projekta, vendar ne
kasneje kot 13. novembra 2000.
8. Prijava in razpisni rok: popolna vloga,
v skladu s prejetimi navodili, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Urad za gospodarsko
promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28/I,
1000 Ljubljana ne glede na vrsto prenosa
te pošiljke do vključno 10. marca 2000 v
zaprti ovojnici pod oznako “Ne odpiraj –
vloga na razpis”, z navedbo “Tržna raziskava” in številke objave v Uradnem listu RS na
prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
9. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28, Ljubljana, dne 13. marca ob
9. uri.
10. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo obveščeni o rezultatih razpisa najpozneje v roku 45 dni od javnega odpiranja
ponudb.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (formular in navodila) je na voljo
na internet naslovih: http://www.sigov.si/tipo, http://www.mgd.si in http://www.sigov.si/mmgt ali na sedežu Urada, na sedežu
Ministrstva za gospodarske dejavnosti in na
Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem.
Dodatne informacije so na voljo:
– na sedežu Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28/1,
Ljubljana tel.: 061/178-3557, faks
061/178-3599, kontaktna oseba: Sonja
Klemenčič, Svetovalka I, e-mail: S.Klemencic@gov.si,
– na sedežu Ministrstva za gospodarske
dejavnosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana tel.:
061/178-3250, faks 061/132-2266, kontaktna oseba: Gorazd Jenko, Svetovalec
Vlade, e-mail: Gorazd.Jenko@gov.si,
– na sedežu Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, Maribor
tel.: 062/228-3928, faks 062/22-3344,
kontaktna oseba: Alenka Marovt, Svetovalka ministra, e-mail: Alenka.Marovt@gov.si.
Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije,
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in
Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem
Ob-16903
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje
investicije, Kotnikova 28, Ljubljana in Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor objavljata na osnovi 3. člena odredbe o načinu oddajanja
subvencij, dotacij in drugih transferjev iz
sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/98)

javni razpis
za sofinanciranje udeležbe slovenskih
podjetij na specializiranih sejmih v
tujini
1. Proračunski uporabniki: Ministrstvo za
ekonomske odnose in razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28, Ljubljana in Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11,
2000 Maribor, kot financerja.
2. Predmet razpisa: sofinanciranje stroškov za nastope slovenskih podjetij na specializiranih sejmih v tujini od 1. 11. 1999 do
31. 10. 2000. S tem razpisom želimo spodbuditi podjetja v posameznih panogah za
sejemske nastope v tujini. Sofinanciranje je
zgolj spodbuda in ne odločilni dejavnik za
izvedbo projekta.
3. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo domače pravne osebe (v nadaljevanju
podjetja). Posamezno podjetje lahko kandidira za sredstva z največ dvema projektoma
(1 projekt je 1 sejem).
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni:
– podjetja, ki so v stečajnem postopku,
– podjetja, ki so za določen sejem že
trikrat ali večkrat pridobila proračunska sredstva,
– projekti s področja kmetijstva in prehrane,
– projekti s področja turizma,
– projekti, ki so sofinancirani iz drugih
virov državnega proračuna oziroma projekti, ki se bodo prijavili na vertikalne programe
pomoči.
4. Merila za izbiro projektov:
– poslovna utemeljenost projekta,
– absorbcijska sposobnost ciljnega trga,
– stopnja dodane vrednosti v izvoznih izdelkih,
– transparentna finančna konstrukcija
projekta,
– novi trgi (prednost bodo imeli prvi nastopi),
– organizacija nastopa.
Prednost bodo imela podjetja, ki se bodo
udeležila organiziranih skupinskih nastopov
na specializiranih sejmih v tujini (v organizaciji GZS, panožnih združenj ter drugih inštitucij), predvsem pa naslednjih specializiranih
sejmov v organizaciji GZS: EUROSATORY
Pariz, MEDICA Düsseldorf, EUROMOLD
Frankfurt, ELECTRONICA München, IMM
Köln, PLMA Amsterdam, STYL IN KABO Brno, MEBEL Moskva, MOSBUILD Moskva,
ZEPS Zenica, GRADNJA IN OBNOVA Sarajevo, TEHNOMA Skopje.
Predlagane projekte bo na osnovi meril
ocenila strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali strokovni sodelavci Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem in zunanji sodelavci.
Kriteriji in merila, ki jih bo upoštevala razpisna komisija, kot tudi zahtevana standardizacija ponudb, je določena v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del tega razpisa.
5. Okvirna višina dodeljenih nepovratnih sredstev, ki bo na razpolago za sofinanciranje udeležb posameznih podjetij
na sejmih znaša 120,000.000 SIT. Višina
sofinanciranja posameznega projekta bo
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odvisna od izpolnjevanja meril iz 4. točke,
od števila projektov, ki bodo izpolnjevali
minimalne pogoje za sofinanciranje in od
zneskov, ki bosta za proračunski postavki
1566 in 4126 odobrena v proračunu Republike Slovenije za leto 2000. Znašala
bo od 20% do 50% vrednosti projekta,
vendar ne bo presegla zneska 2,000.000
SIT za posamezen sejem, ki se ga bo
podjetje udeležilo.
6. Stroški, ki bodo predmet sofinanciranja, obsegajo:
– najem razstavnega prostora,
– projektiranje, postavitev in demontaža
stojnice,
– čiščenje stojnice in odvoz odpadnega
materiala,
– priključek ter poraba vode, elektrike in
stisnjenega zraka,
– transport in zavarovanje razstavnih eksponatov,
– vpis v katalog,
– predstavitvena publikacija.
Sofinanciranje ne obsega dnevnic in potnih stroškov.
7. Načini financiranja: izbranim prosilcem bodo dodeljena nepovratna sredstva
za stroške projektov, če bodo le ti uspešno
dokončani in če bo zaključno poročilo ter
obračun stroškov zanje podan v roku enega
meseca po zaključku projekta, vendar ne
kasneje kot 13. novembra 2000.
8. Prijava in razpisni rok: popolna vloga, v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 4. februarja
2000 v zaprti ovojnici pod oznako “Ne
odpiraj – vloga na razpis”, z navedbo “Sejmi” in številke objave v Uradnem listu RS
na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja
na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo prispele
pravočasno, komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene prosilcem.
9. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28, Ljubljana, dne 9. februarja ob
9. uri.
10. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo obveščeni o rezultatih razpisa najpozneje v roku 45 dni od javnega odpiranja
ponudb.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (formular in navodila) je na
voljo na internet naslovih: http://www.sigov.si/tipo,
http://www.mgd.si
in
http://www.sigov.si/mmgt ali na sedežu
Urada, na sedežu Ministrstva za gospodarske dejavnosti in na Ministrstvu za malo gospodarstvo in turizem. Dodatne informacije
so na voljo:
– na sedežu Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28/1,
Ljubljana tel.: 061/178-3557, faks
061/178-3599, kontaktna oseba: Sonja
Klemenčič, Svetovalka I, e-mail: S.Klemencic@gov.si,
– na sedežu Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, Maribor
tel.:
062/228-3928,
faks
062/22-3344, kontaktna oseba: Alenka
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Marovt, Svetovalka ministra, e-mail: Alenka.Marovt@gov.si.
Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj,
Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije,
Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem
Ob-16905
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 58, Ljubljana in Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj,
Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28, Ljubljana, objavljata
na osnovi 3. člena odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov
iz sredstev proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 5/98)
javni razpis
za sofinanciranje udeležbe podjetij
Slovenske živilsko predelovalne
industrije na specializiranih sejmih v
tujini
1. Proračunski uporabnik: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56, 58 kot financer.
2. Predmet razpisa: sofinanciranje stroškov za nastope podjetij slovenske živilsko
predelovalne industrije na specializiranih
sejmih v tujini od 1. 1. 2000 do 31. 10.
2000. S tem razpisom želimo spodbuditi
podjetja za sejemske nastope v tujini. Sofinanciranje je zgolj spodbuda in ne odločilni
dejavnik za izvedbo projekta.
3. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo domače pravne osebe (v nadaljevanju
podjetja). Posamezno podjetje lahko kandidira za sredstva z največ tremi projekti (1
projekt je 1 sejem).
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni:
– podjetja, ki so v stečajnem postopku,
– projekti s področja turizma,
– projekti, ki so sofinancirani iz drugih
virov državnega proračuna ali so predmet
posebne obravnave Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (letni program
Ministrstva).
4. Merila za izbiro projektov:
– poslovna utemeljenost projekta,
– absorbcijska sposobnost ciljnega trga,
– stopnja dodane vrednosti v izvoznih izdelkih,
– transparentna finančna konstrukcija
projekta,
– novi trgi (prednost bodo imeli prvi nastopi),
– reprezentativnost sejma,
– organizacija nastopa.
Prednost bodo imela podjetja, ki se bodo
udeležila organiziranih skupinskih nastopov
na specializiranih sejmih v tujini (v organizaciji GZS, panožnih združenj ter drugih inštitucij), predvsem pa naslednjih specializiranih
sejmov: POLAGRA Poznan, SIAL Pariz, PROVINE Düsseldorf, PLMA Amsterdam, PRODEXO Moskva, FANCYFOOD SHOW New
York, prehrambeni sejem v Angliji.
Predlagane projekte bo na osnovi meril
iz 4. točke ocenila in razvrstila po kvaliteti
strokovna komisija, sestavljena iz uslužbencev Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ministrstvo za ekonomske odno-

se in razvoj – Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije in zunanjih sodelavcev.
Kriterije in merila, ki jih bo upoštevala
razpisna komisija, kot tudi zahtevana standardizacija ponudb, je določena v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del tega
razpisa.
5. Okvirna višina dodeljenih nepovratnih
sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje udeležb posameznih podjetij na sejmih znaša 22,000.000 SIT.
Višina sofinanciranja posameznega projekta bo odvisna od izpolnjevanja meril iz
4. točke, od števila projektov, ki bodo izpolnjevali minimalne pogoje za sofinanciranje in od zneska, ki bo za proračunsko
postavko 1473 odobrenih v proračunu Republike Slovenije za leto 2000. Znašala bo
od 20% do 50% vrednosti projekta, vendar
ne bo presegla zneska 2,000.000 SIT za
posamezen sejem, ki se ga bo podjetje
udeležilo.
6. Stroški, ki bodo predmet sofinanciranja, obsegajo:
– najem razstavnega prostora,
– projektiranje, postavitev in demontaža
stojnice,
– čiščenje stojnice in odvoz odpadnega
materiala,
– priključek ter poraba vode, elektrike in
stisnjenega zraka,
– transport in zavarovanje razstavnih eksponatov,
– vpis v katalog,
– predstavitvena publikacija.
Sofinanciranje ne obsega dnevnic in potnih stroškov.
7. Način financiranja: izbranim prosilcem
bodo dodeljena nepovratna sredstva za
stroške projektov, če bodo le ti uspešno
dokončani in če bo zaključno poročilo ter
obračun stroškov zanje podan v roku enega
meseca po zaključku projekta, vendar ne
kasneje kot 13. novembra 2000.
8. Prijava in razpisni rok: popolna vloga,
v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do
vključno 21. februarja 2000 v zaprti ovojnici pod oznako “Ne odpiraj – vloga na razpis”, z navedbo “Prehrambeni sejmi”, in številke objave v Uradnem listu RS na prednji
ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji
strani. Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno oziroma bodo nepravilno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prosilcem.
9. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo v prostorih Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56 – 58, Ljubljana, dne 23. februarja
ob 9. uri.
10. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo obveščeni o rezultatih razpisa najpozneje v roku 45 dni od javnega odpiranja
ponudb.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacijo (formular in navodila) je na
voljo na internet naslovih: http://www.sigov.si/mkgp in http://www.sigov.si/tipo ali
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano. Dodatne informacije so na voljo:
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– na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v tajništvu sektorja za prehrano, Dunajska 56–58, 6/601, Ljubljana;
tel.: 061/178-9126, faks 061/178-9055,
kontaktna oseba: mag. Janez Žakelj, Podsekretar; E mail: janez.zakelj@gov.si
– na sedežu Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28/1,
Ljubljana; tel.: 061/178-3557, faks
061/178-3599, kontaktna oseba: Sonja
Klemenčič, Svetovalka I; E mail: S.Klemencic@gov.si
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj,
Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije
Ob-16906
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana in Ministrstvo za
malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11,
2000 Maribor objavljata na osnovi 3. člena
odredbe o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna
Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 5/98)
javni razpis
za sofinanciranje usposabljanja kadrov
na področju trženja
1. Proračunska uporabnika: Ministrstvo
za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5,
Ljubljana in Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, Maribor, kot
financerja.
2. Predmet razpisa: je sofinanciranje dela stroškov podjetij za usposabljanje kadrov
na področju trženja. Naročnik bo sofinanciral podjetjem stroške za:
– udeležbo zaposlenih v podjetju na
mednarodnih konferencah ali seminarji s področja trženja,
– udeležbo zaposlenih v podjetju na specializiranih programih usposabljanja za področje trženja v Sloveniji in v tujini,
– praktično usposabljanje vodilnih kadrov v podjetjih v tujini.
S tem razpisom želimo prispevati k izboljšanju konkurenčne sposobnosti slovenskih podjetij, preko spodbujanja vlaganj
podjetij v znanja na področju trženja ter s
tem izboljševanje njihovega tržnega položaja in ugleda v mednarodnem merilu.
3. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo domače pravne osebe (v nadaljevanju
podjetja), izvozniki blaga in storitev. Posamezno podjetje lahko kandidira za sofinanciranje enega projekta.
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni:
– podjetja, ki so v stečajnem postopku,
– podjetja, ki bi bila za isti namen sofinancirana iz drugih virov državnega proračuna.
4. Merila za izbiro projektov: naročnik
bo pri izboru vlog upošteval:
– utemeljenost vloge v strateških razvojnih načrtih podjetja,
– druge aktivnosti in vlaganja podjetja na
področju trženja,
– organiziranost trženjske funkcije v podjetju,
– vsebinsko in finančno utemeljenost
predlaganega programa usposabljanja.
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Prednost pri pridobitvi sredstev sofinanciranja bodo imela domača podjetja iz sektorjev predelovalne dejavnosti (D) in/ali
gradbeništva (F), izvozniki blaga in storitev.
Predlagane projekte bo na osnovi meril
ocenila strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali strokovni sodelavci Ministrstva za
gospodarske dejavnosti, Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem
ter zunanji sodelavci.
Kriteriji in merila, ki jih bo upoštevala razpisna komisija, kot tudi zahtevana standardizacija ponudb, je določena v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del tega razpisa.
5. Okvirna višina dodeljenih nepovratnih
sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje programov znaša 60,000.000 SIT.
Višina sofinanciranja posameznega projekta bo odvisna od števila projektov, od
izpolnjevanja meril iz 4. točke razpisa in od
zneska, ki bo za proračunski postavki 1991
in 4158 odobren v Proračunu Republike
Slovenije za leto 2000.
6. Stroški, ki bodo predmet sofinanciranja obsegajo stroške povezane z:
– udeležbo podjetja na mednarodnih
konferencah ali seminarjih s področja trženja – sofinanciranje stroškov potovanj, bivanja in kotizacije za udeležbo do 40%, vendar ne več kot 1,000.000 SIT na podjetje;
– udeležbo podjetja na specializiranih
programih usposabljanja za področje trženja v Sloveniji – sofinanciranje kotizacije in
stroškov bivanja do 40%, vendar ne več kot
500.000 SIT na podjetje;
– udeležbo podjetja na specializiranih
programih usposabljanja za področje trženja v tujini – sofinanciranje stroškov kotizacije, potovanj in bivanja do 40%, vendar ne
več kot 1,500.000 SIT na podjetje;
– praktično usposabljanje vodilnih kadrov v podjetjih v tujini (secondment) – do
40% stroškov potovanja in bivanja, vendar
ne več kot 1,000.000 SIT na podjetje.
7. Način financiranja: izbranim prosilcem
bodo dodeljena nepovratna sredstva za
stroške projektov po namenih, če bodo le ti
uspešno dokončani in če bo zaključno poročilo ter obračun stroškov (s predložitvijo
računom za posamezne namene) podan v
roku enega meseca po zaključku projekta,
vendar ne kasneje kot 13. 11. 2000.
8. Prijava in razpisni rok: popolna vloga,
v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ne glede
na vrsto prenosa te pošiljke do vključno
13. marca 2000 v zaprti ovojnici pod oznako “Ne odpiraj – vloga na razpis”, z navedbo naslova “Usposabljanje kadrov na področju trženja in številko objave razpisa v
Uradnem listu RS na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki
ne bodo prispele pravočasno, komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
9. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo v veliki sejni sobi Ministrstva
za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5,
Ljubljana, dne 15. marca 2000 ob 10. uri.
10. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v
roku 45 dni od javnega odpiranja ponudb.

11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (formular in navodila) je na
voljo
na
internet
naslovih:
http://www.mgd.si
in
http://www.sigov.si/mmgt, oziroma na sedežih ministrstev. Dodatne informacije so na voljo:
– na sedežu Ministrstva za gospodarske
dejavnosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana, tel.:
061/178-32-50, faks 061/132-22-66,
kontaktna oseba: Gorazd Jenko, Svetovalec Vlade; E mail: Gorazd.Jenko@gov.si,
– na Ministrstvu za malo gospodarstvo
in turizem, Trubarjeva 11, Maribor tel.:
062/228-39-28, faks 062/22-33-44, kontaktna oseba: Alenka Marovt, Svetovalka ministra; E mail: Alenka.Marovt@gov.si.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem
Ob-16907
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
Kotnikova 5, Ljubljana, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova
28, Ljubljana, in Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor objavljajo na osnovi 3. člena odredbe o
načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih
transferov iz sredstev proračuna Republike
Slovenije (Ur. list RS, št. 5/98)
javni razpis
za sofinanciranje uvajanja
mednarodnih standardov kakovosti po
sistemih ISO 9000 in/ali ISO 14000,
tehnične mape in Evropske nagrade za
kakovost
1. Poračunski uporabniki: Ministrstvo za
gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana, Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in
tuje investicije, Kotnikova 28, Ljubljana in
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem,
Trubarjeva 11, Maribor, kot financerji.
2. Predmet razpisa: sofinanciranje dela
stroškov:
– v postopku pridobivanja certifikata kakovosti po sistemih ISO 9000,
– v postopku pridobivanja certifikata kakovosti po sistemih ISO 14000,
– za izdelavo tehničnega spisa (ang.
“Technical file”) za dokazovanje usklajenosti proizvodov z zahtevami notranjega trga
Evropske Unije (znak CE),
– prijavo in sodelovanje na Evropski nagradi za kakovost.
S tem razpisom želimo prispevati k izboljšanju konkurenčne sposobnosti slovenskih podjetij, preko spodbujanja vlaganj
podjetij v kakovost poslovanja in njihovih
proizvodov ter s tem izboljševanje njihovega
tržnega položaja in ugleda v mednarodnem
merilu.
3. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo domače pravne osebe (v nadaljevanju
podjetja).
Do sredstev iz tega razpisa niso upravičena:
– podjetja, ki so v stečajnem postopku,
– podjetja, ki bi bila za isti namen sofinancirana iz drugih virov državnega proračuna,
– podjetja, ki so za isti namen že sodelovala in dobila sredstva na dosedanjih razpi-
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sih Ministrstva za gospodarske dejavnosti in
Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem.
4. Merila za izbiro projektov:
– splošna ocena zastavljenega projekta,
– dosedanja poslovna uspešnost podjetja,
– možnost zagotavljanja zavarovanja plačil v primeru neuspešno zaključenega projekta za delež sofinanciranja,
Prednost pri pridobitvi sredstev sofinanciranja bodo imela domača podjetja iz sektorjev predelovalne dejavnosti (D) in/ali
gradbeništva (F), izvozniki blaga in storitev.
Predlagane projekte bo na osnovi meril
ocenila strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali strokovni sodelavci Ministrstva za
gospodarske dejavnosti, Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije pri Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem
ter zunanji sodelavci.
Kriteriji in merila, ki jih bo upoštevala razpisna komisija, kot tudi zahtevana standardizacija ponudb, je določena v razpisni dokumentaciji, ki je sestavni del tega razpisa.
5. Okvirna višina dodeljenih nepovratnih
sredstev, ki bodo na razpolago za sofinanciranje projektov znaša 145,000.000 SIT.
Višina sofinanciranja posameznega projekta bo odvisna od izpolnjevanja meril iz 4.
točke, od velikosti podjetij, njihove dejavnosti ter izvozne usmerjenosti, od števila podjetij, ki bodo izpolnjevala minimalne pogoje
za sofinanciranje in od zneska, ki bo za
proračunske postavke 1991, 1566 in
4128, odobren v Proračunu Republike Slovenije za leto 2000. Sofinaciranje stroškov
bo okvirno znašalo od 20% do 50% vrednosti projekta, vendar predvidoma ne bo preseglo zneska 2,000.000 SIT na posamezno podjetje oziroma odobreni projekt pri
srednjih in velikih podjetjih in 1,000.000
SIT pri malih podjetjih.
6. Stroški, ki bodo predmet sofinanciranja obsegajo stroške povezane s postopkom prijave, presoje in certificiranja (pri
mednarodnih standardih) in prijave in sodelovanja za Evropsko nagrado za kakovost.
Sofinanciranje ne obsega notranjih stroškov podjetja (stroški povezani z usposabljanjem delavcev, nabavo ustrezne opreme,
dnevnic ipd. stroškov).
7. Način financiranja: izbranim prosilcem
bodo dodeljena nepovratna sredstva za
stroške projektov po namenih, če bodo le ti
uspešno dokončani (podeljen in financerju
dostavljen ustrezni certifikat ali pridobitev
znaka CE oziroma ustrezna dokazila za prijavo in sodelovanje na Evropski nagradi za
kakovost). Podjetja, ki bodo pridobila certifikat v letu 2001, bodo morala do 15. 12.
2000 financerju izdelati in dostaviti tudi podrobno poročilo o poteku in nadaljnjih aktivnostih v postopku pridobivanja certifikata
oziroma znaka CE.
8. Prijava in razpisni rok: popolna vloga,
v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti; Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, ne glede
na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 22.
februarja 2000 v zaprti ovojnici pod oznako
“Ne odpiraj – vloga na razpis”, z eno od
navedb “Standardi kakovosti ISO 9000”ali
“Standardi kakovosti ISO 14000” ali “Teh-
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nična mapa” ali “Evropska nagrada za kakovost” in številko objave razpisa v Uradnem
listu RS na prednji ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prosilcem.
9. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo v veliki sejni sobi Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Kotnikova
5, Ljubljana, dne 25. februarja 2000 ob
10. uri.
10. Obveščanje o izboru: predlagatelji
vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v roku 45 dni od javnega odpiranja
ponudb.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (formular in navodila) je na
voljo
na
internet
naslovih:
http://www.mgd.si, http://www.sigov.si/tipo, in http://www.sigov.si/mmgt, oziroma
na sedežih ministrstev in Urada. Dodatne
informacije so na voljo:
– na sedežu Ministrstva za gospodarske
dejavnosti, Kotnikova 5/II, Ljubljana, tel.:
061/178-32-50, faks 061/132-22-66,
kontaktna oseba: Gorazd Jenko, Svetovalec Vlade; E mail: Gorazd.Jenko@gov.si,
– na sedežu Urada za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28/1,
Ljubljana, tel.: 061/178-35-57, faks
061/178-35-99, kontaktna oseba: Sonja
Klemenčič, Svetovalka I; E mail: S.Klemencic@gov.si
– na sedežu Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, Maribor
tel.: 062/228-39-28, faks 062/22-33-44,
kontaktna oseba: Alenka Marovt, Svetovalka ministra; E mail: Alenka.Marovt@gov.si
Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj,
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in
Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem
Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije
Ob-16926
Na podlagi 27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in na
podlagi pravilnika o postopku in merilih za
izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Ur. l. RS, št. 66/96) Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdaje znanstvenih
monografij
1. Naziv in sedež proračunskega uporabnika: Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: ministrstvo).
2. Predmet razpisa je sofinanciranje:
– natisa izvirnih monografij slovenskih avtorjev ter virov z uvodno študijo in komentarjem,
– natisa prevodov monografij tujih avtorjev v slovenski jezik, pomembnih za razvoj
znanstvene vede in slovenske znanstvene
terminologije.
Monografije morajo biti opremljene po
mednarodnih bibliografskih standardih in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Sloveniji.
Ministrstvo sofinancira v primeru natisa
monografij slovenskih avtorjev v slovenskem

jeziku stroške lektoriranja, tehnične priprave rokopisa za tisk in tiskarske stroške,ne
sofinancira pa avtorskega honorarja piscu
monografije.
V primeru monografij slovenskih avtorjev
za objavo v tujini ministrstvo sofinancira samo stroške lektoriranja in tehnične priprave
besedila za tisk, ne pa tudi avtorskega honorarja piscu monografije in tiskarskih
stroškov.
V primeru natisa monografij tujih avtorjev
v slovenski jezik ministrstvo sofinancira
stroške prevajanja, lektoriranja, tehnične priprave za tisk in tiskarske stroške.
Na javni razpis za sofinanciranje izdaje
znanstvenih monografij se lahko prijavijo le
pravne in fizične osebe, registrirane za
opravljanje založniške dejavnosti.
Merila za izbor so:
– pomen monografije za razvoj znanstvene discipline,
– pomen monografije za slovenski ali
mednarodni znanstveni prostor oziroma za
uveljavljanje slovenske znanosti v mednarodnem prostoru,
– sofinanciranje tudi iz drugih virov.
3. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 75 mio SIT.
4. Predmet pogodbe (izid knjige) mora
biti izpolnjen do konca oktobra leta 2000.
5. Vloge z oznako ‘’Ne odpiraj – vloge za
javni razpis za sofinanciranje izdaje
znanstvenih monografij’’ in naslovom ministrstva morajo prispeti v vložišče ministrstva
ne glede na način prenosa do vključno
12. 1. 2000 do 12. ure.
V vsaki poslani pošiljki z oznako ‘’Ne odpiraj – vloge za javni razpis za sofinanciranje
izdaje znanstvenih monografij’’ je lahko le
ena vloga.
6. Odpiranje vlog bo na Ministrstvu za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, v sejni
sobi v V. nadstropju 13. 1. 2000. Vloge bo
odprla komisija za odpiranje. Nepravočasnih in nepravilno označenih vlog komisija
ne bo obravnavala in bodo vrnjene predlagateljem vlog.
7. Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec in priloge:
a) dokončen rokopis monografije z obsegom do največ 30 avtorskih pol (obsežnejše rokopise je treba dodatno utemeljiti),
b) dve recenziji rokopisa monografij,
c) predračun tiskarne,
d) pogodbo avtorja s tujim založnikom,
če bo prevod monografije slovenskega avtorja objavljen v tujini.
Prijavni obrazec in dve recenziji pošljite
v dveh izvodih.
Recenzija, ki jo napiše ugleden znanstvenik s področja, s katerega je monografija,
mora v treh sklopih podati:
– opis zgradbe znanstvenega dela in
povzetek glavnih dognanj,
– oceno aktualnosti monografije: pomen
za razvoj znanstvene discipline, pomen za
razvoj znanstvene in strokovne terminologije, pomen glede na že objavljena sorodna
dela,
– predstavitev pisca monografije in njegovega ugleda v znanstvenih krogih.
Predračun tiskarne mora vsebovati naslednje tehnične podatke: naklada, obseg
(v avtorskih polah), format, stavek, tisk, vezava, filmi, papir, platnice in finančne podat-
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ke (cena tiska na izvod in skupni tiskarski
stroški).
8. O izboru bodo prijavitelji obveščeni
najpozneje 120 dni po koncu razpisanega
roka.
9. Prijavne obrazce zainteresirani dvignejo v recepciji Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, vsak delavnik od 7. do 18. ure ali poiščejo na Internetu
(http://www.mzt.si./tenders/razpismono2000.html).
10. Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na Oddelku za publicistično
dejavnost pri Gabrijeli Biserki Šertel osebno ali po telefonu 061/178-46-98.
Ministrstvo
za znanost in tehnologijo
Ob-16782
Na podlagi 81., 82., 90. in 92. člena
stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št.
18/91, 19/91, 21/94 in 23/96), pravilnika o porabi sredstev Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 67/99)
in pravilnika o posebnih pogojih delovanja
neprofitnih stanovanjskih organizacij (Ur. l.
RS, št. 64/93), Stanovanjski sklad Republike Slovenije po sklepu upravnega odbora z
dne 30. novembra 1999 objavlja razpis
(imenovani trideseti) za
dolgoročna stanovanjska posojila
stanovanjskega sklada
Republike Slovenije
za neprofitne stanovanjske
organizacije
I. Splošna določila
Posojila Stanovanjskega sklada Republike Slovenije po tem razpisu so namenjena
pravnim osebam, vpisanim v register neprofitnih stanovanjskih organizacij pri Ministrstvu za okolje in prostor za gradnjo, prenovo ali nakup neprofitnih najemnih stanovanj na območju Republike Slovenije.
Višina sredstev za posojila po tem razpisu je 2.000,000.000 SIT, s tem da bo poraba vseh odobrenih posojil v letu 2000
omejena na 1.000,000.000 SIT in v letu
2001 na 1.000,000.000 SIT.
II. Razpisni pogoji
Na tem razpisu lahko sodelujejo le tiste
neprofitne stanovanjske organizacije, ki poleg pogojev iz Splošnih določil tega razpisa
izpolnjujejo še naslednje pogoje:
1. imajo pravnomočno gradbeno ali
enotno dovoljenje za gradnjo oziroma prenovo stanovanj ali stanovanjske hiše ali imajo sklenjeno pogodbo ali predpogodbo za
nakup stanovanj,
2. imajo v projektu zagotovljena stanovanja za invalide po 8. b členu zakona o
graditvi objektov,
3. površina stanovanj brez pomožnih stanovanjskih prostorov, kot jih določa 2. člen
stanovanjskega zakona ob upoštevanju določil 5. člena stanovanjskega zakona ne presega 80 kvadratnih metrov na enoto v večstanovanjskih hišah in 120 kvadratnih metrov pri individualnih hišah,
4. bodo pridobljena stanovanja oddale v
najem po pravilniku o oddajanju neprofitnih
najemnih stanovanj (Ur. l. RS, št. 35/95 in
31/97),
5. za pokritje potrebne lastne udeležbe
za izvedbo projekta z investicijskim progra-
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mom in bilančnimi podatki izkazujejo presežek trajnega kapitala nad materialnimi in nematerialnimi naložbami,
6. vsi udeleženci v projektu morajo imeti
poravnane vse zapadle obveznosti do Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.
III. Posojilni pogoji
1. Višina posojila, ki ga lahko dobi upravičenec, je odvisna od
– vrste zavarovanja posojila in
– ocene projekta po kriterijih iz IV. točke
tega razpisa.
Višina posojila je omejena pri zavarovanju posojila z bančno garancijo ali poroštvom občine na 60% do 70% oziroma pri
zavarovanju posojila z zastavo ustrezne nepremičnine na 40% do 50% obračunske
vrednosti projekta, s tem da površina posameznih stanovanj brez pomožnih prostorov,
kot jih določa 2. člen stanovanjskega zakona ob upoštevanju določil 5. člena stanovanjskega zakona ne sme presegati 80 kvadratnih metrov na enoto v večstanovanjskih
hišah in 120 kvadratnih metrov pri individualnih hišah.
Za obračunsko vrednost investicije se
upošteva naslednjo ceno:
a) pri gradnji in prenovi - gradbena, obrtniška in instalacijska dela v skupni višini iz
projektantskega predračuna, vendar ne več
kot 130.000 SIT na kvadratni meter neto
koristne stanovanjske površine;

b) pri nakupu stanovanj – pogodbena
cena, vendar ne več kot 200.000 SIT na
kvadratni meter.
V primeru dvoma v obračunsko vrednost
na podlagi predloženih dokumentov, posojilodajalec določi obračunsko vrednost na
podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke.
2. Obrestna mera za odobreno posojilo
je letna in se obračunava na stanje glavnice.
Glavnica se revalorizira skladno s predpisi
za ohranjanje realne vrednosti posojila.
Višina obrestne mere je odvisna od vrste
zavarovanja posojila in je lahko
a) 1,95%, če je odobreno posojilo zavarovano z bančno garancijo ali poroštvom
občine;
b) 2,50%, če je posojilo zavarovano z
zastavo nepremičnine.
3. Odplačilna doba za odobreno posojilo je največ 25 let od podpisa posojilne
pogodbe.
Posojilo se vrača v variabilnih mesečnih
anuitetah. Prva anuiteta zapade v plačilo tri
mesece po črpanju celotnega posojila, vendar ne kasneje kot 24 mesecev od podpisa
posojilne pogodbe. Zadnja anuiteta zapade
v plačilo 25 let po podpisu posojilne pogodbe.
4. Posojila neprofitnim stanovanjskim organizacijam so ob upoštevanju predhodnih
točk tako:

Vrsta zavarovanja posojila

Višina posojila

Obrestna mera

Odplačilna doba

– garancija banke
ali poroštvo občine

60% do 70% *
obračunske
vrednosti investicije
40% do 50% *
obračunske
vrednosti investicije

T+ 1,95%

do 25 let

T + 2,50%

do 25 let

– zastava ustrezne
nepremičnine

* v odvisnosti od ocene projekta po kriterijih iz IV. točke tega razpisa

5. Zavarovanje posojila je obvezno z
enim od naslednjih instrumentov:
a) bančno garancijo,
b) poroštvom občine,
c) zastavo še neobremenjene nepremičnine, vredne najmanj trikrat toliko kot
odobreno posojilo; kot vrednost se upošteva pogodbena vrednost, če je bil promet z zastavljeno nepremičnino izvršen v
letu 1999, za ostale nepremičnine pa
vrednost, ki jo določi sodno zapriseženi
cenilec gradbene stroke. Posojilodajalec
ima v primeru dvoma v vrednost nepremičnine, ponujene v zastavo, sam pravico
določiti drugega sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke. V zastavo je lahko
dana tudi kreditirana nepremičnina. Zasedena najemna stanovanja in zasedene najemne stanovanjske hiše ne štejejo za
ustrezno nepremičnino za zavarovanje posojila z zastavo.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije
se za zavarovanje odobrenega posojila vpiše kot prvi zastavni upnik na ustrezni nepremičnini.
Posojilojemalec mora zastavljeno nepremičnino zavarovati za tržno vrednost za vse
običajne rizike in zavarovalno polico vinkulirati v korist Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

6. Posojilojemalec mora kreditirano nepremičnino zavarovati za tržno vrednost za
vse običajne rizike in zavarovalno polico vinkulirati v korist Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.
7. Stroške vseh zavarovanj in priprave
ter sklepanja posojilne pogodbe v obliki notarskega zapisa plača posojilojemalec.
8. Za črpanje odobrenega posojila mora
upravičenec skleniti posojilno pogodbo. Posojilna pogodba mora biti sklenjena praviloma v 60 dneh po prejemu sklepa o odobritvi posojila, sicer se šteje, da je prosilec
odstopil od vloge za ta razpis.
Črpanje odobrenega posojila je dokumentarno. Pogoj za črpanje je predhodna
poraba sorazmernega deleža lastnih sredstev.
Dinamika in pogoji črpanja odobrenega
posojila so opredeljeni v posojilni pogodbi v
odvisnosti od predvidene dinamike izvedbe
kreditiranega projekta in razpisanih sredstev.
IV. Kriteriji za določitev višine posojila
Višina odobrenega posojila posameznemu prosilcu je ob upoštevanju pogojev iz III.
točke tega razpisa in števila vseh prosilcev
odvisna od ocene predloženega projekta
po večkriterijskem modelu (drevo kriterijev)
ocenjevanja vlog, ki ga sprejme upravni odbor in temelji na naslednjih merilih:
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1. lokacijskih,
2. funkcionalnih,
3. ekološko energetskih,
4. gradbeno tehnoloških,
5. arhitekturnih merilih,
6. izpolnjevanju zahtev zakonov in standardov in
7. obsegu sodelovanja občine.
Ob upoštevanju gornjih kriterijev imajo
prednost oziroma bo dodeljeno večje posojilo tistim neprofitnim stanovanjskim organizacijam, ki skupaj z občino:
1. omogočajo trajne oblike stanovanja
romskim družinam, ki imajo na njihovem območju stalno prebivališče in
2. istočasno izboljšujejo bivalne pogoje
(pogoje uporabe lastnih in drugih stanovanj,
stanovanjskih hiš in bivalnih naselij) drugih
občanov na območjih, kjer so takšni pogoji
poslabšani zaradi neurejenih romskih naselij.
Višino odobrenega posojila bo določil
izvršilni odbor za gradbeno tehnične zadeve. Podrobnejši pregled meril, ki jih bo pri
ocenjevanju vlog uporabil izvršilni odbor za
gradbeno tehnične zadeve, bo priložen
obrazcu za vložitev vloge za odobritev posojila.
V. Natečajni postopek
Pravne osebe, ki želijo pridobiti posojilo
po razpisnih pogojih, lahko oddajo vloge od
1. februarja do vključno 30. junija 2000 s
priporočeno pošiljko ali osebno na naslov
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
Ljubljana, Poljanska cesta 31. Vloge lahko
oddajo prosilci samo na posebnem obrazcu, ki ga lahko kupijo na navedenem naslovu od 17. januarja 2000 dalje.
Vse v vlogi zahtevane priloge morajo biti
ob vložitvi vloge predložene v originalu, ki
ga Stanovanjski sklad Republike Slovenije
po potrebi zadrži in po izteku razpisnega
roka ne vrača.
Navedbe v vlogi prosilca bo preverjala
služba Stanovanjskega sklada Republike
Slovenije pri pristojnih organih in z ogledi.
Pooblaščene službe Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije bodo sprotno
obveščale prosilce o potrebnih morebitnih
dopolnitvah vloge. Prosilci so dolžni nepopolne vloge dopolniti v 8 dneh po obvestilu
o nepopolnosti, sicer se vloga kot nepopolna ne obravnava.
Popolna vloga mora poleg izpolnjenega
obrazca in prilog, zahtevanih v obrazcu vsebovati vse dokumente, ki dokazujejo upravičenost prosilca, da sodeluje na razpisu in
da izpolnjuje vse pogoje I. in II. točke razpisa ter dokumente, ki dokazujejo izvedljivost
izbrane oblike zavarovanja posojila.
V okviru razpisane vsote bo izvršilni odbor za gradbeno tehnične zadeve obravnaval vsako vlogo posamično in sprejel sklepe
o odobritvi posojila in o višini posojila do
razpisane vsote najkasneje v 45 dneh po
vložitvi vsake popolne vloge.
Vsak prosilec bo o rešitvi svoje vloge
obveščen v 15 dneh po sprejemu sklepa o
odobritvi posojila po pošti s povratnico.
Popolne vloge, ki bodo prispele v razpisanem roku, pa bo razpisana vsota že razdeljena, bodo prednostno obravnavane v
okviru naslednjega razpisa.
Vse informacije o razpisu lahko prosilci
dobijo osebno na Stanovanjskem skladu Re-
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publike Slovenije v Ljubljani na Poljanski cesti 31 ali na telefonski številki
061/17-10-525.
Stanovanjski sklad RS
Št. 134/99
Ob-16665
Regijski pospeševalni center Posavje (v
nadaljevanju: RPC), dejavnost Garancijski
sklad Posavje, Cesta krških žrtev 23, 8270
Krško objavlja
razpis
za sodelovanje bank pri kreditiranju
enot malega gospodarstva
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
multiplikacija sredstev RPC, namenjenih
kreditiranju enot malega gospodarstva, s
strani bank.
Višina sredstev RPC, namenjenih multiplikaciji oziroma kreditiranju, znaša predvidoma za prvi razpis 54,300.000 SIT.
RPC bo z depozitom, ki ga bo dolgoročno vezal pri izbranih bankah, garantiral kreditojemalcu 50% posojila, 50% zavarovanja
pa bosta dogovorila banka in kreditojemalec.
Predmet razpisa je tudi neodvisna analiza vlog za kredite s strani bank.
2. Pogoji za prijavo na razpis: na razpis
se lahko prijavijo vse poslovne banke, ki
poslujejo na območju občin Brežice, Krško
in Sevnica ter imajo za komitente samostojne podjetnike in gospodarske družbe, ki po
51. in 72. členu zakona o gospodarskih
družbah ustrezajo merilom za male gospodarske družbe ter imajo sedež v zgoraj omenjenih občinah.
3. Merila za izbiro sodelujočih bank: izbrane bodo banke, ki bodo pristale na naslednje pogoje razpisa:
– multiplikator: 3,5,
– obrestna mera depozita: TOM + 1%,
– obrestna mera za posojilojemalca: največ TOM + 4%,
– nadomestila za oceno projektov: 0,5%
od zneska posojila (min. 15.000 SIT),
– odplačilna doba posojila: posojila bodo dodeljena za obdobje od 1 do 5 let, z
možnostjo polletnega moratorija,
– višina posojila: min. 1,000.000 SIT,
maks. 10,000.000 SIT.
Izbrana banka bo morala vsakih 6 mesecev sproščati depozit in obnavljati kreditno maso glede na sproščen znesek depozita.
Izbrane bodo banke, ki bodo ponudile
najbolj ugodne pogoje ter kateri komitenti
bodo pokazali interes za vključitev v Garancijski sklad.
4. Vsebina vloge in trajanje razpisa: iz
ponudbe, sestavljene v skladu z merili iz 3.
točke morajo biti razvidni tudi stroški obdelave in odobravanja kreditov.
Vlogo oziroma ponudbo je potrebno poslati na naslov Regijski pospeševalni center
Posavje, Cesta krških žrtev 23, 8270 Krško
do 7. 1. 2000. Vloga mora biti v zaprti kuverti in mora imeti oznako “Prijava na razpis
– banke“.
5. Informacije: vse dodatne informacije
lahko dobite na sedežu RPC oziroma po
telefonu 0608/233-280 (kontaktna oseba
Marija Kržan). Na sedežu lahko dvignete
razpisno dokumentacijo po plačilu 5.000
SIT (na ŽR 51600-603-31733), ki zajema

prijavni obrazec, povzetek poslovnega načrta “Garancijski sklad Posavje“ in predlog
pogodbe z bankami.
Regijski pospeševalni center Posavje

Objave
delniških družb
Javne prodaje delnic
Ob-16933
JOBO, d.o.o., Kidričeva 75, 1236 Trzin,
objavlja
javno ponudbo
o prodaji naslednjih deležev v podjetjih
Prodajamo:
1. 16% delež v družbi Proxy BPD, d.o.o.,
Dalmatinova 2, Ljubljana, za znesek
700.000 SIT,
2. 1.100 delnic Dadas, d.d., za znesek
110.000 SIT.
Prosimo morebitne interesente, da pošljejo ponudbe s priporočeno pošto v roku
30 dni od datuma objave oglasa.
Deleže bomo prodali ponudnikom, ki bodo ponudili višjo ceno oziroma ob enaki ceni ponudnikom, ki bodo prej odgovorili na ta
razpis.
JOBO, d.o.o., Trzin

Odkupi poslovnih deležev družb
Št. 586/99
Ob-16671
S Hram, družba za upravljanje, d.d., Vilharjeva 29, Ljubljana, v imenu pooblaščene
investicijske družbe, ki jo upravlja v skladu s
pogodbo o upravljanju, objavlja, da ima Setev, pooblaščena investicijska družba, d.d.,
Ljubljana, v lasti večinski delež družbe Avtomerkur Vozila, prodaja vozil, d.o.o., Šmartinska 152, Ljubljana.
S Hram, d.d., Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Ob-16725
Na podlagi 16. in 17. člena statuta Banke Koper d.d. uprava Banke Koper d.d.
sklicuje
15. skupščino
Banke Koper d.d.
ki bo v četrtek, 13. januarja 2000 ob
12. uri v veliki sejni dvorani Banke Koper
d.d., Pristaniška ulica 14, VI. nadstropje.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije,
dveh preštevalcev glasov in imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisnika.
Predlog sklepa: za člane organov
skupščine se izvolijo:
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– za predsednika skupščine Igor Kragelj,
– v verifikacijsko komisijo: Marinela Jankovič - predsednica, Aldo Jerman - član in
Markos Ventin - član,
– za preštevalki glasov se izvolita: Veronika Jaš in Tadeja Kranjc.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notarka Nevenka Kovačič iz Kopra.
2. Poročilo verifikacijske komisije o
sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: na podlagi poročila verifikacijske komisije o udeležbi na skupščini
skupščina ugotavlja, da je sklepčna in lahko
veljavno odloča.
3. Spremembe in dopolnitve statuta Banke Koper d.d.
Predlog sklepa: skupščina sprejema
spremembe in dopolnitve statuta Banke Koper d.d. s prečiščenim besedilom.
Predlagatelja sklepov: uprava in nadzorni svet.
Udeležba na seji
Skupščine se lahko udeležijo in imajo
pravico do odločanja delničarji banke in njihovi pooblaščeni oziroma zastopniki, ki najkasneje tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo.
Delničarji, ki imajo sami ali skupaj z drugimi delničarji najmanj 5% glasov v skupščini banke, lahko po sklicu zahtevajo objavo
predmeta, o katerem bo skupščina sklepala, če je objavo mogoče zagotoviti v roku
15 dni po sklicu skupščine.
Delničar uresničuje svoje pravice na
skupščini osebno, po pooblaščencu ali zakonitem zastopniku.
Pooblaščenec se mora izkazati s pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z ustrezno
listino.
Delničarji, njihovi zastopniki oziroma
pooblaščenci prejmejo pred začetkom zasedanja skupščine glasovnice za odločanje
na skupščini, ko predložijo izpolnjene prijavnice oziroma pooblastila.
Gradivo s predlogi sklepov, vključno s
predlaganimi spremembami in dopolnitvami
statuta banke, bo na voljo od 10. decembra
1999 dalje v tajništvu banke.
Če skupščina ob določeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri na istem kraju. Na ponovnem
zasedanju bo skupščina veljavno sklepala
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Banka Koper, d.d.
uprava
predsednik uprave
Vojko Čok
Ob-16726
Uprava družbe Vesna, podjetje za akumulatorsko dejavnost, d.d., Maribor, Einspielerjeva 31, sklicuje s soglasjem nadzornega sveta na podlagi VIII. poglavja 39. točke statuta
6. sejo skupščine delničarjev
družbe Vesna, podjetja za
akumulatorsko dejavnost, d.d.,
Maribor,
ki bo dne 17. januarja 2000 ob 12. uri na
sedežu družbe v Mariboru, Einspielerjeva 31.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in sklepčnosti in imenovanje preštevalca glasov.
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Predlog sklepa: skupščina imenuje za
preštevalca glasov Janeza Brenkoviča in Borisa Jelena.
2. Potrditev dnevnega reda.
Predlog sklepa: skupščina potrdi predlagani dnevni red.
3. Poslovno poročilo za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi
mnenja nadzornega sveta sprejme poslovno
poročilo družbe Vesna, d.d., za leto 1998.
4. Razporeditev dobička za leto 1998.
Predlog sklepa: skupščina na podlagi
mnenja nadzornega sveta sprejme naslednjo razporeditev dobička:
Čisti dobiček poslovnega leta 1998 v znesku 176,052.245,98 SIT, se razporedi:
– za izplačilo dividend: 8,545.240 SIT,
(dividenda znaša 20 SIT bruto na delnico);
– za
nerazporejeni
dobiček:
167,507.005,98 SIT.
5. Predlog za imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
pooblaščenega revizorja družbe Valuto,
družbo za revizijo, d.o.o., Maribor.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki najpozneje do tri dni pred skupščino pisno najavijo svojo udeležbo in predložijo pisno pooblastilo za zastopanje.
Delničarji lahko podajo svoje proti predloge v roku 7 dni od objave sklica skupščine pisno upravi podjetja.
Uprava bo o utemeljenih predlogih sprejela svoja stališča in o njih najkasneje 12 dni
po sklicu skupščine obvestila delničarje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, nato se skupščina ponovno sestane. V tem primeru je
skupščina sklepčna, ne glede na število prisotnih delnic.
Vesna, d.d., Maribor,
uprava
Ob-16727
Na podlagi 22. člena statuta družbe Evolution, d.d., Izola in odločb zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe Evolution,
d.d., Cona mestne industrije b. št., Izola,
sklicuje
2. redno skupščino družbe,
ki bo v Izoli, dne 27. 1. 2000 ob 11. uri,
v sejni sobi družbe Evolution, d.d., v Izoli,
Cona mestne industrije b. št.
Predlog dnevnega reda in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
ter ugotovitev prisotnosti notarja.
Predlog sklepa uprave: na skupščini je
zastopano zadostno število delnic, da je
skupščina sklepčna.
Izvoli se predsednika skupščine in dva
preštevalca glasov.
Skupščini prisostvuje notar.
2. Potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa uprave: potrdi se predlagani dnevni red.
3. Uskladitev 3. in 4. člena statuta družbe z določbami zakona o gospodarskih

družbah in črtanjem 5. člena statuta, z uskladitvijo nominalne vrednosti delnic in številom delnic, vpisom novega števila in vrednosti delnic v delniško knjigo, oštevilčenjem
ter uskladitvijo deležev delničarjev v osnovnem kapitalu družbe.
Predlog sklepa uprave: sprejme se predlog uprave družbe. 3. člen statuta družbe
se spremeni, tako da se v prvem odstavku
črta besedilo: “oziroma 50,000.000 ITL.”.
V drugem odstavku se številka “200” nadomesti s številko “3.235”, besedilo:
“250.000 ITL” pa se črta in se nadomesti z
besedilom: “1.000 SIT”. 4. člen statuta se
spremeni, tako da se besedilo prvega odstavka: “250.000 ITL” črta in nadomesti z
besedilom: “1.000 SIT:”. Besedilo 5. člena
statuta se v celoti črta.
V delniški knjigi družbe se prejšnja vrednost delnice nadomesti z novo vrednostjo
1.000 SIT, za eno delnico, deleži dosedanjih delničarjev v osnovnem kapitalu družbe
izraženi v odstotkih, ostanejo enaki. Delnice se ustrezno oštevilčijo od št. 1 do št.
3.235.
4. Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki.
Predlog sklepa uprave: osnovni kapital
družbe se poveča za 134,000.000 SIT, od
dosedanjih
3,235.925
SIT
na
137,235.925 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo 134.000 navadnih delnic, na prinosnika z nominalnim zneskom 1.000 SIT, za
eno delnico, s serijskimi številkami od
3.236 do 137.235.
Vplačilo novo izdanih delnic se izvrši s
stvarnimi vložki, in sicer:
Bruno Antonac, Obala 124, Portorož,
izroči družbi Evolution, d.d., programski
know-how v vrednosti 32,164.000 SIT, za
kar mu družba Evolution, d.d., izroči 32.160
delnic v skupnem nominalnem znesku
32,160.000 SIT, od serijske št. 3.236 do
št. 35.395;
Robert Butarič, Vena Pilona 10, Koper,
izroči družbi Evolution, d.d., programski
know-how v vrednosti 32,164.000 SIT, za
kar mu družba Evolution, d.d., izroči 32.160
delnic v skupnem nominalnem znesku
32,160.000 SIT, od serijske št. 35.396 do
št. 67.555;
Mauro Ilich, Via Tibullo 7, Trst, Italia,
izroči družbi Evolution, d.d., programski
know-how v vrednosti 65,700.000 SIT, za
kar mu družba Evolution, d.d., izroči 65.664
delnic v skupnem nominalnem znesku
65,664.000 SIT, od serijske št. 67.556 do
št. 133.219;
Alverino Mlakar, Rozmanova 25, Piran,
izroči družbi Evolution, d.d., programski
know-how v vrednosti 4,030.000 SIT, za
kar mu družba Evolution, d.d., izroči 4.016
delnic v skupnem nominalnem znesku
4,016.000 SIT, od serijske št. 133.219 do
št. 137.235.
Prednostna pravica delničarjev do vpisa
novih delnic je varovana. Rok za uveljavitev
prednostne pravice znaša 14 dni od objave.
Uprava se pooblašča za podpisovanje
pogodb o stvarnih vložkih.
Rok za vpis novih delnic, ki se izdajo na
podlagi sklepa o povečanju osnovnega kapitala, se izteče štirinajsti dan po objavi vpisa sklepa skupščine o povečanju osnovne-
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ga kapitala v sodni register. V primeru, da
se delnice ne vpišejo v roku iz prejšnjega
odstavka se znesek povečanja osnovnega
kapitala ustrezno zmanjša, uprava družbe
pa se pooblašča, da uskladi besedilo statuta s sprejetimi sklepi in zneskom dejansko
povečanega osnovnega kapitala.
5. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe z uskladitvijo z določbami zakona o
gospodarskih družbah, standardno klasifikacijo dejavnosti in sprejetimi sklepi.
Predlog sklepa uprave: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu.
6. Sprejem poročila o poslovanju družbe za leto 1998.
Predlog sklepa uprave: sprejme se poročilo o poslovanju družbe za leto 1998 v
predloženem besedilu.
7. Odločanje o pokrivanju izgube za leto
1998.
Predlog sklepa uprave: sprejme se način
pokrivanja izgube v predloženem besedilu.
8. Obravnavanje in sprejem poročila o izvršitvi sklepov prve redne skupščine družbe.
Predlog sklepa uprave: sprejme se poročilo o izvršitvi sklepov prve redne skupščine družbe v predloženem besedilu.
9. Pobude in vprašanja delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Pooblastila morajo biti pisna.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
ter predlog sprememb in dopolnitev statuta
družbe je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe vsak delovni dan od 8. do 15. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
podani v pisni obliki, obrazloženi in oddani v
sedmih dneh od objave tega sklica na upravo družbe.
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Evolution, d.d., Izola
uprava družbe

Predlog sklepa: na predlog večinskega
delničarja, družbe Merkur – trgovina in storitve, d.d., Naklo, se za člane nadzornega
sveta Kovinotehne, d.d., Celje za dobo štirih let izvolijo mag. Bine Kordež, mag. Viktor Vauhnik in Bojan Voh.
V času od 5. 11. 1999 do 30. 11.
1999 so upravi družbe posredovali svoj
odstop člani nadzornega sveta, ki jih voli
skupščina družbe, ki pa do razrešitve
opravljajo svojo funkcijo. Na tej podlagi je
večinski delničar družba Merkur – trgovina in storitve, d.d., Naklo, predlagala sklic
skupščine in posredovala upravi predlog
za izvolitev novih članov nadzornega sveta Kovinotehne, d.d., Celje, ki se volijo za
dobo štirih let.
Skuščine se lahko udeležijo delničarji, ki
bodo na dan 5. 1. 2000 vpisani v delniško
knjigo, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana oziroma njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci, ki se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom.
Udeležbo na skupščini je potrebno pisno prijaviti upravi družbe do vključno 7. 1.
2000. Na sejo skupščine je potrebno priti
eno uro pred začetkom seje zaradi ureditve
formalnosti.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na razpolago na sedežu družbe oziroma pri upravi družbe.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo skladno s 24. členom statuta družbe ponovno
zasedanje istega dne ob 15. uri v istih prostorih. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino na skupščini zastopanega osnovnega kapitala.
Kovinotehna, d.d., Celje
uprava

Ob-16927
Uprava Kovinotehne, mednarodnega trgovskega podjetja, d.d., Celje, Mariborska 7,
na podlagi 22. člena statuta družbe sklicuje

Št. 3073-9/99-9
Ob-16925
Urad RS za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 17. novembra 1999
na zahtevo gospodarske družbe Gasilska
oprema d.o.o., Koprska 94, Ljubljana, v
skladu z določbami 22. člena ZPOmK uvedel postopek za izdajo negativnega izvida
po 8. členu in 6. odstavku 10. člena
ZPOmK.
Gospodarska družba Gasilska oprema v
vlogi navaja, da s pogodbama o vzdrževanju
gasilnikov št. 0901/152 in 0902/152 ni
kršila določbe 1. odstavka 5. člena oziroma
ni kršila pravil konkurence, ki se nanašajo
na prepoved zlorabe prevladujočega položaja in hkrati zahtevala od Urada, da za zgoraj navedeni pogodbi izda negativni izvid.
Urad v skladu z določbo 3. alinee 2.
odstavka 25. člena poziva fizične in pravne
osebe, ki imajo pravni interes za udeležbo v
postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od te objave
v Uradnem listu RS in da pošljejo pisna
mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili
lahko pomembni za odločitev, ne da bi for-

6. skupščino
Kovinotehne, d.d., Celje,
ki bo v sredo 12. januarja 2000 ob
13. uri v sejni sobi (IV. nadstropje) na sedežu družbe Mariborska 7, Celje z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev, predstavitev notarja, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje predsedujočega skupščine in drugih organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina imenuje predsedujočega skupščine in člana verifikacijske komisije kot izhaja iz predloga uprave
družbe.
2. Razrešitev dosednjih članov nadzornega sveta Kovinotehne, d.d., Celje.
Predlog sklepa: na lastno željo se razrešijo dosedanji člani nadzornega sveta Kovinotehne, d.d., Celje, in sicer Jože Stanič,
Andrej Urbas in Uroš Korže.
3. Izvolitev članov nadzornega sveta Kovinotehne, d.d., Celje.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

malno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s 26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v
postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

Razne objave
Ob-16930
Gospodarsko svetovanje, Mate Janez,
s.p., Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica (opravilna številka priglasitve 46006894, matična številka obrata 5944785), obveščam,
da bom 15. 3. 2000 prenehal z dejavnostjo samostojnega podjetnika.

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Gagulič Peter, Hrvatinova 1, Ankaran Ankarano, priglasitveni list, opravilna št.
01-0517/94. gns-12878
Klemenčič Marjeta, Petelinjek 31, Novo
mesto, priglasitveni list, opravilna št.
038/0794-94, izdan dne 28. 7. 1994.
gnk-13240
Knez Bojan s.p., Kolodvorska 20/a, Slovenska Bistrica, priglasitveni list, opravilna
št. 50-0300/94. gnl-13235
Kopač Tatjana, V Dovjež 26, Ljubljana,
obrtno
dovoljenje,
št.
028670/0264/00-35/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnv-13025
Likar Silva, Predoslje 39, Kranj, obrtno
dovoljenje, št. 0262/4. gnh-12964
Lovrin Slavko, Uskoška 78, Skoke, Miklavž na Dravskem polju, priglasitveni list,
opravilna št. 064-0960/94, izdan dne 25.
5. 1994. gnw-12874
Petrovič Ivan, Novo naselje 137A, Hoče,
priglasitveni list, opravilna št. 064-2965/94,
izdan dne 30. 12. 1994. gno-13157
Selmanoski Selman, Goriška 13, Koper
- Capodistria, obrtno dovoljenje, št.
53668/2835/01-27/1996. gnd-12868
Školnik Milojka, Breg pri Polzeli 121,
Polzela, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
053636/2802/01-27/1996, izdana dne
5. 9. 1996 pri OZS. gnv-12979
Taškovski Tomo, Cesta k Draavi 7, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-2727/94, izdan dne 23. 12. 1994.
gng-12865
Toplak Alojz s.p., Renkovci 58/b, Turnišče, priglasitveni list, opravilna št.
22-0434-95, izdan dne 14. 2. 1995.
gnd-13272
Valentan Amor, Gregorčičeva 57, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-4888/96. gnu-12876
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Vrbanek Darinka, Na Obrh 22, Metlika,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
057904/0504/01-44/1998, izdana dne
3. 6. 1998. gnu-12976

Potne listine
Alili Zulfičar, Medno 44, Ljubljana, potni
list, št. AA 538172, izdala UE Ljubljana.
gnl-13435
Andjelić Aleksander, Jakčeva 8, Ljubljana, potni list, št. AA 532224, izdala UE
Ljubljana. gnw-13349
Bečić Šaban, Smetanova 31, Maribor,
potni list, št. BA 741470, izdala UE Maribor. gnk-12936
Beganović Almira, Litostrojska 24, Ljubljana, potni list, št. BA 853611, izdala UE
Ljubljana. gnd-13218
Begić Mine, Cahova ulica 12, Ankaran Ankarano, potni list, št. BA 911721, izdala
UE Koper. gns-13228
Begić Mirsad, Franceta Prešerna 28, Jesenice, potni list, št. BA 71254, izdala UE
Jesenice. gnw-13049
Bensa Matej, Vipolže 100, Dobrovo v
Brdih, potni list, št. BA 201709, izdala UE
Nova Gorica. gny-13172
Bešlagić Jasmina, Tekačevo 37, Rogaška Slatina, potni list, št. BA 930439, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnp-13431
Blažič Katarina, Volčja Draga 10/a, Volčja Draga, potni list, št. BA 651818, izdala
UE Nova Gorica. gnp-13306
Blažič Tadej, Volčja Draga 10/a, Volčja
Draga, potni list, št. BA 857237, izdala UE
Nova Gorica. gnq-13305
Blažič Tatjana, Volčja Draga 10/a, Volčja Draga, potni list, št. AA 286293, izdala
UE Nova Gorica. gno-13307
Bohinec Dušan, Stari trg 5, Ljubljana,
potni list, št. AA 455770, izdala UE Ljubljana. gnw-13424
Boškov Ilčo, Delavska ulica 25, Mojstrana, potni list, št. BA 635119, izdala UE
Jesenice. gnk-13411
Božič Terezija Alenka, Okrogarjeva 5,
Celje, potni list, št. AA 566971, izdala UE
Celje. gnc-13319
Božinović Zoran, Verpete 2, Frankolovo, potni list, št. AA 888, izdala UE Piran.
gnw-12949
Brecelj Janez, Lavričeva cesta 49, Ajdovščina, potni list, št. BA 623009, izdala UE
Ajdovščina. gnd-13393
Bregar Andrej, Nussdorferjeva 3, Ljubljana, potni list, št. AA 877344, izdala UE
Ljubljana. gnc-13344
Brin Iztok, Pristava pri Mestinju 27, Pristava pri Mestinju, potni list, št. BA
930410, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnx-12923
Cerar Metka, Ulica Prvoborcev 17, Ljubljana, potni list, št. BA 218726, izdala UE
Ljubljana. gnl-13160
Cigoj Marjan, Ulica Vena Pilona 14, Ajdovščina, potni list, št. AA 909146, izdala
UE Ajdovščina. gne-13167
Čampa Boštjan, Sp. Gameljne 103, Ljubljana Šmartno, potni list, št. AA 304030,
izdala UE Ljubljana. gnv-13225
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Dežman Emirjan, Vodnikova cesta 8, Lesce, potni list, št. BA 955299, izdala UE
Radovljica. gnn-13308
Dolanc Milan, Cesta Borisa Kidriča 15/A,
Zagorje ob Savi, potni list, št. AA 046051,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnq-13355
Dolinšek Metod, Črešnjevec ob Dravi
34/A, Selnica ob Dravi, potni list, št. AA
382988, izdala UE Ruše. gnu-13401
Dragoš Bojana, Raičeva ulica 25/A, Ljubljana, potni list, št. AA 674747, izdala UE
Ljubljana. gni-12988
Feguš Boris, Nova vas pri Markovcih 53,
Markovci, potni list, št. BA 946541, izdala
UE Ptuj. gnl-12960
Fekonja Robert, Mariborska cesta 14,
Sv.trojica v Slov.goricah, potni list, št. BA
320921, izdala UE Lenart. gnz-13396
Gaberšek Darko, Gotalovec 63, Zlatar
Bistrica, potni list, št. AA 091324, izdala UE
Žalec. gng-13015
Gaćeša Vitoslava, Vogelna 6, Ljubljana,
potni list, št. AA 876766, izdala UE Ljubljana. gnq-12930
Gašperlin Anže, Mlakarjeva ulica 44,
Šenčur, potni list, št. BA 820460, izdala UE
Kranj. gnc-13419
Goričanec Miran, Vevška 31/a, Ljubljana, potni list, št. BA 247120, izdala UE
Ljubljana. gni-12913
Gorjup Stanislav, Štihova 5, Maribor, potni list, št. AA 611388, izdala UE Maribor.
gnw-13174
Hertel Andrej, Burscheider weg 5/a, Berlin, Nemčija, potni list, št. AA 807778, izdalo MZZ RS dne 3. 3. 1993. gnh-13193
Hilić Husein, Groharjeva ulica 12, Kamnik, potni list, št. AA 189435, izdala UE
Kamnik. gns-13053
Hozjan Anžur Suzana, Jakčeva 2, Ljubljana, potni list, št. BA 204970, izdala UE
Ljubljana. gnv-13200
Hrastar Matej, Kantetova 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 707519, izdala UE Ljubljana. gnm-12959
Ilešič Vladimir, Volkmerjeva ulica 30,
Ptuj, potni list, št. AA 175927, izdala UE
Ptuj. gnb-12895
Janc Slava, Krožna cesta 2, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 401237, izdala
UE Koper. gnv-13450
Jančič Kristina, Globočice 6/a, Krška
vas, potni list, št. BA 291686, izdala UE
Brežice. gnq-13180
Jerin Saša, Reboljeva 7, Ljubljana, potni
list, št. AA 595891, izdala UE Ljubljana.
gng-13340
Kaučič Janez, Turjanski vrh 3, Radenci,
potni list, št. AA 467913, izdala UE Gornja
Radgona. gnx-12948
Kavčič Grega, Selo 37, Žiri, potni list, št.
AA 880632, izdala UE Škofja Loka.
gny-13397
Kelenc Ana, Kapca 85, Lendava - Lendva, potni list, št. AA 214537, izdala UE Lendava. gnt-13002
Kerševan Nevija, Izletniška 18, Koper Capodistria, potni list, št. BA 230671, izdala UE Koper. gnu-13301
Kerševan Nevija, Izletniška 18, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 18309, izdala UE Koper. gnt-13302
Kofol Srečko, Ulica XXX. divizije 74, Solkan, potni list, št. AA 469728, izdala UE
Nova Gorica. gnh-13168

Koncut Petra, Stjenkova 49, Šempeter
pri Gorici, potni list, št. BA 810607, izdala
UE Nova gorica. gnt-12927
Koren Drago, Loka pri Zidanem mostu
20, Loka pri Zidanem Mostu, potni list, št.
BA 475877, izdala UE Sevnica.
gnw-13024
Košmrlj Anton, Kržeti 10, Sodražica, potni list, št. AA 166498, izdala UE Ribnica.
gne-13317
Kozorog Janja, Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica, potni list, št. BA 711654, izdala UE Nova Gorica. gnk-13036
Kralj Barbara, Einspielerjeva 5, Ljubljana, potni list, št. AA 818588, izdala UE
Ljubljana. gnh-13214
Kranjc Teja, Šmiklavž pri Škofji Vasi 5,
Škofja vas, potni list, št. BA 855383, izdala
UE Celje. gno-13282
Kregar Šavorn Katarina, Krakovska
157A, Domžale, potni list, št. BA 251887,
izdala UE Domžale. gni-12938
Kristan Jana, Glinškova ploščad 25, Ljubljana, potni list, št. AA 216854, izdala UE
Ljubljana. gnl-13335
Križmanić Srečko, Podrečje 52, Domžale, potni list, št. AA 763571, izdala UE
Ljubljana. gni-13438
Kumer Marijana, Trebija 12, Gorenja vas,
potni list, št. BA 951627, izdala UE Škofja
Loka. gnh-12989
Lindič Tina, Tovarniška cesta 18, Logatec, potni list, št. BA 792193, izdala UE
Logatec. gnf-13191
Maraž Bojan, Stjenkova 38, Šempeter
pri Gorici, potni list, št. BA 149810, izdala
UE Nova Gorica. gns-12928
Maraž Milijan, Cesta na Markovec 37,
Koper - Capodistria, potni list, št. AA
397413, izdala UE Koper. gnw-12924
Maraž Silvester, Hifsisihha, Izmir, Turčija, potni list, št. BA 692894, izdano 19. 9.
1997. gnf-13391
Marchesan Branka, Istrska ulica 105,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. 46201, izdala UE Koper.
gni-13313
Marchesan Vladimir, Istrska ulica 105,
Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 115126, izdala UE Koper.
gnj-13312
Marinič Klaudija, Užiška 3/a, Ljutomer,
potni list, št. BA 611233, izdala UE Ljutomer. gnx-13398
Mavrič Robert, Hrušica 6, Ilirska Bistrica, potni list, št. AA 493732, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnq-13230
Medić Aco, Gašperšičeva 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 738183, izdala UE Ljubljana. gns-12978
Menhart Igor, Kardeljeva c. 77, Maribor,
potni list, št. BA 143123, izdala UE Maribor. gnn-13283
Mihelčič Jožef, Hudovernikova 11, Ljubljana, potni list, št. AA 291195, izdala UE
Ljubljana. gni-13213
Milehovič Goran, Kolomban 60, Ankaran - Ankarano, potni list, št. AA 203804,
izdala UE Koper. gnr-12929
Mlakar Zdravko, Kresniške Poljane 31,
Kresnice, potni list, št. AA 445976, izdala
UE Litija. gnh-13339
Mučič Alenka, Cesta Ceneta Štuparja
132, Ljubljana, potni list, št. BA 771530,
izdala UE Ljubljana. gnb-13195
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Mučič Emil, Cesta Ceneta Štuparja 132,
Ljubljana, potni list, št. AA 875366, izdala
UE Ljubljana. gnz-13196
Murovec Danilo, Ponikve 43, Slap ob
Idrijci, potni list, št. BA 544230, izdala UE
Tolmin. gnc-13169
Oblak Barbara, Štepanjsko naselje 10,
Ljubljana, potni list, št. BA 560068, izdala
UE Ljubljana. gnf-13416
Omanović Sandi, Ulica Ruške čete 16,
Ruše, potni list, št. BA 640021, izdala UE
Ruše. gnn-13033
Ozimek Slavko, Kovačičeva 1, Grosuplje, potni list, št. BA 597031, izdala UE
Grosuplje. gnx-13123
Peklar Leonardo, Marno 1, Hrastnik, potni list, št. AA 83962, izdala UE Hrastnik.
gnw-12999
Peroša Luka, Montinjančevo naselje 16,
Pobegi, potni list, št. AA 950774, izdala UE
Koper. gnc-13394
Peroša Sonja, Šmarje 156/a, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 32563, izdala UE Koper. gnb-13395
Pretnar Jernej, Strada Friuli 86, Trst, potni list, št. BA 788684, izdala UE Ljubljana.
gnr-13179
Purkart Bojan, Trnovska 6, Ljubljana, potni list, št. AA 464645, izdala UE Ljubljana.
gnu-13226
Račič Božidar, Preglov trg 11, Ljubljana,
potni list, št. BA 587374, izdala UE Ljubljana. gnv-13050
Radulović Draško, Tovarniška cesta 18,
Logatec, potni list, št. AA 762075, izdala
UE Ljubljana. gng-13190
Radulović Vojin, Trg bratstva 1, Piran Pirano, maloobmejno prepustnico, št. AI
145258, izdala UE Piran. gnv-12925
Rajh Kristina, Cvetkova 14, Murska Sobota, potni list, št. BA 593824, izdala UE
Murska Sobota. gnd-12893
Rakovič Aleš, Kidričeva ulica 14, Kočevje, potni list, št. BA 362006, izdala UE Kočevje. gnp-13331
Ranner Irena, Groharjeva 11, Maribor,
potni list, št. BA 125733, izdala UE Maribor. gnm-13184
Ražman Peter, Stara pot 20, Sežana,
potni list, št. AA 79813, izdala UE Sežana.
gnt-13177
Reja Martin, Pražakova 11, Ljubljana, potni list, št. BA 735137, izdala UE Ljubljana.
gnp-12956
Repnik Marija, Gradišče 10/a, Slovenj
Gradec, potni list, št. BA 156643, izdala
UE Slovenj Gradec. gnr-13304
Rožič Mirjam, Rateče 104, Rateče-Planica, potni list, št. BA 618180, izdala UE
Jesenice. gnd-13318
Ručigaj Blaž, Murnova ulica 31, Mengeš, potni list, št. BA 932127, izdala UE
Domžale. gnz-13296
Ručigaj Janez, Murnova 31, Mengeš,
potni list, št. AA 960489, izdala UE Domžale. gny-13297
Ručigaj Tatjana, Murnova 31, Mengeš,
potni list, št. AA 10703, izdala UE Domžale.
gnx-13298
Ručigaj Tina, Murnova ulica 31, Mengeš, potni list, št. BA 795292, izdala UE
Domžale. gnb-13295
Sagrković Rasim, Voljčeva cesta 1, Vrhnika, potni list, št. BA 880896, izdala UE
Vrhnika. gnz-13121
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Serdarević Ahmet, Cesta na jezero 13,
Cerknica, potni list, št. AA 806406, izdala
UE Cerknica. gnv-13425
Sivac Dalibor, Opekarska ul. 6, Koper Capodistria, potni list, št. BA 912583, izdala UE Koper. gnn-12933
Sivac Slađana, Opekarska ul. 6, Koper Capodistria, potni list, št. BA 911511, izdala UE Koper. gno-12932
Stokanić Željko, Goriška ulica 5, Maribor, potni list, št. BA 733279, izdala UE
Maribor. gnx-12898
Šakić Dino, Prištinska 6, Ljubljana, potni
list, št. BA 886967, izdala UE Ljubljana.
gng-13415
Šavorn Matej, Krakovska 15A, Domžale, potni list, št. BA 910775, izdala UE Domžale. gnh-12939
Štefančič Jože, Trebinjska 12, Ljubljana, potni list, št. BA 412713, izdala UE
Ljubljana. gng-12915
Švarc Milan, Robindvor 41, Dravograd,
potni list, št. AA 177460, izdala UE Dravograd. gnn-13358
Tasevski Igor, Polje c. 6/16, Ljubljana,
potni list, št. AA 764545, izdala UE Ljubljana. gnh-13389
Tole Simon, Kresnica 19/a, Šentilj v
Slov.goricah, potni list, št. BA 293589, izdala UE Pesnica. m-3228
Ujčič Janez, Ulica obnove 9, Maribor,
potni list, št. BA 740785, izdala UE Maribor. gnj-13316
Urdih Mojca, Temnica 33, Kostanjevica
na Krasu, maloobmejno prepustnico, št. AI
106267, izdala UE Nova Gorica. gns-13303
Visočnik Alojz, Pod Pohorjem 45, Maribor, potni list, št. BA 142528, izdala UE
Maribor. gng-13365
Vozel Gregor, Mlinše 23/a, Izlake, potni
list, št. BA 255329, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnj-12937
Vrčkovnik Danilo, Pod gonjami 67, Prevalje, potni list, št. BA 672258, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnp-12931
Zadravec Tepeš Zlatka, Stanežiče 88,
Ljubljana, potni list, št. AA 290391, izdala
UE Ljubljana. gnb-13220
Zajec Viljem, Savska 2, Lesce, potni list,
št. BA 857695, izdala UE Radovljica.
gnz-13171
Zalar Maja, Poklukarjeva 37, Ljubljana,
potni list, št. BA 738586, izdala UE Ljubljana. gnj-13441
Zalar Marko, Gabrče 13, Vrhnika, potni
list, št. AA 562455, izdala UE Vrhnika.
gnm-13234
Zalar Mojca, Poklukarjeva 37, Ljubljana,
potni list, št. BA 738586, izdala UE Ljubljana. gng-13440
Založnik Boris, Stari trg 39, Slovenske
Konjice, potni list, št. AA 164770, izdala
UE Slovenke Konjice. gnl-13385
Založnik Nevenka, Stari trg 39, Slovenske Konjice, potni list, št. BA 592456, izdala UE Slovenske Konjice. gnm-13384
Zhjeqi Rexhep, Jamova 50, Ljubljana,
potni list, št. BA 902027, izdala UE Ljubljana. gnk-13161
Zuka Hasan, Stara dečkova cesta 2, Celje, potni list, št. BA 470790, izdala UE
Celje. gns-12953
Železnik Matjaž, Majcigerjeva 3, Maribor, potni list, št. AA 912656, izdala UE
Maribor. m-3271

Žnidaršič Miha, Podlubnik 158, Škofja
Loka, potni list, št. BA 632149, izdala UE
Škofja Loka. gne-12917

Osebne izkaznice
Ban Veronika, Kajuhova 37, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 23751.
gnu-13051
Boh Janez, Pod gozdom VI/12, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 195924. gnx-13048
Črv Čermelj Simon, Potoče 6, Dobravlje,
osebno izkaznico, št. 259486. gnq-13030
Fuks Ivan, Prvomajska 7/A, Maribor,
osebno izkaznico, št. 13651. gnw-13374
Furlič Suzana, Preserje 3, Preserje, osebno izkaznico, št. 119514. gnx-13423
Giurgevich Serena, Rozmanova 47, Piran - Pirano, osebno izkaznico, št. 57873.
gny-12922
Golob Zorko, Mostaniška 16, Cerkno,
osebno izkaznico, št. 141024. gnb-13170
Hamberger Bojana, Nanoška 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 10848.
gnu-13151
Jagarinec Jožica, Valvasorjeva 24, Maribor, osebno izkaznico, št. 106271.
gny-12897
Jakić Stanko, Fabijanijeva 35, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 118345. gns-13403
Jesenovec Janja, Puštal 59, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 18990. gnz-13300
Jovanović Obrena, Vojkova 41, Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
285415. gnj-13037
Jug Dejan, Ulica Heroja Nandeta 28, Maribor, osebno izkaznico, št. 267452.
gnz-12896
Konec Milan, Volče 88/f, Tolmin, osebno izkaznico, št. 168325. gnk-13311
Košnik Antonija, Jurovska cesta 2, Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
280202. m-3236
Košorok Tomaž, Erjavčeva 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 251972. gno-13382
Kovač Ana, Trg 66, Prevalje, osebno izkaznico, št. 15070. gnb-13045
Kovač Marko, Vogelna 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 219434. gnu-13026
Kovačič Čelofiga Kristina, Ulica Pohorskega bataljona 43, Zgornja Polskava, osebno izkaznico, št. 238839. gnk-13186
Kragelj Šifrer Alenka, Jezerska cesta
76/a, Kranj, osebno izkaznico, št. 124300.
gnn-13008
Krajnc Katja, Loče 18, Šmartno v Rožni
dolini, osebno izkaznico, št. 203349.
gnn-13333
Krkoč Matej, Osp 74, Črni Kal, osebno
izkaznico, št. 226520. gni-13417
Krmelj Peter, Grajska pot 6, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 74136. gnw-13199
Leš Rok, Kale 23/c, Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št. 52784.
gnc-13019
Lindič Tina, Tovarniška cesta 18, Logatec, osebno izkaznico, št. 9682. gne-13192
Lorber Andreja, Studenc 40, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 233469. gnn-13433
Matjašič Branko, Šetarova 17, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
228212. m-3269

Stran

6766 / Št. 100 / 10. 12. 1999

Mlakar Vanja, Breg 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 103972. gni-13338
Musar Rozalija, Obala 121, Portorož Portorose, osebno izkaznico, št. 25086.
gnm-12934
Ozimek Miha, Cesta Dolomitskega odreda 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
282832. gnr-13429
Pavšič Iris, Trg padlih 8, Izola - Isola,
osebno izkaznico, št. 15365. gno-13407
Pečnik Vesna, Šuštarjeva kolonija 26/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 213151.
gnu-13376
Petovar David, Ul. Šercerjeve brigade 5,
Maribor, osebno izkaznico, št. 27999.
gnm-13334
Pevec Vladislav, Cesta na Brdo 151, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 27106.
gnz-13221
Podričnik Amalija Zdravica, Kosarjeva
28, Maribor, osebno izkaznico, št. 83883.
gnp-13381
Pušnik Karl, Gromova 6, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 257872. gnz-12921
Ratajc Renata, Grobelno št. 153, Grobelno, osebno izkaznico, št. 45809.
gno-13007
Ravnikar Franc, Petkova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 127463. gnu-13001
Rebolj Aleksej, Slovenska 9/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 139775. gnr-13229
Rejc Izidor, Vrtna ul. 13, Križe, osebno
izkaznico, št. 168991. gnk-13286
Remškar Filip, Cesta na Brdo 155, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 170679.
gng-12940
Romšak Dušan, Smrečje 3, Stahovica,
osebno izkaznico, št. 176599. gnz-13346
Saliji Zurap, Postružnikova 14, Ljutomer,
osebno izkaznico, št. 45164. gnl-12935
Simonič Ivanka Marijana, Puhova ulica
8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 140827.
gnl-12910
Smolič Sandi, Zgornje Pirniče 90/e, Medvode, osebno izkaznico, št. 237618.
gnp-13310
Sovič Janko, Primčeva 22, Maribor, osebno izkaznico, št. 217370. gnr-13404
Tomc Milena, Maistrova 4/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 185515. gnu-13426
Vavpetič Veljka, Trnovski pristan 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 176205.
gny-13347
Vehovec Darko, Trg 4. aprila 11, Mežica, osebno izkaznico, št. 229488.
gnb-12920
Verstovšek Eva, Josipa Ogrinca 3, Kamnik, osebno izkaznico, št. 247995.
gny-13322
Vodopivec Katja, Turopolje 8, Šentjernej,
osebno izkaznico, št. 241363. gnb-13270
Vrhunc Jože, Selce 129, Selca, osebno
izkaznico, št. 251897. gnu-12951
Zavec Janez, Volodjeva 74, Maribor,
osebno izkaznico, št. 13188. gny-13022
Zidarič Franc, Sela 17, Dobova, osebno
izkaznico, št. 155250. gnp-13181
Zule Eva, Suhadolčanova 23, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 247624.
gnk-13436
Žagar Urška, Glogov Brod 4, Artiče, osebno izkaznico, št. 30930. gnt-13402
Železnik Anastazija, Celovška 125, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 103788.
gnm-13409
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Vozniška dovoljenja
Ajdič Metka, Lackova 43 b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
103218, izdala UE Maribor. m-3242
Altbauer Dušan, Sp. Vižinga 6, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6748, izdala UE Radlje ob Dravi. gng-12894
Bajželj Marko, Igriška ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1165001, reg. št. 218574, izdala UE Ljubljana. gnd-13043
Balant Marina Jožica, Celjska c. 40, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 3125. gnx-13148
Balažič Branimir, Ulica bratov Učakar 122,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 10, izdala UE Ljubljana. gnj-13412
Bečaj Marko, Tovarniška cesta 5, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1310730, reg. št. 7221, izdala UE Logatec. gnr-12954
Benedik Natalija, Vodnikova cesta 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1003170, reg. št. 66348, izdala UE
Ljubljana. gnk-12986
Berdajs Andrej, Tbilisijska ulica 98, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
730072, reg. št. 109255, izdala UE Ljubljana. gnl-12985
Bešlagić Jasmina, Tekačevo 37, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13011, izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnr-13379
Bevc Tamara, Nade Ovčakove 46, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
296756, reg. št. 188002, izdala UE Ljubljana. gnh-13414
Blažič Matjaž, Brezovica 4, Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
32618, izdala UE Novo mesto. gnn-13233
Bogataj Močnik Mirjam, Mlakarjeva 30,
Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 419712, reg. št. 38426, izdala UE Kranj.
gnf-13266
Boh Janez, Pod gozdom VI/12, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6305, izdala UE Grosuplje. gny-13047
Bohar Zvonko, Cvetkova 23, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 20747.
gnr-13254
Borič Niko, Cesta v Debro 45/a, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
678183, izdala UE Laško. gnn-13183
Božjak Ljubo, Dolsko 56, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
230993, reg. št. 124078, izdala UE Ljubljana. gnr-13204
Bračič Alenka, Antonova ul. 6, Vitanje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10941. gny-13372
Buble Ivana, Partizanska cesta 43, Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26927, izdala UE Škofja Loka. gnq-13205
Bubnič Aldo, Vojkovo nabrežje 31/a, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 10110, izdala UE Koper. gnm-13363
Car Aleksander, Retje 113, Loški Potok, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7796, izdala UE Ribnica. gnp-13031
Cegnar Marina, Na otoku 9, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6558, izdala UE Celje. gnf-12891

Cerjak Karlo, Rjava cesta 2/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096139, reg. št. 113137, izdala UE Ljubljana. gnm-13209
Cimperman Pavla, Zaloška cesta 265,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 445738, reg. št. 96883, izdala UE
Ljubljana. gno-13232
Cverlin Ivan, Kolodvorska 1, Središče
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 1225, izdala UE Ormož. gny-13247
Čančala Janez, Lokavec 9, Zgornja Velka, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 7490, izdala UE Lenart. m-3240
Črnič Stanislav, Dunajska cesta 376, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 353285, reg. št. 33366, izdala UE
Ljubljana. gnt-13352
Črv Čermelj Simon, Potoče 6, Dobravlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
1280484, izdala UE Ajdovščina. gnr-13029
Čučko Matej, Rožna 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 102179,
izdala UE Maribor. m-3256
Dikaučič anton, Prušnikova 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 22409,
izdala UE Maribor. m-3279
Dragoš Bojana, Raičeva ulica 25/A, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
888107, reg. št. 198898, izdala UE Ljubljana. gnj-12987
Dražnik Miha, Cesta heroja Gašperja 13
13, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 26286, izdala UE Velenje. gnv-12950
Drevenšek Branko, Gerečja vas 38, Hajdina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9034, izdala UE Ptuj. gng-13140
Drobnak Jožef, Stara Fužina 58, Bohinjsko Jezero, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 14328. gnh-12889
Đukić Marko, Na trati 11, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24083.
gnz-12971
Đukić Marko, Na trati 11, Lesce, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24083.
gnr-13354
Erjavec David Vekoslav, Ul. bratov Greif
28, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 98651, izdala UE Maribor. m-3278
Faletič Marko, Livek 8/c, Kobarid, vozniško dovoljenje, št. S 1081525, izdala UE
Tolmin. gnq-13130
Ferme Irena, Zaloška cesta 98, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813426, reg. št. 168856, izdala UE Ljubljana. gno-12957
Fidler Barbara, Kašova 12, Vojnik, vozniško dovoljenje, št. 29835. gnw-13324
Fihler Nada, Betnavska 127, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94742,
izdala UE Maribor. m-3277
Finc Tomaž, Stranska pot I/1c, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
14517, izdala UE Grosuplje. gnc-13219
Fras Boštjan, Robičeva 64, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 101365,
izdala UE Maribor. m-3224
Galun Stanko, Kovača vas 51, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 1906, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-3265
Gečev Natalija, Na jami 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 971157,
reg. št. 173351, izdala UE Ljubljana.
gnd-12993
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Godnič Igor, Vena Pilona 4, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, izdala UE Koper. gnl-12885
Godnov Miran, Lom pod Storžčem 26,
Tržič, vozniško dovoljenje, št. 8525.
gnh-13364
Gole Sebastijan, Frankolovska 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95397, izdala UE Maribor. m-3263
Gorenak Milan, Kamna gora 14, Frankolovo, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg.
št. 4920, izdala UE Slovenske Konjice.
gnm-13284
Gorkič Uroš, Kandijska 26, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28800, izdala UE Novo mesto. gnm-13263
Gorščak Mirko, Bevkova 16, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1081548.
gnj-13262
Gorše Aleš, Kočevje 5/a, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8930, izdala UE Črnomelj. gny-13222
Gumpot Zdenko, Gozdarska cesta 3, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 8873. gnl-13360
Hat Igor, Petrovičeva 7, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, reg. št.
69135, izdala UE Maribor. m-3246
Hauptman Jernej, Rošpoh 3, Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95085, izdala UE Maribor. m-3229
Hecl Igor, Vilharjeva 1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 90425, izdala
UE Maribor. m-3227
Herceg Dina, Šercerjeva ulica 8, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12206, izdala UE Slovenj Gradec.
gnb-13245
Herlah Janez, Gornji Dolič 27/a, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9313, izdala UE Slovenj Gradec.
gne-13242
Holetič Damijan, Zagorska 6, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 77174, izdala UE Maribor.
m-3274
Horvat Bojan, Juršinci 42, Juršinci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 26802.
gnp-13131
Horvat Edita, Martjanci 52/a, Martjanci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 12781.
gnn-12858
Horvat Tomaž, Markovci 22/b, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
36150, izdala UE Ptuj. gnt-12877
Hoxhaj Shaban, Vojkova 3, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1292183,
reg. št. 11664, izdala UE Idrija. gnu-13176
Hozjan Sebastjan, Spodnje Pirniče 47,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1368492, reg. št. 192301,
izdala UE Ljubljana. gnp-13281
Hribar Jure, Rašica 26, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
686777, reg. št. 179629, izdala UE Ljubljana. gnb-13120
Hrovatin Ivan, Na Pristavi 22, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje. gnc-13269
Jambrović Josip, Ulica svobode 24, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 75785, izdala UE Maribor. m-3226
Jančič Kristina, Globočice 6/A, Krška
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
5688. gnc-12994
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Jaušovec Marjan, Mežanova 17/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
11832, izdala UE Ptuj. gnc-13144
Javornik Ivan, Spodnji trg 45, Vuzenica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1750,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnl-13010
Jovanović Obrena, Vojkova 41, Portorož
- Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12592, izdala UE Piran. gni-13038
Juvanc Janez, Velike Poljane 17, Ortnek, vozniško dovoljenje, št. 1997.
gno-13257
Kač Milica, Langusova ulica 29, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
184419, reg. št. 68392, izdala UE Ljubljana. gnn-12908
Kern Robert, Klanec 47, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
13006, izdala UE Kamnik. gnc-13444
Klajzar Dejan, Polenšak 6/a, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35865,
izdala UE Ptuj. gnt-13152
Klopčič Jure, Pot za Bistrico 35, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1160092, reg. št. 31901, izdala UE Domžale. gnt-13027
Knez Franc, Rašiška ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
513866, reg. št. 123450, izdala UE Ljubljana. gnv-13175
Knežević Nedo, Pokopališka cesta 2,
Celje, vozniško dovoljenje, št. BFGH, reg.
št. 8065, izdala UE Celje. gno-13182
Knuplež Silvo, Heroja Kerenčiča 17, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
8616, izdala UE Ljutomer. gns-13253
Kocjanc Janez, Trg svobode 5, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGHF, reg. št. 6052, izdala UE Radovljica.
gnd-13143
Kokalj Jože, Breg pri Litiji 9, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1198883,
izdala UE Litija. gnn-12958
Kokalović Branko, Draga 13, Draga, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 11568,
izdala UE Kočevje. gny-12847
Kolar Leopold, Nova ul. 14, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 2874. gnn-12883
Komac Simona, Slovenčeva ulica 78,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 446960, reg. št. 191321, izdala UE
Ljubljana. gnj-13387
Koncut Jani, Plave, Vojkova 31/b, Anhovo, vozniško dovoljenje. gnn-13133
Korbar Jernej, Razgledna pot 3, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. S 302101.
gnd-13268
Kordež Simon, Na fari 14, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 11716,
izdala
UE
Ravne
na
Koroškem.
gnm-13359
Koritnik Brigita, Prvomajska 7/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
49613, izdala UE Maribor. m-3261
Košnik Antonija, Jurovska cesta 2, Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11510, izdala UE Lenart. m-3235
Kovačević Vlado, Juleta Gabrovška 21,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
734773, reg. št. 8999, izdala UE Kranj.
gnp-13356
Kozar Andrej, Žerovinci 75, Ivanjkovci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 11141,
izdala UE Ormož. gnw-13249

Kozorog Stanislav, Poljubinj 4/b, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 935318.
gns-13128
Krajnc Franci, Novi Log 7/a, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 4495,
izdala UE Hrastnik. gni-13138
Kralj Alenka, Pekerska cesta 17, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
99182, izdala UE Maribor. m-3252
Kramer Anton, Apače 168, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 3193, izdala UE Ptuj.
gnh-12864
Kranjec Josip, Zikova ulica 6, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11993, izdala UE Kamnik. gnf-13216
Kretič Damijan, Ul. Gradnikovih brigad
14, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 831625. gnl-13260
Križan Sonja, Koroška 59, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 49538, izdala UE Maribor. m-3262
Križman Iva, Alme Vivoda 6, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10291, izdala UE Izola. gnu-13126
Krmelj Peter, Grajska pot 6, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 21278, izdala UE Škofja Loka.
gnx-13198
Kumrić Slavko, C. proletarskih brigad 65,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
35439, izdala UE Maribor. m-3266
Lipovec Srečko, Tržna ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
611342, reg. št. 52433, izdala UE Ljubljana. gnr-13329
Lipovž Zdenka, Ul. 11. novembra 5, Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 4512. gnl-13285
Livk Iztok, Vegova ulica 4, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1316017,
reg. št. 10048, izdala UE Trebnje.
gnq-13430
Logar Dražen, Pot za Bistrico 32, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1069006, reg. št. 31061, izdala UE Domžale. gnh-13314
Lokovšek Bojan, Ulica 3. julija 12, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12777. gns-13203
Mahne Blanka, Istrska cesta 89/b, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 27738, izdala UE Koper. gny-13197
Mandelj Simon, Dvoržakova 10, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
700236, reg. št. 22718, izdala UE Domžale. gnq-13405
Marinčič Ivan, Cesta v Zeleni log 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
352768, reg. št. 111703, izdala UE Ljubljana. gnn-13208
Marko Marjana, Matke 79/a, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1102728, izdala UE Žalec. gnq-13055
Matić Ivo, Verovškova ulica 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103152, reg. št. 212577, izdala UE Ljubljana. gnc-13194
Matjašič Branko, Šetarova 17, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 9574, izdala UE Lenart.
m-3270
Maver Jože, Vrtača 2, Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
946, izdala UE Trebnje. gni-13388
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Mavrič Boris, Krasno 10, Dobrovo v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1173578, izdala UE Nova Gorica.
gns-13428
Mavrič Robert, Hrušica 6, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
939414, reg. št. 6052, izdala UE Ilirska
Bistrica. gnp-13231
Medić Samir, Cesta revolucije 1/A, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1101643. gnj-12887
Mihalič Damjan, Oljčna pot 19/B, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, reg.
št. 20208, izdala UE Koper. gnx-13273
Miketič Vinko, Grajska cesta 12, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
1373, izdala UE Črnomelj. gnt-13202
Mikolič Matej, Brnica 69, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5105, izdala
UE Hrastnik. gnq-13380
Mišić Žarko, Štantetova 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 71698, izdala UE Maribor. m-3232
Mlakar Vanja, Breg 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 544532,
reg. št. 193758, izdala UE Ljubljana.
gnn-13337
Murn Boštjan, Jurka vas 5, Straža, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
33938, izdala UE Novo mesto. gnl-13135
Murovec Danilo, Ponikva 43, Slap ob
Idrijci, vozniško dovoljenje, št. S
001081442, izdala UE Tolmin. gnv-13125
Mustač Heidi, Lukežiči 9, Renče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 85926, izdala
UE Maribor. m-3273
Nedog Miran, Lackova 1, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. 22670, izdala
UE Ptuj. gnk-13236
Nemec Maja, Cesta osvobodilne fronte
10, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11346, izdala UE Vrhnika. gnt-13277
Ninkovič Goran, Lahova 12, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
40854. gno-13357
Novak Aleš, Javorniški rovt 37/A, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
00385253. gni-12888
Novak Matevž, Brod 33, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
31679, izdala UE Novo mesto.
gnz-12871
Nučič Alojzij, Uliica Ane Ziherlove 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 244614, reg. št. 6912, izdala UE
Ljubljana. gno-12961
Orel Grega, Bohinjska Bela 76, Bohinjska Bela, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 26553, izdala UE Radovljica.
gnf-13141
Otoničar Tina, Loško 17, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9711, izdala
UE Cerknica. gng-12965
Ozimek Slavko, Kovačičeva 1, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 4146, izdala UE Grosuplje.
gnw-13124
Pajk Gregor, Zadružna ulica 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
228375, reg. št. 185854, izdala UE Ljubljana. gnj-13437
Pavlović Vladan, Kozlovičeva 3, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
26913, izdala UE Koper. gnk-12886
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Pečarič Tone, Struževo 20, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1354699,
reg. št. 52289, izdala UE Kranj. gng-13265
Peklar Leonardo, Marno 1, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 4445,
izdala UE Hrastnik. gnv-13000
Perko Feliks, Papirniški trg 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
972590, reg. št. 95872, izdala UE Ljubljana. gne-13342
Petek Jože, Bogojina 73/a, Bogojina,
vozniško
dovoljenje,
št.
34152.
gne-13267
Pikon Miran, Cesta na Markovec 61, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, št. 42453. gnk-13361
Pirc Sanja, Tbilisijska 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1069686,
reg. št. 15289, izdala UE Brežice.
gnz-13421
Planteu Aljoša, Splavarski prehod 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
874751, reg. št. 106331. m-3268
Plevčak Gregor, Leskovec 18/a, Škofja
vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
45522. gnb-12945
Ploj Beno, Kolmanova cesta 14, Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 101080, izdala UE Maribor. m-3244
Poberaj Kristjan, IX. korpus 41, Solkan,
vozniško dovoljenje. gnk-13261
Podgornik Janja, Most na Soči 107,
Most na Soči, vozniško dovoljenje, št. S
1338156. gno-12882
Podobnik Matilda, Vincarje 44, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, reg. št. 7820,
izdala UE Škofja Loka. gnz-13146
Praznik Franc, Hudenje 9, Škocjan, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, reg. št.
10323, izdala UE Novo mesto. gnq-12880
Pregarc Miran, Hrvatini 133, Ankaran Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 43098, izdala UE Koper. gnd-12972
Prevolšek Jožef, Dežno pri Makolah 45,
Makole, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 9104. gni-12863
Prinčič Božidar, Vipolže 32/A, Dobrovo
v Brdih, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnr-12879
Pristov Nataša, Žale 1, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16491.
gng-12890
Puncer Matej, Brajnikova ulica 53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1001372, reg. št. 156875, izdala UE Ljubljana. gne-13042
Pušnik Karl, Gromova 6, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 11164.
gnf-12866
Račnik Elizabeta, Trbonje 46, Dravograd, vozniško dovoljenje, reg. št. 6264.
gng-13290
Račnik Rajko, Trbonje 46, Dravograd,
vozniško dovoljenje, reg. št. 73.
gnh-13289
Rajh Suzana, Gorenje 43, Stara Cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11763,
izdala UE Kočevje. gnt-13427
Rakovič Aleš, Kidričeva ulica 14, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11642, izdala UE Kočevje. gno-13332
Ravnikar Franc, Petkova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
482851, reg. št. 59588, izdala UE Ljubljana. gnv-12900

Rejc Izidor, Vrtna ulica 13, Križe, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 6425,
izdala UE Tržič. gnj-13287
Repnik Marija, Gradišče 10/a, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6355, izdala UE Slovenj Gradec. gnc-13244
Robnik Marko, Ul. Drine Gorišek 8, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 69627, izdala UE Maribor. m-3259
Rozman Nataša, Pod lipami 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
804611, reg. št. 36247, izdala UE Kranj.
gni-13013
Sabaz Deranja Loredana, Bevkova 41,
Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje,
izdala UE Koper. gnc-12869
Sagrković Rasim, Voljčeva cesta 1, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
reg. št. 5331, izdala UE Vrhnika. gny-13122
Samsa Ljudmila, Klemenova ulica 158,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 652970, reg. št. 50974, izdala UE
Ljubljana. gnx-12998
Sapač Evgen, Brezovci 24, Puconci, vozniško dovoljenje, št. 15362. gnb-13145
Sebanc Drago, Alpska 15, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 24021,
izdala UE Radovljica. gnp-13006
Sega David, Bezjakova 53, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
79721, izdala UE Maribor. m-3251
Selak Miran, Videm pri Ptuju 7/b, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
36628, izdala UE Ptuj. gne-13142
Simončič Mateja, Loka 20, Loka pri Zidanem Mostu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9688. gnz-12946
Skrt Simon, Levpa 51, Kal nad Kanalom, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 41874, izdala UE Nova Gorica.
gnr-13054
Slanc Andrej, Babškova pot 32, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1286359, reg. št. 227146, izdala UE Ljubljana. gnh-12914
Smolič Sandi, Zgornje Pirniče 90/e, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 135212, reg. št. 143569, izdala UE Ljubljana. gnm-13309
Smrekar Anton, Dolomitskega odreda
23, Postojna, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 8284, izdala UE Postojna.
gnr-13129
Smrke Jože, Gromova 8, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 1070.
gne-12867
Strmčnik Rudi, Krnice 70, Luče, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 10407,
izdala UE Mozirje. gnb-12899
Strojan Anton, Smlednik 11, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
101134, reg. št. 115488, izdala UE Ljubljana. gnb-13320
Šabec Romeo, Kidričeva 16/b, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABCG, št.
S 1130975, izdala UE Nova Gorica.
gnx-13023
Šebek Luka, Sovretova 31/A, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16027,
izdala UE Krško. gne-13292
Škaper Goran, Vaneča 80, Puconci, vozniško dovoljenje, št. 27307. gnp-13256
Škerjanc Damjan, Žiganja vas 70, Križe,
vozniško dovoljenje, reg. št. 7103.
gnu-13326
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Špilak Marija, Verje 15 d, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 391944,
reg. št. 126528, izdala UE Ljubljana.
gne-13392
Špindler Milan, Lahonci 103, Ivanjkovci,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
3153, izdala UE Ormož. gnb-12970
Šteh Milan, Pod Krimom 120, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933357, reg. št. 112878, izdala UE Ljubljana. gnx-13448
Topolovec Alojz, Narcisna 1, Veržej, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
4013, izdala UE Ljutomer. gnx-12873
Torej Leon, Ulica svobode 35, Piran Pirano, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 12384, izdala UE Piran. gnv-12875
Trboča Marko, Tomšičeva 13, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 20868. gns-13353
Trček Tomaž, Chengdujska cesta 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 415900, reg. št. 4555, izdala UE
Ljubljana. gnn-13362
Ulčar Robert Jože, Jarnikova 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
102545, izdala UE Maribor. m-3237
Umer Dejan, Krožna 71, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št. 40242,
izdala UE Koper. gnh-13139
Urdih Mojca, Temnica 33, Kostanjevica na Krasu, vozniško dovoljenje.
gnw-13274
Vajdevska Milica, Kozlovičeva 21, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, reg.
št. 23552, izdala UE Koper. gnk-13136
Vehovec Darko, Trg 4. aprila 11, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 780, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnm-12859
Velić Dekan, Linhartova cesta 15, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
814750, reg. št. 177094, izdala UE Ljubljana. gni-13413
Velikonja Aleš, Volče 35, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. 1139273, izdala UE Tolmin. gnj-13137
Vižinjin Tine, Cankarjeva 13, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gnj-13237
Vodnik Jože, Podutiška cesta 162, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 1012538, reg. št. 153274, izdala UE
Ljubljana. gnc-12919
Vodopivec Katja, Turopolje 8, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
38451, izdala UE Novo mesto. gnz-13271
Vodopivec Petra, Ljubljanska 74/a, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
36115, izdala UE Celje. gnl-13185
Vogrinčič Aleš, Polhov Gradec 130, Polhov Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 843524, reg. št. 173225,
izdala UE Ljubljana. gnb-12995
Vogrinec Stanislav, Betnavska 116, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
104863, izdala UE Maribor. m-3234
Vrabič Aleš, Stantetova ulica 7, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29115,
izdala UE Velenje. gnm-13009
Vuković Mile, Obzidna 8, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, izdala UE Koper. gnm-12884
Wolf Frančiška, Polje cesta XXX 12 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 891112, reg. št. 136845, izdala UE
Ljubljana. gnb-13020
Založnik Boris, Stari trg 39, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
2512, izdala UE Slovenske Konjice.
gnu-13251
Zorec Tilen, Brilejeva ulica 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298923, reg. št. 143804, izdala UE Ljubljana. gnj-13162
Zupan Irena, Postaja 68, Mirna Peč, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 23977,
izdala UE Novo mesto. gnp-12881
Žajdela Uroš, Sedlašek 1/a, Podlehnik,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 36826,
izdala UE Ptuj. gni-13238
Žekar Damjan, Goriška ulica 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 41761.
gnx-13323
Žiljcov Andreja, Žabotova 5, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
109772, izdala UE Maribor. m-3247
Živec Klara, Veliki dol 2, Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16790,
izdala UE Sežana. gnt-13127
Žnidaršič Miha, Podlubnik 158, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 26715, izdala UE Škofja Loka.
gnd-12918
Žugelj Marjan, Ulica Rezke Dragarjeve
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1096181, reg. št. 156222, izdala UE
Ljubljana. gns-13003
Žunkovič Janez, Župečja vas 55, Lovrenc
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
AFGH, št. 6462, izdala UE Ptuj. gnq-12980

Zavarovalne police
Ajnihar Darja, Na Preloge 7, Maribor,
zavarovalno polico, št. 271253, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gni-12967
Bajgorič Leonardo, Smetanova 67, Maribor, zavarovalno polico, št. 276025, izdala zavarovalnica Slovenica. gnd-12968
Brence Uroš, Keršova 7, Vojnik, zavarovalno polico, št. 698995, izdala zavarovalnica Tilia. gnq-13330
Dushaku Sabit, Litijska 14, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 101034533, izdala zavarovalnica Slovenica. gnj-13012
Knez Lidija, Loka pri Framu 5, Fram,
zavarovalno polico, št. 118976, 278747,
276948, 175817, 249430,157819,
231583, 157270, 273168, 180314,
175821, 175825, 278754, 180369,
157127, 157066, 208855, 156069,
142156, 122145, 157022. m-3255
Lipnik Martin, Jelovškova ulica 2 F, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 673620, izdala zavarovalnica Tilia. gny-13422
Petar Matej, Razgledna 2, Radlje ob Dravi, zavarovalno polico, št. AO 209695.
gnt-13052
Polanc Uroš, Celovška cesta 143, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 592547, izdala zavarovalnica Tilia. gnd-13293
Špindler Milan, Lahonci 103, Ivanjkovci,
zavarovalno polico, št. 280200, izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala Maribor.
gno-12982

Tasevski Igor, Polje c 6/16, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0718329, izdala zavarovalnica Tilia. gng-13390
Verbe Franc, Spodnji log 17, Litija, zavarovalno polico, št. AO 00101186246, izdala zavarovalnica Slovenica. gng-13215

Spričevala
Bek Marija, Apače 33, Apače, spričevalo OŠ, izdano leta 1983. gnh-13239
Bogdan Petek, Žabjak 25, Ptuj, zaključno spričevalo za SERŠ Maribor, št.
240/388/95, smer elektrikar motornih vozil, izdano leta 1995. m-3225
Bratuša Aleksander, Bukovci 169, Markovci, spričevalo o končani OŠ Markovci,
izdano leta 1993. gnp-12981
Brlan Aleksandra, Triglavska ulica 34,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 1999. gnc-12944
Cepak Damjan, Hrvatinova 14, Ankaran Ankarano, diplomo Ekonomske šole, izdana
leta 1989 - ekonomski tehnik. gnq-13255
Dedić Husein, Ul. Kardeljev trg 2, Velenje, diplomo o končani Rudarski šoli v Zagorju, izdana na ime Mandžić Esad, leta
1989. gnj-13241
Đajić Nenad, Ul. Jelenčevih 42, Limbuš,
zaključno spričevalo Srednje kmetijske šole
Maribor, izdano leta 1998. m-3280
Erjavec Andrej, Na Brežini 8, Ljubljana,
spričevalo od 1 do 7. razreda OŠ Maksa
Pečarja Črnuče. gnl-13410
Fras Drago, C. v Polico 9, Cerklje na
Gorenjskem, spričevalo OŠ. gns-12853
Fras Ingrid, Pajkova 20, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene šole v
Mariboru, izdano leta 1980/81. m-3230
Gaber Steiner Melita, Preglov trg 10,
Ljubljana, maturitetno spričevalo in zaključno spričevalo Gimnazije Poljane v Ljubljani,
izdano leta 1969. gno-12861
Gerželj Snježana, Partizanska 10/a, Rakek, zaključno spričevalo o prekvalifikaciji trgovec, izdala SETŠ Nova Gorica, šolanje
opravljala v Postojni na Ljudski univerzi.
gnv-13375
Goršek Tomaž, Lipa 9, Frankolovo, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnične šole Celje, izdano leta 1993.
gnf-13291
Gruban Andreja, Ulica bratov Učakar
104, Ljubljana, indeks, št. 21012217, izdala FDV Ljubljana. gng-13165
Grum Dejan, Novo Polje, C. XVII/6, Ljubljana-Polje, spričevalo 1. do 4. letnika Srednje strojne šole. gnb-13345
Grušovnik Matjaž, Ruperče 48, Pernica,
spričevalo 1. do 8. razreda OŠ Malečnik in
zaključno spričevalo OŠ, izdano leta 1982
do 1990. m-3272
Haber Jože, Bošamarin 1, Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Šole za prodajalce v Novi Gorici, št. 3434 76/IX -25/9 - 76. gnr-13279
Halilovski Isa, Goriška 20, Koper - Capodistria, spričevalo osnovne šole. gnx-13373
Herman Lana, Trdkova 93/A, Kuzma,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne dimnikarske šole v Mariboru, št. 3-77, izdano
leta 1977. gnv-12975
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Horvat Elvis, Gornji crnci 22, Cankova,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje strojne
šole v Murski Soboti. gnm-13259
Hrgović Tomislav, Mačkovac, Slatina, Hrvaška, diplomo Srednje gradbene in ekonomske šole, izdana leta 1984. gnu-12926
Hržina Marija, Hofmanova 5, Rogatec, spričevalo, šolsko leto 1980/81. gnv-13325
Ilić Bojan, Ulica Marije Draksler 29, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Janeza Levca
v Ljubljani, izdano leta 1987. gny-12947
Janžič Suzana, Kalše 3/a, Zgornja Polskava, zaključno spričevalo Ljudske univerze v Mariboru - pomožna šivilja, izdano v
letu 1996/97. m-3282
Jelen Boštjan, Runkova ulica 6, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole, izdano leta 1990. gnk-13386
Jeseničnik Aleš, Smrečno 16, Šmartno
na Pohorju, spričevalo o končani OŠ, šolsko leto 96/97. gng-12990
Jurišič Luka, Mačkovac 1, Nova Gradiška, Hrvaška, spričevalo za voznika viličarja, izdal Zavod za tehnično izobraževanje v
Ljubljani, izdano leta 1980. gni-13163
Karalić Ekrem, Todorovo 32, Velika Kladuša, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1972. gnb-13449
Kern Matjaž, Cesta na Svetja 7, Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
agroživilske šole Ljubljana, izdano leta
1994. gnu-13351
Kirbiš Nataša, Počehova 61/b, Maribor,
spričevalo o končani OŠ pri Delavski univerzi v Mariboru, izdano leta 1986. m-3275
Kirbiš Nataša, Počehova 61/b, Maribor,
zaključno spričevalo 8. razreda OŠ Angel
Besednjak Maribor, izdano v letu 1983/84.
m-3238
Klemenčič Sandi, Savci 22, Sveti Tomaž, zaključno spričevalo Srednješolskega
centra v Ptuju. gnm-12984
Koban Florijan, Ozka ulica 8, Pragersko, zaključno spričevalo OŠ Franc Rozman Stane v Mariboru, izdano leta 1971.
m-3257
Kocjan Jani, Porabska 3, Gornja Radgona, diplomo Tehniške fakultete Maribor, izdana leta 1987. m-3283
Kogoj Nemec Zvezdana, Miren 5/b, Miren, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije v Novi Gorici, izdano leta
1965, izdano na ime Nemec Zvezdana.
gnp-13156
Komel Slavko, Loke 9, Nova Gorica, potrdilo o strokovni usposobljenosti za trgovskega poslovodjo, izdala Gospodarska zbornica - združenje trgovine dne 30. 3. 1995.
gnz-13371
Končnik Petra, Hrušica 58, Hrušica, spričevala Glasbene šole v Kranju, izdana za
leta 1975 do 1979. gny-12851
Korže Marta, Bazoviška ulica 4, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra za oblačilce in frizerje, izdano leta 1975,
izdano na ime Repnik Marta. gnt-13377
Kosar Robert, Ljutomerska ul. 31, Gornja Radgona, indeks, izdala Pedagoška fakulteta. m-3254
Križanič Valentin, Na otoku 8, Celje, spričevalo. gne-12892
Krmc Jože, Osrečje 27, Škocjan, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 32/91.
gnr-13154
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Krnetić Diana, Gotska 3, Ljubljana, preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS, št.
98/99. gnt-12952
Krušič Roman, Podlipoglav 19/a, Ljubljana-Dobrunje, spričevalo o zaključnem izpitu Centra za dopisno izobraževanje, izdano leta 1992. gnj-13187
Kupljen Marko, Apostlova ulica 10, Limbuš, indeks, št. 18940209, izdala Filozofska fakulteta leto izdaje 1994. gnf-12941
Lakner Bevc Mitja, Pod lipami 34, Celje,
indeks, št. 18980681, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gny-13447
Lemut Tom, Dolga Poljana 2/e, Vipava,
indeks, izdala Srednja trgovska in ekonomska šola v Novi Gorici. gnp-12856
Leskovar Brigita, Župečja vas 20, Lovrenc na Dravskem polju, zaključno spričevalo
Srednje frizerske šole v Mariboru, izdano
leta 1987. m-3241
Lesnik Darija, Fazanska 8, Portorož - Portorose, indeks, št. 81413531, izdala EPF
Maribor. gnx-12973
Lukač Silva, Poljska c. 5, Domžale, spričevalo 2. letnika Šole za prodajalce, izdano
leta 1974, izdano na ime Sečnik Silva.
gnw-13399
Marsel Vlasta, Ob ribniku 41, Maribor,
zaključno spričevalo Gimnazije Miloša Zidanška Maribor, izdano leta 1977. m-3233
Mihič Marko, Vena Pilona 7, Koper - Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gozdarske šole v Postojni. gnn-13258
Močilnik Zdenka, Viška cesta 49/c, Ljubljana, spričevalo za poslovodjo, izdala Trgovinska zbornica Slovenije, izdano leta
1994. gnk-13336
Novak Gregor, Ljubljanska 60, Celje, indeks, št. 11008551, izdala Visoka šola za
zdravstvo. gnw-13224
Obranovič Andrej, Tesarska 3/a, Kočevje, indeks, št. 11990190, izdala Visoka
šola za zdravstvo v Ljubljani. gnu-13155
Oder Mateja, Tomšičeva 9, Slovenj Gradec, izkaz. gnw-12849
Ostervuh Stanislav, Migojnice 113, Griže, potrdilo o zaključenem šolanju, smer
strojni tehnik, izdano leta 1992. gnx-12848
Pavlin Dejan, Česnikova 6, Ljubljana, spričevalo od 1 do 7. razreda OŠ Hinka Smrekarja. gnb-13420
Perkovič Silvester, Kadrenci 17, Cerkvenjak, spričevalo 2. in 4. letnika Srednje
lesarske šole v Mariboru, izdano leta 1993
in 1995. m-3245
Petrič Meta, Kuratova 28, Kranj, zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole, izdano leta 1982. gnn-13158
Polanec Srečko, Ločica 3, Vransko, zaključno spričevalo. gnf-13166
Pongrac Tomaž, Zavrč 6, Zavrč, spričevalo 2. letnika SŠC, Trgovske šole Ptuj,
izdano leta 1997/98. gnv-12850
Radoševič Branko, Tomšičeva ulica 11,
Maribor, spričevalo 8. razreda in maturitetno spričevalo I. gimnazije v Mariboru, izdano leta 1955. m-3284
Rahija Aleksander, Kidričeva 25, Črnomelj, spričevalo 8. razreda OŠ Črnomelj,
izdano leta 1996. gnd-13368
Rahija Aleksander, Kidričeva 25, Črnomelj, spričevalo 1. letnika Zdravstvene šole v
Novem mestu, izdano leta 1997. gnb-13370
Ružič Tomo, Čevljarska 2, Tržič, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne dimnikar-

ske šole v Mariboru, št. 642/93, izdano
leta 1993. gnt-12977
Sedlar Jože, Desinec 1, Črnomelj, spričevalo Srednje lesarske šole Škofja Loka,
št. 84-81/93, izdano leta 1993 - smer lesarski tehnik. gnf-12966
Seferi Leonora, Valjavčeva 5, Kranj, diplomo Šolskega centra Moša Pijade Tetovo,
izdana 17. 6. 1992. gnq-12855
Segedi Daliborka, Smolnik 60, Ruše, spričevalo o končani OŠ Janko Glazer Ruše,
izdano leta 1984. m-3260
Sevšek Oto, Gosposka 14, Maribor, zaključno spričevalo za CGŠ v Mariboru, izdano leta 1962. m-3231
Skok Darko, Limbuška graba 30, Limbuš,
duplikat spričevala 8. razreda OŠ Rado Robič
Limbuš, izdano leta 1978/79. m-3239
Smrečnik Tatjana, Na Plate 5, Celje, zaključno spričevalo, program trgovec.
gne-13367
Suknaič Robert, Lavričeva ulica 15, Ljubljana, spričevalo 1. 2. in 3. letnika Srednje
šole Litostroj. gnh-13039
Šafarić Ivan, Kunaverjeva 2, Ljubljana,
diplomo Srednje trgovske šole v Ljubljani,
izdana leta 1991. gnb-12870
Šarić Jozo, Bištrani, Kakanj, BIH, diplomo Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča,
1975. gnh-13014
Šarić Jozo, Bištrani, Kakanj, BIH, diplomo Delavske univerze Litija, gradbeni delovodja, izdano leta 1981. gnf-13016
Šavli Nik, Ulica S. Kosa 3, Tolmin, izkaz
OŠ France Bevk v Tolminu, od 1. do 4.
razreda. gny-13147
Škufca Damjan, Lazina 8, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kmetijske šole v Novem mestu, izdano leta
1995. gnn-13408
Šnafl David, Selce 11, Voličina, zaključno spričevalo Srednje gostinske šole v Mariboru, izdano leta 1997. m-3249
Špec Simona, Tomšičeva 28, Slovenska Bistrica, indeks, št. 71099126, izdala
Pravna fakulteta v Mariboru. m-3281
Štuafela Tatjana, Rimska ploščad 19,
Ptuj, spričevalo 5. razreda Srednje vzgojiteljske šole v Mariboru, izdano leta 1978, izdano na ime Vojsk Štuafela Tatjana. gnv-13275
Štumperger Karl, Rošnja 5/d, Starše,
zaključno spričevalo OŠ Starše, izdano leta
1960. m-3276
Teodorović Simon, Reboljeva ulica 2,
Ljubljana, indeks, izdala Visoka strokovna
šola za telekominikacije. gnv-13400
Tomić Niko, Greenwiška ulica 10/a, Maribor, zaključno spričevalo 4. letnika I. gimnazije v Mariboru, izdano leta 1992. m-3285
Valar Sara, Srpenica 77, Srpenica, spričevalo št. 15/6-1984. gns-13278
Veble Dušica, Prežihova 21, Maribor,
spričevalo 2. letnika Gimnazije in srednje
kemijske šole Ruše, izdano leta 1996/97.
m-3264
Verdev Vesna, Studence 32, Žalec, zaključno spričevalo UPI Ljudske univerze v
Žalcu, matična šola Kamnik, ekonomsko komercialno tehnične šole, izdano leta 1996.
gng-12969
Viher Sebastjan, Zadružna 28, Čemšenik, letno spričevalo EKT, šolsko leto
97/98. gni-13288
Virant Uroš, Rožna dolina c IX/5, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
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strojne šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
gns-13328
Vračko Tinka, Krekova ulica 27, Maribor, indeks, št. 71064609, izdala Pravna
fakulteta. m-3267

Ostali preklici
Adria Auto d. o. o., Industrijska cesta 2,
Nova Gorica, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 1164000 z dne 2.
11. 1999 za Fiat Punto 55S, št. šasije
ZFA17600004954448. gnk-13294
Adria Auto d. o. o., Industrijska cesta 2,
Nova Gorica, potrdilo za registracijo uvoženega vozila Fiat Punto 55S, št. šasije
ZFA17600004954448, ocarinjeno po carinski deklaraciji 17224 dne 2. 11. 1999.
gns-13378
Aljaž Jaka, Reboljeva 8, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 18510. gnx-13223
Altbauer Dušan, Sp. vižinga 6, Radlje ob
Dravi, službeno izkaznico, št. 1230, Uprava
za pomorstvo Koper. gns-13178
Auer Jurij, Slovenčeva ulica 113, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
12578, izdal LPP Ljubljana. gnd-13018
Balja Andreja, Avsečeva 27/D, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
020852, izdal LPP Ljubljana. gnk-13211
Balorda Ana, Streliška ulica 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 20793.
gnv-13150
Borovnik Ivan, Zelen breg 18, Ravne na
Koroškem, izkaznico vojnega veterana, št.
7076. gni-12963
Brlan Franc, Triglavska ulica 40, Ljubljana, delovno knjižico. gnq-13005
Buerger Nina, Lesjakova 52 a, Limbuš,
dijaško mesečno vozovnico, št. 31911.
gnh-13439
Cvelbar Miran, Šmarješke Toplice 84,
Šmarješke Toplice, delovno knjižico, reg.
št. 18452, ser. št. AO182518. gnv-13250
Čotič Petja, Čevljarska 16, Koper - Capodistria, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1026321. gnt-13252
Čurman Simona, Linhartova 86, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7898.
gne-12942
Djuričić Darjan, Pod turnom 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 10727,
izdal LPP Ljubljana. gnf-12991
Dolar Tereza, Britof 258, Kranj, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 113016. gnc-13369
Džebić Elvis, Vaše 44, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št. 19864, izdal
LPP Ljubljana. gno-13432
Farkaš Jožef, Iljaševci 22, Križevci pri
Ljutomeru, delovno knjižico, reg. št.
186/94, izdana 12. 9. 1994. gns-13153
Fic Alenka, Gubčeva 11, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 14809, izdal
LPP Ljubljana. gnd-13343
Garvanović Jasminka, Bratov Babnik 12,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
18351, izdal LPP Ljubljana. gnz-13046
Godec Anže, Tičnica 3, Logatec, dijaško mesečno vozovnico, št. 1868.
gne-12992
Godnič Igor, Vena Pilona 4, Koper - Capodistria, delovno knjižico. gno-12857
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Gornik Jasna, Polje, C. VI/18, Ljubljana-Polje, dijaško mesečno vozovnico, št.
17051. gnl-13210
Grgurevič Tibor, Zofke Kvedrove 14, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 310.
gnz-13021
Grm Urška, Mauserjeva c. 41, Notranje
Gorice, dijaško mesečno vozovnico, št.
2398, izdal LPP Ljubljana. gnf-13341
Hajšek Robert, Videž 24, Slovenska Bistrica, dijaško izkaznico, izdala Srednja policijska šola v Tacnu. gno-13032
Hees Silvester, Kobaletovih 3, Limbuš,
zelene karte, št. 628444 in 628445, vinkulacijske PV-2/2456, 2549, izdala Zavarovalnica Adriatic. m-3253
Herman Janja, Herbersteinova 40, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
19080. gnc-13044
Horvatić Nataša, Babinci 64, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 71950298, izdala
Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gnw-13299
Ileršič Tanja, Brodarjev trg 4, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27314.
gnj-12912
Ilič Zoran, Preglov trg 2, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št. 424497729, izdano 12. 11. 1999. gnp-12906
Ivić Dejan, Beblerjev trg 9, Ljubljana, delovno knjižico. gnh-13189
Jakša Uroš, Hosta 3, Škofja Loka, delovno knjižico. gnz-12996
Jin Xiuping, Zhejiang, Kitajska, osebno
delovno dovoljenje, št. 424492573.
gnm-13134
Just Snježana, Ulica 5. prekomorske 18,
Ptuj, dijaško mesečno vozovnico, št.
26147. gnt-13227
Juvan Milan, Motovunska 5, Poreč, delovno knjižico. gnp-13206
Kante Sotošek Branka, Rožna pot 3,
Brezovica pri Ljubljani, delovno knjižico.
gnf-13366
Karažinec Ivan, Regentova 10, Maribor,
delovno knjižico. m-3250
Klopčič Jure, Pot za Bistrico 35, Domžale, študentsko izkaznico, št. 26102895,
izdala FGG. gns-13028
Knapič Andreja, Golo Brdo 104, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 23530.
gni-13188
Kočunik Anton, Zupančičeva ulica 6, Domžale, delovno knjižico. gnr-12904
Košorok Tomaž, Erjavčeva 24, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41950108,
izdala Medicinska fakulteta. gnn-13383
Krašovec Evstahij, Mestna ulica 16, Laško, izkaznico vojnega veterana, št. 7508.
gnz-13246
Krašovec Evstahij, Mestna ulica 16, Laško, potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja,
št. 11913. gnd-13243
Krašovec Evstahij, Mestna ulica 16, Laško, potdilo in izkaznico o statusu vojnega
invalida za popust pri vožnji, št. 1534.
gnx-13248
Leskovar Jan, Kogojeva 8, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 31980106, izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnq-13280
Lihteneger Igor, Borova vas 11, Maribor, potrdilo o opravljenem izpitu za prodajalca na Gospodarski zbornici v Ljubljani,
izdano leta 1995. m-3243
Logar Dražen, Pot za Bistrico 32, Domžale, študentsko izkaznico, št. 6960043,

izdala Visoka šola za socialno delo.
gng-13315
Markelc Nataša, Notranjska 15, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 1187.
gnd-12943
Medar Vlado, Donje Ratkovo, BIH, osebno delovno dovoljenje, št. 424492669.
gnt-13327
Nežič Nika, V Murglah 243, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2623, izdal
LPP Ljubljana. gne-13217
Novak Janja, Ljubljanska 84, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 71970110, izdala
Biotehnična
fakulteta
v
Ljubljani.
gnh-13264
OBRTNA ZADRUGA PREVOZ, Cesta v
Kleče 12, Ljubljana, licenco, št.
0002329/69 za vozilo Iveco 190-36, reg.
št- LJ 60-23U. gnm-13034
Perič Novo, Laze 46, Dol pri Ljubljani,
osebno delovno dovoljenje, št. 424497966,
izdano 12. 11. 1999. gno-12907
Pirnat Viktor, Medno 32/c, Ljubljana-Šentvid, investicijski kupon za 100,000 točk,
št. CK 006880, izdala Kmečka družba d.d.,
vzajemni sklad Galileo. gnf-12916
Planinec Sanja, Rusjanov trg 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 17895.
gnl-13035
Plavček Alenka, Mivka 26, Ljubljana, delovno knjižico. gnd-13418
Plešnar Manja, Miklošičeva 28, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 19989.
gnv-13350
Pongračič Blaž, Spodnji Rudnik I/21,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
12307, izdal LPP Ljubljana. gnb-13445
Preston Andrej, Chegdujska 10, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 14458,
izdal LPP Ljubljana. gnz-13446
Primar Lina, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 28514, izdal LPP Ljubljana. gno-13207
Rauter Mirjana, Ulica Franca Kovačiča
27, Veržej, dijaško mesečno vozovnico, št.
19438. gnf-13041
Rihar Luka, Verd 121, Vrhnika, dijaško
mesečno vozovnico, št. 1323. gne-13442
Rojko Ivanka, Gradenšak 3, Lenart v
Slov.goricah, delovno knjižico št. 225657,
izdala UE Lenart. m-3287
Rolih Joža, Mala Bukovica 2, Ilirska Bistrica, delovno knjižico, reg. št. 3198, ser.
št. 767776, izdana 9. 4. 1965 na ime Hrvatin Jožefa. gnw-13149
Rupar Martina, Blatna Brezovica 45, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 773,
za obmestni in mestni promet. gng-13040
Rutar Lea, Ul. bratov Učakar 34, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 30146,
izdal LPP Ljubljana. gnz-13321
Savnik Kim, Partizanska 6, Rakek, dijaško mesečno vozovnico, št. 37049, izdal
LPP Ljubljana. gnu-13201
Sedej Anja, Tržaška 59, Logatec, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gnu-12901
Seferi Leonora, Valjavčeva 5, Kranj, delovno knjižico. gnr-12854
Sitar Stanislav, Stožice 23, Ljubljana, kopijo licence št. 7097/7872-ZR34/1998,
izdana 24. 3. 1998 za vozilo Mercedes
benz 2632, reg. št. LJ 84-27M. gno-12911
Smerajec Alenka, Pot na labor 49, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 3087.
gnm-13434
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Stevič Goran, Delavska ulica 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 12937.
gnh-13164
Stojanovič Blagoje, Prušnikova 96, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
424497731, izdano 12. 11. 1999.
gnm-12909
Sušec Avgust, Mala Mislinja 11/a, Slovenj Gradec, certifikat za trgovskega poslovodjo, izdano pri Gospodarski zbornici - združenje za trgovino. gnd-13443
Šavle Paškval, Vanganel 24, Koper - Capodistria, izkaznico vojnega veterana, št.
2693, izdana 3. 9. 1998. gnl-12860
Šinkovec Ahac, Rožna dolina, C. V/32
c, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 22129. gne-13017
Škaler Dejan s. p., Cundrovec 5/a, Brežice, overjeno kopijo licence št.
932/719-ZR12/1997, izdana 16. 9. 1997
za vozilo Mercedes benz 18 34, reg. št. KK
24-06A in FAP 12 13, reg. št. KK 12-63C.
gny-12872
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Šnafl David, Selce 11, Voličina, delovno
knjižico. m-3248
Špes Tilen, Poljska ulica 2, Šentjur, dijaško mesečno vozovnico, št. 012049, izdal
LPP Ljubljana. gnj-12962
Tehnounion avto d.o.o., Devova 18, Ljubljana, uradno potrdilo za registracijo avtomobila LAND ROVER, tip FREELANDER 1.8
XEi HB, št. šasije SALLNAA8YA 507104, tip
motorja 18K4F, prostornina 1796 ccm, letnik proizv. 1999, potrdilo je izdala Carinarnica CI konsignacij, Ljubljana. gnc-13348
Tičar Aleksandra, Lahova pot 24, Ljubljana, delovno knjižico. gnn-12983
Topič Ružica, Begunje 161, Begunje na
Gorenjskem, delovno knjižico, izdala UE Radovljica. gnj-12862
Turk Ivana, Notranjska 52, Cerknica,
vozno karto, št. 10185, izdal Integral, relacija Cerknica - Ljubljana. gny-13276
Vidrih Sonja, Podnanos 100, Podnanos,
dijaško mesečno vozovnico, št. 21607, izdal LPP Ljubljana. gnr-13004

VIGROS d.o.o., Lendavska 11, Murska Sobota, licenco št. 187/21 za vozilo
IVECO TURBO DAILY, reg. št. MS
15-01A, veljavna od 1. 12. 1997 dalje.
gnx-13173
Vogrin Stanislav, Mali obrež 17, Dobova, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0260005.
gnt-12852
You Chengfu, Zhenjiang, Kitajska, osebno delovno dovoljenje, št. 424493307.
gno-13132
Zabukovec Mateja, Cesta v kostanj 1/c,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
25039. gnk-13011
Zupanc Miha, Brilejeva 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2443.
gny-12997
Žmauc Simona, Hotinjska cesta 27, Orehova vas, delovno knjižico. m-3258
Žolnir Uroš, Šempeter 69/b, Šempeter
pri Gorici, študentsko izkaznico, št.
81451791. m-3286
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