
Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si

Št.
 102 Ljubljana, petek 17. 12. 1999 ISSN 1318-9182 Leto IX

Uradne objave
Uradni list
Republike Slovenije

Sodni register

KOPER

Rg-400363
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00316 z
dne 18. 3. 1999 pri subjektu vpisa AV-
TOSHOP, trgovina, uvoz, izvoz, d.o.o.,
Podgraje 16, 6250 Ilirska Bistrica, se-
dež: Podgraje 16, 6250 Ilirska Bistrica,
pod vložno št. 1/02952/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
skrajšane firme ter uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:

Matična št.: 5588600
Firma: AVTOSHOP, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: AVTOSHOP, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 18. 3. 1999: 50101

Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravilo motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Po-
sredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-
ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo 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; 5151 Trgovi-
na na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5170 Druga trgovina na debelo;

55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in na-
pitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6024 Cestni tovorni promet; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
7011 Organizacija izvedbe nepremičnin-
skih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejav-
nost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7440 Oglaševanje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene
dejavnosti.

Rg-401424
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 98/01739 z
dne 5. 3. 1999 pri subjektu vpisa DRAGON,
transport, uvoz-izvoz, d.o.o., sedež: Bel-
veder 3, 6000 Koper, pod vložno št.
1/01206/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, družbenika in poslovnega deleža
ter uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo s temile podatki:

Matična št.: 5368642
Firma: DRAGON, trgovina, zastopstvo

in transport, d.o.o.
Sedež:  6310  Izola,  Cesta  v  Prega-

vor 9
Osnovni kapital: 4,922.000 SIT
Ustanovitelj: Katz Zoran, izstopil 10. 11.

1998; Gluvajić Dragan, Koper, Cesta na
Markovec 7, vstopil 26. 2. 1990, vložil
4,922.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 5. 3. 1999: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbe-
ništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske
mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665
Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cemen-
ta; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz be-
tona, cementa, mavca; 2670 Obdelava na-
ravnega kamna; 2812 Proizvodnja kovin-

skega stavbnega pohištva; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen se-
dežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohiš-
tva, d.n.; 4020 Oskrba s plinastimi gorivi po
plinovodni mreži; 40301 Proizvodnja pare
in tople vode; 40302 Distribucija pare in
tople vode; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Elek-
trične inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga 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 vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
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belo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina
na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in
mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim ol-
jem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovi-
na na debelo s kavo, čajem, kakavom, za-
čimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugi-
mi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z dru-
gimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z le-
som, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovi-
na na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbeni-
mi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kme-
tijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Tr-
govina na drobno v nespecializiranih proda-
jalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajal-
nah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drob-
no z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgo-
vina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, peci-
vom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drob-
no s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozme-
tičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi ke-
mičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drob-
no z gradbenim materialom; 52471 Dejav-
nost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papir-

nic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opre-
mo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drob-
no z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Tr-
govina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim bla-
gom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521 Fi-
nančni zakup (leasing); 6713 Pomožne de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičnina-
mi; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih 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.; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih stro-
jev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 7415 Upravljanje s hol-
ding družbami; 74201 Geodetsko, geo-
loško, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načr-
tovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preiz-
kušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7460 Poizvedovalne dejavno-
sti in varovanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in

drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge storitve javne higiene.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
– 67.13: samo menjalnice in zastavljal-

nice;
– 74.12: izvzeta je revizijska dejavnost;
– 74.60: samo varovanje.

Rg-405082
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00917 z
dne 4. 6. 1999 pod vložno št. 1/05646/00
vpisalo v sodni register tega sodišča usta-
novitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1412264
Firma: OGELF DESIGN, družba za pro-

mocijo in oglaševanje, d.o.o.
Skrajšana firma: OGELF DESIGN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Zlatičeva 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Flego Tadej, Koper, Cesta

na Markovec 13, vstopil 3. 5. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Flego Tadej, imenovan 3. 5. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 4. 6. 1999: 1586
Predelava čaja in kave; 2211 Izdajanje kn-
jig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdaja-
nje revij in periodike; 2214 Izdajanje po-
snetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Dru-
go založništvo; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 2232 Razmnoževanje video
zapisov; 2233 Razmnoževanje računal-
niških zapisov; 3002 Proizvodnja računalni-
kov in druge opreme za obdelavo podat-
kov; 3220 Proizvodnja radijskih in televizij-
skih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih
aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in te-
levizijskih sprejemnikov, aparatov in opre-
me za snemanje in predvajanje zvoka in sli-
ke; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov
in fotografske opreme; 3350 Proizvodnja
ur; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedri-
lo in šport; 3520 Proizvodnja železniških in
drugih tirnih vozil; 3530 Proizvodnja zrač-
nih in vesoljskih plovil; 3541 Proizvodnja
motornih koles; 3542 Proizvodnja koles;
3543 Proizvodnja vozil za invalide; 3550
Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 3611 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 3612 Pro-
izvodnja pohištva za poslovne in prodajne
prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvod-
nja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega;
3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.;
3615 Proizvodnja žimnic; 3621 Kovanje ko-
vancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita
in podobnih izdelkov; 3630 Proizvodnja
glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja
športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igral-
nih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvod-
nja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
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d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna grad-
bena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izo-
lacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalaci-
je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štuka-
terska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska de-
la; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-

govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost oddajanja sob
gospodinjstev turistom; 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 De-
javnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez na-
stanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 To-
čenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napit-
kov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6030 Cevovodni transport; 6110
Pomorski promet; 6120 Promet po rekah,
jezerih, prekopih; 6220 Izredni zračni pro-
met; 6311 Prekladanje; 6312 Skladišče-
nje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v ko-
penskem prometu; 6322 Druge pomožne
dejavnosti v vodnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7011 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v na-
jem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške
in računalniške opreme v najem; 7134 Da-
janje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje dru-
gih izdelkov široke porabe; 7210 Svetova-
nje o računalniških napravah; 7220 Sveto-
vanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
sti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in ra-
čunskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju naravoslovja; 73102 Razi-
skovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kme-
tijstva in sorodnih dejavnosti; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74201 Geo-
detsko, geološko, geofizikalno, geokemič-
no in drugo opazovanje, meritve in kartira-
nje; 74202 Prostorsko planiranje in urbani-
stično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projek-
tiranje in tehnično svetovanje; 7430 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splo-
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šna tajniška opravila; 74841 Prirejanje raz-
stav, sejmov in kongresov; 74842 Obliko-
vanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejav-
nost deponij, sežiganje in drugi načini od-
stranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Rav-
nanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanali-
zacija in delovanje čistilnih naprav; 9211
Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Di-
stribucija filmov in videofilmov; 9213 Kine-
matografska dejavnost; 9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obrato-
vanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost 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 De-
javnost pedikarskih salonov; 9304 Pogreb-
ne storitve; 9305 Druge storitvene dejav-
nosti.

Vpišejo se omejitve pri dejavnostih:
– 6713: samo dejavnost menjalnic;
– 7412: razen revizijske dejavnosti;
– 92712: samo igre na igralne avtomate

zunaj igralnic.

Rg-405103
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00960 z
dne 28. 6. 1999 pri subjektu vpisa
STAVBENIK – SERVISNE STORITVE,
podjetje za vzdrževanje objektov in
opreme, d.o.o., Koper, sedež: Ul. 15. ma-
ja 16, 6000 Koper, pod vložno št.
1/02225/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi in
uskladitvi dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5497787
Dejavnost, vpisana 28. 6. 1999: 4030

Oskrba s paro in toplo vodo; 4511 Rušenje
objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4525 Druga gradbena de-
la, tudi dela specialnih strok; 4531 Električ-
ne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533
Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgra-
jevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 4544 Sobosli-
karska in steklarska dela; 4545 Druga za-
ključna gradbena dela; 6321 Druge pomož-
ne dejavnosti v kopenskem prometu; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih stori-
tev; 7011 Organizacija izvedbe nepremič-
ninskih projektov; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem;; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremični-
nami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7470
Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in dru-
go razmnoževanje; 9305 Druge storitvene
dejavnosti.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 7460:
samo dejavnost varovanja.

Čistopis akta o ustanovitvi z dne 19. 3.
1999.

Rg-405110
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00767 z
dne 30. 6. 1999 pod vložno št.
1/05661/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1411322
Firma: BARVAL – trgovina, gradbeniš-

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

govornostjo
Sedež: 6276 Pobegi, Cesta I. Istrske

brigade 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Vivoda Beti in Vivoda Dimitrij,

oba iz Pobegov, Cesta I. Istrske brigade 1,
vstopila 18. 3. 1999, vložila po 1,050.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorica Vivoda Beti, ki zastopa družbo brez
omejitev, in zastopnik Vivoda Dimitrij, ki kot
namestnik direktorice zastopa družbo brez
omejitev, imenovana 18. 3. 1999.

Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 01131
Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0122
Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov;
0125 Reja drugih živali; 0501 Ribištvo;
0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 1531 Predelava in konzervi-
ranje krompirja; 1541 Proizvodnja surove-
ga olja in maščob; 1542 Proizvodnja rafini-
ranega olja in maščob; 2124 Proizvodnja
tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz
papirja in kartona; 2215 Drugo založništvo;
2222 Drugo tiskarstvo; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Dru-
ge s tiskarstvom povezane storitve; 2430
Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih
premazov, tiskarskih barv in kitov; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 3002 Proizvodnja računalnikov in dru-
ge opreme za obdelavo podatkov; 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmilje-
nje elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih in-
strumentov in naprav, razen opreme za in-
dustrijsko procesno krmiljenje; 3350 Pro-
izvodnja ur; 3612 Proizvodnja pohištva za
poslovne in prodajne prostore, razen se-
dežnega; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za

motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravilo motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredniš-
tvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tek-
stilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji le-
sa in gradbenega materiala; 5114 Posred-
ništvo pri prodaji strojev, industrijske opre-
me, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri pro-
daji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredniš-
tvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovi-
na na debelo s sladkorjem, čokolado, slad-
kornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z ob-
lačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porce-
lanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debe-
lo 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 stro-
ji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgo-
vina na debelo s kmetijskimi stroji, priključ-
ki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
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drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
govina na drobno s kozmetičnimi in toaletni-
mi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tek-
stilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovin-
skimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 De-
javnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drob-
no z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovi-
na na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popra-
vilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in
podobnih obratov; 55210 Dejavnost planin-
skih domov in mladinskih prenočišč; 5522
Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55234 Dejavnost dijaških, študent-
skih domov, internatov; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in na-
pitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cest-
ni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev poto-
vanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7011 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravlja-
nje z nepremičninami za plačilo ali po po-
godbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v na-
jem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške

opreme v najem; 7134 Dajanje drugih stro-
jev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposo-
janje športne opreme; 71402 Dejavnost vi-
deotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravo-
slovja; 73102 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju tehnologije; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
voj na področju humanistike; 7412 Raču-
novodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7414 Podjet-
niško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geoke-
mično in drugo opazovanje, meritve in karti-
ranje; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ogla-
ševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Foto-
grafska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831
Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo
razmnoževanje; 74833 Druga splošna taj-
niška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sej-
mov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 8041 Dejavnost
vozniških šol; 80421 Dejavnost glasbenih
in drugih umetniških šol; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarja-
nje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 9233 Dejav-
nost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92621 De-
javnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih
centrov in smučišč; 92623 Druge športne
dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih sa-
lonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salo-
nov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov;
9305 Druge storitvene dejavnosti.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih:
– 6713: samo menjalnice in zastavljal-

nice;
– 7412: razen revizijske dejavnosti.

Rg-405271
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00374 z
dne 6. 7. 1999 pri subjektu vpisa
GRADEKS – B.M.R., trgovina in gradbe-
ništvo, d.o.o., Postojna, sedež: Ravber-
komanda št. 2, 6230 Postojna, pod vlož-
no št. 1/05389/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika in ose-
be, pooblaščene za zastopanje, s temile
podatki:

Matična št.: 5943973
Ustanovitelj: Repič Boris, izstopil 17. 4.

1998; Repič Robert, Postojna, Stritarjeva 6,
vstopil 10. 11. 1998, vložil 1,503.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Repič Boris, razrešen 17. 4. 1998;

direktor Repič Robert, imenovan 2. 7.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Rg-405297
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00770 z
dne 23. 4. 1999 pod vložno št.
1/05624/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:

Matična št.: 1411349
Firma: MORO SPORT, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: MORO SPORT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6310 Koper, Pristaniška 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Krmac Valter, Šmarje, Str-

gaši 42, in Battista Boris, Koper, Cesta na
Markovec 5, vstopila 19. 3. 1999, vložila
po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Krmac Valter, imenovan 19. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 23. 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 in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga 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 vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravilo motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posred-
ništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnje-
nih izdelkov; 5117 Posredništvo pri proda-
ji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Po-
sredništvo, specializirano za prodajo dolo-
čenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
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5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rast-
linami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 5131 Trgovina na debe-
lo 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 Trgo-
vina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na de-
belo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespe-
cializirana trgovina na debelo z živili, pija-
čami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na
debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapeta-
mi, čistili; 5145 Trgovina na debelo s par-
fumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi 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 drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina 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 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvet-

ličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnar-
sko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Tr-
govina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuteri-
jo; 52486 Trgovina na drobno z umetniški-
mi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z
igračami, otroško opremo; 52488 Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z
rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drob-
no po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravi-
lo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih apara-
tov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Dru-
ga popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hote-
lov; 5522 Storitve kampov; 55231 Dejav-
nost otroških letovišč, počitniških in sindi-
kalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turizma; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavra-
cij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepče-
valnic; 55303 Dejavnost slaščičarn, ka-
varn; 55304 Dejavnost premičnih gostin-
skih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 6022 Storitve taksi-
stov; 6023 Drug kopenski potniški pro-
met; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6322 Druge pomožne dejavnosti
v vodnem prometu; 6323 Druge pomožne
dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Stori-
tve potovalnih agencij in organizatorjev po-
tovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6412 Kurirske storitve, razen jav-
nih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup
(leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, po-
vezane s finančnim posredništvom; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vod-
nih 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 video-
tek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov ši-
roke porabe; 7210 Svetovanje o računal-
niških napravah; 7220 Svetovanje in oskr-
ba z računalniškimi programi; 7230 Obde-
lava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane
s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje
in popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-

ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje tr-
ga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Paki-
ranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Pri-
rejanje razstav, sejmov in kongresov;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekora-
terstvo; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za
kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sej-
mišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obrato-
vanje športnih objektov; 9272 Druge de-
javnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejav-
nost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021
Dejavnost frizerskih salonov; 93022 De-
javnost kozmetičnih salonov; 93023 De-
javnost pedikarskih salonov.

Vpišeta se omejitvi pri dejavnostih:
– 67.13: samo menjalnice in zastav-

ljalnice;
– 74.12: izvzeta je revizijska dejavnost.

Rg-405302
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00184 z
dne 5. 5. 1999 pri subjektu vpisa SPLOŠ-
NA PLOVBA, podjetje za mednarodne
pomorske prevoze in storitve v pomor-
skem prometu, d.o.o., SPLOŠNA PLOV-
BA, Intern. Shipping and Chartering
Ltd., sedež: Obala 55, 6320 Portorož,
pod vložno št. 1/00032/00 vpisalo v sod-
ni register tega sodišča povečanje osnov-
nega kapitala z novimi vložki, spremembo
družbenikov in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5077168
Osnovni kapital: 329,515.139 SIT
Ustanoviteljica: Banka Koper, d.d., Ko-

per, Pristaniška 14, vstopila 17. 12. 1998,
vložila 69,198.179 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.

Sprememba družbene pogodbe (preči-
ščeno besedilo) z dne 23. 12. 1998.

Rg-405725
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00951 z
dne 14. 7. 1999 pri subjektu vpisa
TRGOAVTO – Trgovina, d.d., sedež: Pri-
staniška 43/a, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00330/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pripojitev pri prevzemni družbi
s temile podatki:

Matična št.: 5003202
Pripojitev AGRISERVIS, servisiranje, pro-

izvodnja in trgovina, d.o.o., Sermin 7/a, Ko-
per, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
15. 12. 1998.

Rg-405931
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00826 z
dne 16. 8. 1999 pri subjektu vpisa GREEN
CONSULTING, Svetovanje, proizvodnja,
storitve, zastopstva, trgovina, d.o.o., Pre-
stranek, sedež: Orehek 38, 6258 Pre-
stranek, pod vložno št. 1/04197/00 vpi-
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salo v sodni register tega sodišča poveča-
nje osnovnega kapitala in vložka ter uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5771510
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Nastran Gorazd, Postojna,

Globočnikova 27, vstopil 21. 1. 1993, vlo-
žil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Dejavnost, vpisana 16. 8. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132
Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vr-
tov in zelenih športnih površin; 01412 Dru-
ge storitve za rastlinsko pridelavo; 1751
Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752
Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in
drugih agrokemičnih izdelkov; 2470 Pro-
izvodnja umetnih vlaken; 3710 Reciklaža
kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Re-
ciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Po-
stavljanje 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 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Dru-
ga 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 vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravilo motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5112 Posred-
ništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehnič-
nih kemikalij; 5113 Posredništvo pri pro-
daji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredniš-
tvo 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 Trgovi-
na na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;

5124 Trgovina na debelo s kožami, us-
njem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovi-
na na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s ka-
vo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Tr-
govina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializi-
rana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debe-
lo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radij-
skimi in TV aparati; 5144 Trgovina na de-
belo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgo-
vina na debelo s trdimi, tekočimi in plinasti-
mi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovi-
nami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovin-
skimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgo-
vina 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 gradbe-
nimi 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 drugi-
mi stroji in napravami za industrijo, trgovi-
no, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgo-
vina na drobno z mesom in mesnimi izdel-
ki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV apa-
rati; 52461 Trgovina na drobno s kovinski-
mi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, re-
vijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;

52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 5510 Dejavnost hotelov; 5521 De-
javnost planinskih in drugih domov; 5522
Storitve kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 De-
javnost oddajanja sob gospodinjstev turi-
stom; 55234 Dejavnost dijaških, študent-
skih domov, internatov; 55239 Druge na-
stanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejav-
nost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55303 Dejavnost slašči-
čarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turi-
stičnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivo-
sti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napit-
kov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Storitve menz; 5552 Priprava in do-
stava hrane (catering); 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 6521
Finančni zakup (leasing); 7011 Organiza-
cija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vo-
zil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v na-
jem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v na-
jem; 7134 Dajanje drugih strojev in opre-
me v najem, d.n.; 71401 Izposojanje šport-
ne opreme; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisar-
niških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejav-
nosti; 73101 Raziskovanje in eksperimen-
talni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni
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razvoj na področju tehnologije; 73103 Ra-
ziskovanje in eksperimentalni razvoj na po-
dročju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in re-
vizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 7415 Upravljanje s holding družba-
mi; 74201 Geodetsko, geološko, geofizi-
kalno, geokemično in drugo opazovanje,
meritve in kartiranje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 7481
Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prireja-
nje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne pri-
reditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zaba-
viščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne de-
javnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 92623 Druge športne dejavno-
sti; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

Vpiše se omejitev pri dejavnosti 7412:
brez revizijske dejavnosti.

Rg-405933
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00894 z
dne 16. 8. 1999 pri subjektu vpisa G.D.V.
RITOŠA, trgovina in proizvodnja, d.o.o.,
Izola, sedež: Senčna ulica 4, 6310 Izola,
pod vložno št. 1/03089/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5618363
Sedež: 6310 Izola, Kajuhova 28
Dejavnost, vpisana 16. 8. 1999: 3541

Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvod-
nja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invali-
de; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vo-
zili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-

stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, spe-
cializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji razno-
vrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na de-
belo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Tr-
govina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
ki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezal-
koholnimi pijačami; 5135 Trgovina na de-
belo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkorni-
mi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana tr-
govina na debelo z živili, pijačami, tobačni-
mi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-
stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno indu-
strijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniški-
mi stroji in računalniško opremo; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in naprava-
mi za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5222 Tr-
govina na drobno z mesom in mesnimi iz-
delki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-

no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-
vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilni-
cah; 55402 Točenje pijač in napitkov v di-
skotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 De-
javnost menz; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prome-
tu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123
Dajanje zračnih plovil v najem; 7131 Daja-
nje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 7133 Dajanje pisarniške in raču-
nalniške opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71402 Dejav-
nost videotek; 71403 Izposojanje drugih iz-
delkov široke porabe.

Rg-405942
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01050 z
dne 18. 8. 1999 pri subjektu vpisa
JAVOR-STOLARNA, proizvodnja pohiš-
tva, d.o.o., Bač, sedež: Bač, 6253 Kne-
žak, pod vložno št. 1/01661/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo za-
stopnika s temile podatki:

Matična št.: 5438969
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Cergolj Peter, razrešen 31. 5. 1999;
direktor Česnik Alojz, Pivka, Pod Kerinom
2, imenovan 1. 6. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.

Rg-407306
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01184 z
dne 17. 9. 1999 pri subjektu vpisa HO-
TELI PALACE, d.d., Portorož, Obala 43,
sedež: Obala 43, 6320 Portorož, pod
vložno št. 1/00951/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo članov nad-
zornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5006104
Člana nadzornega sveta: Žnidaršič Kran-

jc Alenka in Cetin Turk Estela, izstopili 30. 6.
1999; Velkaverh Gregor in Kaluža Mirko,
vstopila 30. 6. 1999.

Rg-407307
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01231 z
dne 16. 9. 1999 pri subjektu vpisa CASI-
NO PORTOROŽ, d.d., prirejanje poseb-
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nih iger na srečo, sedež: Obala 114,
6320 Portorož, pod vložno št.
1/03500/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in statuta s te-
mile podatki:

Matična št.: 5680859
Sedež: 6320 Portorož, Obala 75 A
Sprememba statuta (čistopis) z dne

29. 6. 1999.

Rg-407308
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01319 z
dne 16. 9. 1999 pri subjektu vpisa ADRIA-
TIC – Zavarovalna družba, d.d., Koper,
ADRIATIC – Assicurazioni S.p.A., Capo-
distria, sedež: Ljubljanska c. 3a, 6000
Koper, pod vložno št. 1/01555/00 vpisa-
lo v sodni register tega sodišča spremem-
bo člana nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5063361
Član nadzornega sveta: Plavšič Boris,

izstopil 30. 9. 1999; Repič Ivo, vstopil
25. 11. 1998.

Rg-407309
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01328 z
dne 10. 9. 1999 pri subjektu vpisa JAVOR
PIVKA, lesna industrija, d.d., PODRUŽ-
NICA ZA MALOOBMEJNI PROMET,
SEŽANA, sedež: Partizanska 37a, 6210
Sežana, pod vložno št. 1/00255/01 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo osebe, pooblaščene za zastopanje, s
temile podatki:

Matična št.: 5038634
Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-

stopnik Cergolj Peter, razrešen 24. 5.
1999; zastopnik Tomšič Peter, Pivka, Sel-
ce 11, imenovan 24. 5. 1999, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Rg-407311
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01340 z
dne 24. 8. 1999 pri subjektu vpisa CEST-
NO PODJETJE KOPER, d.d., družba za
gradnjo in vzdrževanje cest, sedež: Ul.
15. maja št. 14, 6000 Koper, pod vložno
št. 1/00048/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo statuta, firme in
skrajšane firme, člane rednega nadzornega
sveta ter predsednika in namestnico pred-
sednika, spremembo naziva zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5069041
Skrajšana firma: CESTNO PODJETJE

KOPER, d.d.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:

Ukota Igor, Izola, Ulica prekomorskih bri-
gad 1, razrešen 12. 1. 1999 kot zastopnik
in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo
brez omejitev, razen pri najemanju hipote-
karnih posojil, sklepanju poslov o investicij-
skih vlaganjih izven plana in poslovnega na-
črta, ustanavljanju podjetij ali nakupu dele-
ža v podjetju in vknjižbi zastavne pravice na
nepremičninah, ko potrebuje soglasje nad-
zornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Posega Bran-
ko, izstopil 26. 11. 1998; Kovše Nataša,
ponovno vstopila 26. 11. 1998 kot namest-
nica predsednika, Ribič Marija, ponovno

vstopila 26. 11. 1998, Hajdinjak Ciril, vsto-
pil 26. 11. 1998, Debernardi Igor, ponov-
no vstopil 26. 11. 1998 kot predsednik,
Stanič Marjan in Šturm Karlo, ponovno vsto-
pila 21. 10. 1998.

Sprememba statuta z dne 26. 11. 1998.
Sestavni del firme je znak, ki predstavlja

stilizirani črki CP in cesto in je pri barvni
uporabi modre barve.

Rg-407312
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01354 z
dne 10. 9. 1999 pri subjektu vpisa KRAS,
mesnopredelovalna industrija, d.d., se-
dež: Mirka Pirca 4, 6210 Sežana, pod
vložno št. 1/00620/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo dejavnosti
zaradi uskladitve s standardno klasifikacijo
ter spremembo in dopolnitev statuta s temi-
le podatki:

Matična št.: 5244005
Dejavnost, izbrisana 10. 9. 1999: 5551

Storitve menz; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Po-
slovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1999: 5551
Dejavnost menz; 6330 Dejavnost potoval-
nih agencij in organizatorjev potovanj; s tu-
rizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Oglaševanje.

Spremembe in dopolnitve statuta z dne
14. 7. 1999.

Rg-407314
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski

oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01407 z
dne 17. 9. 1999 pri subjektu vpisa TRGOV-
SKO PODJETJE SOČA, d.d., Koper, se-
dež: Pristaniška 4, 6000 Koper, pod vlož-
no št. 1/00632/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme in skrajšane
firme s temile podatki:

Matična št.: 5024714
Firma: TRGOVSKO PODJETJE SOČA,

d.d., Koper – MERKUR SKUPINA
Skrajšana firma: SOČA, d.d., Koper –

MERKUR SKUPINA.

LJUBLJANA

Rg-408782
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04025 z dne 7. 10. 1999 pod št. vlož-
ka 1/32360/00 vpisalo v sodni register te-
ga sodišča d.n.o. s temile podatki:

Matična št.: 1430882
Firma: ČAKI ATANASOV IN GJE-

ORGJIEV, družba za trgovino in storitve,
d.n.o.

Skrajšana firma: ČAKI ATANASOV IN
GJEORGJIEV, d.n.o.

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1215 Medvode, Medvoška 18
Ustanovitelja: Atanasov Marinčo, Stru-

mica, Makedonija, Vas Čanaklija 88 in
Gjeorgjiev Atanas, Strumica, Makedonija,
Vas Radičevo 35, oba vstopila 14. 7.

1999, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektorja Atanasov Marinčko in Gjeorgjiev
Atanas, oba imenovana 14. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregnira-
nje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, veza-
nega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic;
3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov;
3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650
Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač;
3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Pro-
izvodnja metel in krtač; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4511 Rušenje ob-
jektov in zemeljska dela; 4512 Raziskoval-
no vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, želez-
niških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532
Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske
in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inšta-
lacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaga-
nje tal in sten; 4544 Soboslikarska in ste-
klarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 4550 Dajanje strojev in naprav
za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z
upravljalci strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posred-
ništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtni-
nami; 5134 Trgovina na debelo z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Tr-
govina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opre-
mo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napra-
vami za ogrevanje; 5156 Trgovina na de-
belo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5162 Tr-
govina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
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Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5170 Druga trgovi-
na na debelo; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z ob-
lačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi pred-
meti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgo-
vina na drobno z vrtnarsko opremo in hišni-
mi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z ura-
mi, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgo-
vina na drobno z igračami, otroško opre-
mo; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po po-
šti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 6022 Storitve taksi-
stov; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizator-
jev potovanj, s turizmom povezane dejav-
nosti, d.n.; 7011 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 7012 Tr-
govanje z lastnimi nepremičninami, 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v pro-
metu z nepremičninami; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7470
Čiščenje stavb.

NOVO MESTO

Rg-406238
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00343 z dne 2. 9.
1999 pri subjektu vpisa ID – INTERIER
DESIGN, Novo mesto, d.o.o., sedež: Res-
ljeva ulica 1a, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/00667/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala, spremembo sedeža, družbenice
in zastopnice, uskladitev dejavnosti z ured-
bo o uvedbi in uporabi standardne klasifika-
cije dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5339987
Sedež:  8000  Novo  mesto,  Germo-

va 3
Osnovni kapital: 2,423.383,70 SIT
Ustanovitelj: Košmerl Bojan, Novo me-

sto, Volčičeva ulica 26, vstopil 8. 1. 1990,
vložil 2,423.383,70 SIT, odgovornost: ne
odgovarja; Košmerl Irena, izstopila 21. 5.
1999.

Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbenici Košmerl Ireni, ki je bila razreše-
na 21. 5. 1999.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1999: 3611
Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in pro-
dajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen
sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega po-
hištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in ze-
meljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, leta-
lišč in športnih objektov; 4524 Hidrograd-
nja in urejanje voda; 4525 Druga gradbe-
na dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4541 Fasaderska in štukaterska de-
la; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga 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 stro-
jev; 50101 Trgovina na debelo z motorni-
mi vozili; 50102 Trgovina na drobno z mo-
tornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgo-
vini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri pro-
daji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih su-
rovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji po-
hištva, gospodinjskih predmetov in apara-
tov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Po-
sredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obu-
tve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za pro-
dajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Po-
sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na de-
belo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mleč-
nimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščoba-
mi; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovi-
na na debelo s tobačnimi izdelki; 5136
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokola-
do, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimba-
mi; 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 Trgovi-
na na debelo z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tape-
tami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drob-
no v nespecializiranih prodajalnah, pretež-
no z živili; 5212 Trgovina na drobno v dru-
gih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Tr-
govina na drobno s svežim sadjem in zele-
njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testenina-
mi, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pi-
jačami; 5226 Trgovina na drobno s tobač-
nimi 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 drob-
no z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovi-
na na drobno s pohištvom, svetili in drugi-
mi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgo-
vina na drobno z električnimi gospodinjski-
mi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Tr-
govina 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 Dejav-
nost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi žival-
mi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, naki-
tom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih spe-
cializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovi-
na na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug ko-
penski potniški promet; 6024 Cestni to-



Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave Št. 102 / 17. 12. 1999 / Stran 6847

vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne de-
javnosti v kopenskem prometu; 6322 Dru-
ge pomožne dejavnosti v vodnem prome-
tu; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zrač-
nem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 7011
Organizacija izvedbe nepremičninskih pro-
jektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
cij za posredništvo v prometu z nepremič-
ninami; 7032 Upravljanje z nepremičnina-
mi za plačilo ali po pogodbi; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme
v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi ba-
zami; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 7414 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74201 Geodetsko, geološko, geo-
fizikalno, geokemično in drugo opazova-
nje, meritve in kartiranje; 74202 Prostor-
sko planiranje in urbanistično načrtovanje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projekti-
ranje  in  z  njim  povezano  tehnično
svetovanje;  74204  Drugo  projektiranje
in  tehnično  svetovanje;  7430  Tehnično
preizkušanje  in  analiziranje;  7440  Ogla-
ševanje;  74843  Druge  poslovne  dejav-
nosti,  d.n.

Pod šifro G/51.18 družba ne sme oprav-
ljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov, pod šifro K/74.12 pa ne sme
opravljati revizijske dejavnosti.

Rg-408982
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00886 z dne 25. 11.
1999 pod št. vložka 1/04148/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev jav-
nega socialnega varstvenega zavoda s te-
mile podatki:

Matična št.: 1462407
Firma: VARSTVENO DELOVNI CEN-

TER NOVO MESTO
Skrajašana firma: VDC NOVO MESTO
Pravnooorg. oblika: zavod
Sedež: 8000 Novo mesto, Šmihel 1
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,

Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstop 29. 7.
1999, odgovornost: odgovarja do določe-
ne višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopnica Luzar Emilija, Novo mesto, Breg
16, imenovana 9. 9. 1999, vršilka dolž-
nosti direktorice, zastopa zavod brez ome-
jitev.

Dejavnost, vpisana 25. 11. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 1411 Pridobivanje kamnin za grad-
bene namene; 7470 Čiščenje stavb; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
7512 Dejavnost javnih ustanov, ki zagotav-
ljajo storitve na področju zdravstva, izobra-
ževanja, kulture in druge socialne storitve,
razen obveznega socialnega zavarovanja;
85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti,
ki jih ne opravljajo zdravniki; 85142 Alterna-
tivne oblike zdravljenja, 85143 Druge
zdravstvene dejavnosti, d.n.; 85319 Drugo

socialno varstvo z nastanitvijo, 85324 De-
javnost varstveno delovnih centrov; 85329
Druge socialne dejavnosti.

Sklep o ustanovitvi Varstveno delovnega
centra Novo mesto z dne 29. 7. 1999.

PTUJ

Rg-404164
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00095 z dne 3. 6. 1999 pod št.
vložka 1/09635/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1415433
Firma: IBLO, podjetje za trgovino in

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

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Trstenjakova 11
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Lovrec Dejan, Ptuj, Nova

vas pri Ptuju 116b, vstop 9. 4. 1999, vlo-
žek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lo-
vrec Dejan, imenovan 9. 4. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 3. 6. 1999: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska de-
la; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na de-
belo z električnimi gospodinjskimi, radijski-
mi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s
porcelanom, steklenino, tapetami, čistili;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, sve-
tili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gos-
podinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
Druga popravila, d.n.; 5510 Dejavnost ho-
telov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 55231 De-
javnost otroških letovišč, počitniških in sin-
dikalnih domov; 55232 Dejavnost turistič-
nih kmetij z nastanitvenimi zmogljvostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinj-
stev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Dru-
ge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 De-
javnost okrepčevalnic; 55303 Dejavnost
slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost pre-
mičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost
turističnih kmetij brez nastanitvenih zmoglji-
vosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambe-
nih obratov; 55401 Točenje pijač in napit-

kov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu.

Pod šifro dejavnosti G 51.18 posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n. razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov.

Rg-407226
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00152 z dne 25. 8. 1999 pod
št. vložka 1/09654/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev družbe z ome-
jeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1415204
Firma: PA - TRGOVINA, prodaja in

servis vozil, d.o.o.
Skrajšana firma: PA - TRGOVINA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Rajšpova 12
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: PETOVIA AVTO, trgovina in

storitve, d.d., Ptuj, Ormoška 23, vstop 1. 6.
1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Cerovič Vilko, Ptuj, Ulica Lackove
čete 36, zastopa družbo brez omejitev in
prokurist Gajzer Marjan, Ptuj, Grajenščak
39a, oba imenovana 3. 6. 1999.

Dejavnost, vpisana 25. 8. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravi-
la motornih vozil; 50301 Trgovina na debe-
lo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, dru-
gih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-
daji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Tr-
govina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim toba-
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kom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobač-
nimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s slad-
korjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kaka-
vom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Tr-
govina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na de-
belo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in pli-
nastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materia-
lom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovi-
na na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5161 Trgovina na debelo z obdelo-
valnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in računal-
niško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, tr-
govino, navigacijo; 5166 Trgovina na debe-
lo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializira-
nih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Tr-
govina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholni-
mi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgo-
vina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drob-
no s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgo-
vina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Tr-
govina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgo-
vina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 De-
javnost papirnic; 52481 Trgovina na drob-
no s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrt-
narsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgo-

vina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igrača-
mi, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stoj-
nicah; 5263 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in dru-
gih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo elek-
tričnih gospodinjskih aparatov; 5273 Po-
pravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Dru-
ge pomožne dejavnosti v kopenskem pro-
metu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s fi-
nančnim posredništvom; 7110 Dajanje av-
tomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje; 7483 Taj-
niška dela in prevajanje.

Pod šifro dejavnosti G 51.18 posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n., razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; pod šifro dejavnosti
J 67.13 pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom samo menjalnice
in zastavljalnice.

Rg-407233
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom

Srg št. 99/00176 z dne 8. 9. 1999 pod št.
vložka 1/09655/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča ustanovitev samostojnega
podjetnika s temile podatki:

Matična št.: 5482903
Firma: AVTOSERVIS IN TRGOVINA

DOMINKO, Anton Dominko, s.p.
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 2250 Ptuj, Ob Studenčnici 4
Ustanovitelj: Dominko Anton, Podgorci,

Cvetkovci 55, vstop 20. 8. 1999, odgovor-
nost: odgovarja s svojim premoženjem.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrst-
nih izdelkov; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stro-
ji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, naviga-
cijo; 5170 Druga trgovina na debelo;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312

Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejav-
nosti v kopenskem prometu; 6340 Dejav-
nosti drugih prometnih agencij; 6713 Po-
možne dejavnosti, povezane s finančnim po-
sredništvom; 7011 Organizacija izvedbe ne-
premičninskih projektov za trg; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Daja-
nje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge ra-
čunalniške dejavnosti; 7412 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.

Pod šifro dejavnosti J 67.13 druge de-
javnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom, samo dejavnost menjalnic in zastav-
ljalnic; pod šifro dejavnosti K 74.12 računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, razen revizijske
dejavnosti.

SLOVENJ GRADEC

Rg-404175
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 99/00169 z dne 18. 6. 1999
pod št. vložka 1/09639/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:

Matična št.: 1415239
Firma: KOROBENZ, trgovina z nafto in

naftnimi derivati, d.o.o.
Skrajšana firma: KOROBENZ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem,

Tolsti vrh 134
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Štaleker Dušan, Slovenj

Gradec, Legenska cesta 40, vstopil 28. 4.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Fesel Nataša, Ravne na Ko-
roškem, Tolsti vrh 134, imenovana 28. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 18. 6. 1999: 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-
kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52488 Trgo-
vina na drobno v drugih specializiranih pro-
dajalnah, d.n.; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopen-
skem prometu.

Pri dejavnosti pod šifro: – 51.18 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n. razen posredništva za prodajo
farmacevtskih izdelkov; 52.488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n. razen z orožjem in strelivom.

Rg-404887
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00228 z dne 21. 6.
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1999 pri subjektu vpisa SLOVENSKE
ŽELEZARNE - METAL RAVNE, podjetje
za proizvodnjo plemenitih jekel, d.o.o.,
sedež: Koroška cesta 14, 2390 Ravne
na Koroškem, pod vložno št. 1/07270/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenikov, poslovnih deležev, za-
stopnikov in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5686482
Ustanovitelj: Slovenske železarne, Ljub-

ljana, Gerbičeva 98, vstopile 17. 12. 1992,
vložile 5.112,905.986,90 SIT, odgovor-
nost: ne odgovarjajo; Železarna Ravne,
d.o.o., in Železarna Ravne-Koncern, d.d.,
izstopili 24. 7. 1998.

Osebe, pooblaščene za zastopanje: di-
rektor Filipov Filip in generalni direktor Žer-
doner Branko, razrešena 23. 4. 1998, in
direktor Mačkošek Marjan, razrešen 2. 11.
1997; generalni direktor Prikeržnik Peter,
Ravne na Koroškem, Tolsti vrh 122, ki od
25. 7. 1998 zastopa družbo brez omejitev,
ter direktorji Zalesnik Kristijan, Dravograd,
Črneče 123, Studenčnik Jože, Šentjanž pri
Dravogradu, Selovec 60, in Gradišnik An-
drej, Ravne na Koroškem, Dobja vas 183,
ki od 25. 7. 1998 zastopajo družbo brez
omejitev.

Vpiše se akt o ustanovitvi družbe z dne
17. 5. 1999.

Rg-406363
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00287 z dne 10. 9.
1999 pri subjektu vpisa BRANČURNIK,
podjetje za trgovino, gostinstvo in turi-
zem, d.o.o., sedež: Dobja vas 3, 2391
Prevalje, pod vložno št. 1/03053/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo naslova s temile podatki:

Matična št.: 5415187
Sedež: 2391 Prevalje, Pri Brančur-

niku 1.

Rg-406364
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00280 z dne 10. 9.
1999 pri subjektu vpisa PENATEX, pro-
izvodnja delov notranje opreme, d.o.o.,
sedež: Celjska cesta 45, 2380 Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/09364/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo družbenikov, poslovnih deležev, ter akt
o ustanovitvi s temile podatki:

Matična št.: 5877679
Ustanovitelj: CMP, consulting, marke-

ting, produktion, d.o.o., (1. in 2. poslovni
delež), in Peter Butz GMBH & CO. Verwal
Tungs - KG (2. poslovni dleež), izstopila
13. 5. 1998; Peter Butz GMBH & CO. Ver-
waltungs - KG, 40764 Langenfeld, Nemči-
ja, Langenfeld, vstopil 24. 11. 1994, vložil
197,034.300,83 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Vpiše se akt o ustanovitvi družbe z dne
13. 5. 1998, ki v celoti nadomesti družbe-
no pogodbo z dne 9. 1. 1996.

Rg-406367
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00483 z dne 8. 9.
1999 pri subjektu vpisa EURO-KAPP, po-
sredniško podjetje, d.o.o., sedež: Cesta
ob potoku 1, 2366 Muta, pod vložno št.

1/04586/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, družbenika,
dejavnosti, zastopnikov in akta o ustanovitvi
ter uskladitev s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5550874
Sedež: 2370 Dravograd, Mariborska

cesta 3
Ustanovitelj: Uran Ernest, izstopil 1. 12.

1998; Lesnik Silvin, Dravograd, Mariborska
cesta 28, vstopil 1. 12. 1998, vložil
1,507.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Uran Ernest in prokuristka Uran Ber-
ta, razrešena 1. 12. 1998; direktor Lesnik
Silvin, Dravograd, Mariborska cesta 28,
imenovan 2. 12. 1998, zastopa družbo brez
omejitev.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1999: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 6330 Storitve potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom po-
vezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepre-
mičninami; 7032 Upravljanje z nepremični-
nami za plačilo ali po pogodbi; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje.

Pri dejavnosti pod šifro 74.14 Podjet-
niško in poslovno svetovanje razen arbitra-
že in posredovanja v pogajanjih med mana-
gerji in delavci.

Vpiše se akt o ustanovitvi družbe z dne
1. 12. 1998, ki v celoti nadomesti akt o
ustanovitvi z dne 11. 7. 1994.

Rg-406369
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00506 z dne 8. 9.
1999 pri subjektu vpisa S C R, trgovina in
zastopanje, d.o.o., sedež: Ob polju 37,
2366 Muta, pod vložno št. 1/08721/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo družbenika, zastopnika in družbene
pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5785405
Ustanovitelja: Miklavc Bojan, izstopil

22. 12. 1998; Jelovčan Hubert, Arnoldstein
9601, Avstrija, Gailitz, vstopil 15. 5. 1995,
vložil 900.960 SIT, in Miklavc Darinka, Mu-
ta, Ob polju 37, vstopila 22. 12. 1998, vlo-
žila 600.640 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje. di-
rektor Miklavc Bojan, razrešen 22. 12.
1998; direktorica Miklavc Darinka, ki zasto-
pa družbo brez omejitev, in prokurist Jelov-
čan Hubert, imenovana 22. 12. 1998.

Sprememba družbene pogodbe spreje-
ta na skupščini družbe dne 22. 12. 1998.

Rg-406373
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 97/00225 z dne 6. 9.
1999 pri subjektu vpisa RUDNIK MEŽICA,
PODJETJE ELEKTRARNE, d.o.o., sedež:
Polena 6, 2392 Mežica, pod vložno št.
1/03250/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika, poslovne-
ga deleža, dejavnosti in zastopnika ter uskla-
ditev z zakonom o gospodarskih družbah in
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temi-
le podatki:

Matična št.: 5103347
Ustanovitelj: Rudnik Mežica, Podjetje

elektrarne, d.o.o., Mežica, Polena 6, izsto-
pil 26. 5. 1997; Rudnik Mežica, Mežica,
Polena 6, vstopil 1. 4. 1991, vložil
16,483.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Vončina Marjan, razrešen 30. 4.
1996; direktor Pačnik Janez, Prevalje, Ob
Meži 15, imenovan 1. 5. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 6. 9. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 2875 Proizvod-
nja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912
Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2914
Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije; 3120 Pro-
izvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3150 Proizvodnja opreme za raz-
svetljavo in električnih svetilk; 3162 Pro-
izvodnja druge električne opreme, d.n.;
3330 Proizvodnja opreme za industrijsko
procesno krmiljenje; 40103 Druga proiz-
vodnja elektrike; 40104 Prenos elektrike;
40105 Distribucija elektrike; 4100 Zbira-
nje, čiščenje in distribucija vode; 4531 Elek-
trične inštalacije; 5114 Posredništvo pri pro-
daji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV apa-
rati; 5156 Trgovina na debelo z drugimi
polizdelki; 5170 Druga trgovina na debelo;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 6312 Skladiščenje; 6420 Tele-
komunikacije; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 7032 Upravljanje z ne-
premičninami za plačilo ali po pogodbi;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in ana-
liziranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotoko-
piranje in drugo razmnoževanje; 74833 Dru-
ga splošna tajniška opravila; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.

Rg-406374
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 99/00270 z dne 2. 9.
1999 pri subjektu vpisa ABRASIV MUTA,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
sedež: Koroška cesta 51, 2366 Muta,
pod vložno št. 1/03691/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo poslov-
nih deležev in družbene pogodbe s temile
podatki:

Matična št.: 5473012
Ustanovitelja: Slovenska razvojna druž-

ba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vstopila
10. 6. 1993, vložila 86.850 SIT, in ABRA-
SIVI METALLICI INDUSTRIALE, SPA, Desio
(Mi), Italija, Via Zanella 90, vstopil 30. 7.
1996, vložil 1,413.150 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be, sprejeta dne 18. 12. 1996.

Rg-406376
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00456 z dne 4. 8.
1999 pri subjektu vpisa SLORATIONAL,
trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Iršiče-
va 13, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno
št. 1/09045/00 vpisalo v sodni register
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tega sodišča spremembo naslova, razširitev
dejavnosti in spremembo družbene pogod-
be s temile podatki:

Matična št.: 5829160
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Irši-

čeva 15
Dejavnost, vpisana 4. 8. 1999: 5170

Druga trgovina na debelo; 6024 Cestni to-
vorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami.

Vpiše se sprememba družbene pogod-
be, sprejeta na skupščini družbe dne 5. 11.
1998.

Rg-407103
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 99/00622 z dne 22. 9.
1999 pri subjektu vpisa PALOMA, tovarna
lepenke, Prevalje, d.d., sedež: Nicina 10,
2391 Prevalje, pod vložno št.
1/09627/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala z
vložki s temile podatki:

Matična št.: 1357662
Osnovni kapital: 224,414.000 SIT.

Rg-407104
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 99/00085 z dne 23. 9.
1999 pri subjektu vpisa DOHOLD, mon-
tažne hiše, import-export, trgovina in po-
sredništvo, d.o.o., sedež: Otiški vrh 25/a,
2373 Šentjanž pri Dravogradu, pod vlož-
no št. 1/08779/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo osnovnega kapi-
tala, družbenikov, poslovnega deleža, za-
stopnikov in akta o ustanovitvi s temile po-
datki:

Matična št.: 5800935
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Müller Peter Paul, Bun-

denthal, Nemčija, Falkenmühle 9, vložil
1,680.000 SIT, ter Gregorek Petra in Gre-
gorek Ivo, oba iz Vuzenice, Šentjanž nad
Dravčami 9, vložila po 210.000 SIT, vsi
vstopili 25. 2. 1999, odgovornost: ne od-
govarjajo.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: di-
rektor Gregorek Ivo, imenovan 10. 7. 1997,
ki zastopa družbo brez omejitev in posamič-
no, in prokuristka Gregorek Petra, imeno-
vana 25. 2. 1999.

Vpiše se družbena pogodba z dne 25. 2.
1999, ki v celoti nadomesti akt o ustanovitvi
družbe z dne 10. 7. 1997.

Vpiše se sklep družbenika z dne 25. 2.
1999, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 600.000 SIT, na 2,100.000 SIT.

Rg-407107
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00439 z dne 22. 9.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
MISLINJA, sedež: Šentilj pod Turjakom
1, 2382 Mislinja, pod vložno št.
1/00341/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljice, uskla-
ditev z ZOFVI ter spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5087589
Ustanoviteljica: Občina Slovenj Gradec,

izstopila 31. 12. 1994, Občina Mislinja, Mi-
slinja, Šolska ulica 34, vstopila 1. 1. 1995,
odgovornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana 22. 9. 1999: 5551
Storitve menz; 7412 Računovodske, knji-
govodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 80102 Osnovnošolsko splošno
izobraževanje; 8041 Dejavnost vozniških
šol; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževa-
nje, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro 74.12 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejavno-
sti, davčno svetovanje, razen revizijske de-
javnosti.

Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti
zavoda omejeno subsidirano do vrednosti
sredstev, s katerimi zavod upravlja.

Rg-405108
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00489 z dne 23. 9.
1999 pri subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA
RAVNE NA KOROŠKEM, p.o., sedež: Ja-
vornik 35, 2390 Ravne na Koroškem,
pod vložno št. 1/00300/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo imena in
ustanoviteljice, uskladitev z ZOFVI ter spre-
membo in uskladitev dejavnosti s standard-
no klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5089301
Firma: GLASBENA ŠOLA RAVNE NA

KOROŠKEM
Ustanoviteljica: Občina Ravne na Ko-

roškem, izstopila 20. 11. 1996; Občina
Ravne-Prevalje, Ravne na Koroškem, Če-
čovje 12/a, vstopila 20. 11. 1996, odgo-
vornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana 23. 9. 1999: 80421
Dejavnost glasbenih in drugih umetniših šol.

Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti za-
voda z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.

Rg-407109
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 99/00223 z dne 21. 9.
1999 pri subjektu vpisa PALOMA, tovarna
lepenke, Prevalje, d.d., sedež: Nicina 10,
2391 Prevalje, pod vložno št. 1/09627/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o
povečanju osnovnega kapitala z vložki in
spremembo statuta s temile podatki:

Matična št.: 1357662
Sprememba statuta sprejeta na skupšči-

ni družbe 21. 6. 1999.
Vpiše se sklep skupščine z dne 21. 6.

1999, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 220,214.000 SIT, na 224,414.000 SIT.

Rg-407110
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 99/00257 z dne 17. 9.
1999 pri subjektu vpisa LESNA, lesnoin-
dustrijsko podjetje, d.d., sedež: Voran-
čev trg 2, 2380 Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/00368/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:

Matična št.: 5038995
Oseba, pooblaščena za zastopanje: pro-

kurist Gostenčnik Danilo, razrešen 31. 3.
1999; direktor Pogorevc Bojan, Ravne na
Koroškem, Čečovje 34, imenovan 1. 12.
1998.

Rg-407111
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00199 z dne 20. 9.

1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
MUTA, p.o., sedež: 2366 Muta, pod vlož-
no št. 1/00533/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča organiziranje javnega zavoda,
spremembo imena, naslova, pravnoorg. ob-
like, ustanovitelja in zastopnika, uskladitev z
ZOFVI ter spremembo in uskladitev dejav-
nosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:

Matična št.: 5087287
Firma: OSNOVNA ŠOLA MUTA
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2366 Muta, Šolska 6
Ustanoviteljica: Oblo Radlje ob Dravi, iz-

stopil 2. 10. 1996; Občina Muta, Muta,
Glavni trg 17, vstopila 2. 10. 1996, odgo-
vornost: odgovarja do določene višine.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelja Šoštarec Štefan in Kremzer Lilijana,
razrešena 31. 8. 1996, ravnateljica Jeznik
Majda, Muta, Ob polju 41, ki od 1. 9. 1997
zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1999: 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejav-
nost papirnic; 5263 Druga trgovina na drob-
no zunaj prodajaln; 5552 Priprava in dosta-
va hrane (catering); 6023 Drug kopenski
potniški promet; 7020 Dajanje lastnih ne-
premičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev
in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnov-
nošolsko splošno izobraževanje; 80103 De-
javnost zavodov za izobraževanje otrok z
motnjami v razvoju; 80421 Dejavnost glas-
benih in drugih umetniških šol; 80422 Dru-
go izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 92511 De-
javnost knjižnic; 9261 Obratovanje športnih
objektov; 9272 Druge dejavnosti za spro-
stitev, d.n.

Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti
zavoda omejeno subsidirano do vrednosti
sredstev, s katerimi upravlja zavod.

Rg-407112
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 98/00201 z dne 20. 9.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
RADLJE OB DRAVI, p.o., sedež: Radlje
ob Dravi 46, 2360 Radlje ob Dravi, pod
vložno št. 1/00497/00 vpisalo v sodni re-
gister tega sodišča organiziranje javnega za-
voda, spremembo imena, naslova, prav-
noorg. oblike, ustanovitelja in zastopnika,
uskladitev z ZOFVI ter spremembo in uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5089271
Firma: OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB

DRAVI
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2360 Radlje ob Dravi, Ko-

roška cesta 17
Ustanoviteljica: Občinski ljudski odbor

Radlje ob Dravi, izstopil 17. 9. 1996; Obči-
na Radlje ob Dravi, Radlje ob Dravi, Mari-
borska 7, vstopila 17. 9. 1996.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: rav-
natelj Tomažič Herman, razrešen 31. 12.
1996; ravnateljica Štraser Nevenka, Radlje
ob Dravi, Splavarska 25, ki od 1. 8. 1997
zastopa zavod brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 20. 9. 1999: 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščina-
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris

KOPER

Srg 1043/99 Rg-408485
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba ELTIS, podjetje za elektroin-

štalaterske storitve in taksi službo,
d.o.o., Sežana, Ivana Rozmana 1, 6210
Sežana, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/4548/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu družbenikov z dne
9. 6. 1999.

Družbenika Islam Agim in Islam Suzana,
oba Ulica Ivana Rozmana 1, Sežana, izjav-
ljata, da so poplačane vse obveznosti druž-
be, da družba ni imela zaposlenih delavcev
in da prevzemata obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenika soraz-
merno z deležema v družbi.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 11. 1999

Srg 1086/99 Rg-408487
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko

sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba B.A.M., trgovina, poslovne sto-

ritve in nepremičnine, d.o.o., Sežana,
Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, ki
je vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/884/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu družbenikov z dne 21. 6.
1999.

Družbeniki Brcar Aleš, Vidmašče 7, Se-
žana, Brcar (Milka) Emilija, Vidmašče 7, Se-
žana in Pangos Anica, Lipica 13/a, Sežana,
izjavljajo, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba ni imela zaposlenih de-
lavcev in da prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo osta-
lo po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenike soraz-
merno z deleži v družbi.

mi; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6023
Drug kopenski potniški promet; 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7133 Daja-
nje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 80101 Dejavnost vrtcev in predšol-
sko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje; 80422 Drugo izo-
braževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objek-
tov za kulturne prireditve; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.

Ustanoviteljica odgovarja za obveznosti
zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti
sredstev, s katerimi upravlja zavod.

Rg-407113
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s

sklepom Srg št. 99/00139 z dne 17. 9.
1999 pri subjektu vpisa ŠAC, trgovina,
uvoz-izvoz, proizvodnja in storitve, d.o.o.,
sedež: Ob Suhi 4/d, 2390 Ravne na Ko-
roškem, pod vložno št. 1/08529/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo firme, skrajšane firme, sedeža, osnov-
nega kapitala, poslovnega deleža, družbe-
nika, zastopnika in akta o ustanovitvi ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifika-
cijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5778123
Firma: ŠEVAL GRAČIČ, gradbeništvo,

trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ŠEVAL GRAČIČ, d.o.o.
Sedež: 2391 Prevalje, Trg 7
Osnovni kapital: 3,150.000 SIT
Ustanovitelj: Šteharnik Štefan, izstopil

29. 3. 1999; Gračič Ševal, Ravne na Ko-
roškem, Čečovje 33, vstopil 29. 3. 1999,
vložil 3,150.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Šteharnik Štefan, razrešen 29. 3.
1999; direktor Gračič Ševal, imenovan
29. 3. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 17. 9. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja
cest, železniških prog, letališč in športnih
objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje
voda; 4525 Druga gradbena dela, tudi de-
la specialnih strok; 4531 Električne inšta-
lacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodo-
vodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541
Fasaderska in štukaterska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohiš-
tva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544 So-
boslikarska in steklarska dela; 4545 Dru-
ga 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 vo-
zili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-
tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popra-
vila motornih vozil; 50301 Trgovina na de-
belo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opre-
mo za motorna vozila; 50303 Posredniš-
tvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno

opremo za motorna vozila; 50401 Trgovi-
na na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z mo-
tornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Po-
sredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in po-
pravilo motornih koles; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstil-
nih surovin, polizdelkov; 5112 Posredniš-
tvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji
lesa in gradbenega materiala; 5114 Po-
sredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, ob-
lačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Po-
sredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
izdelkov; 5118 Posredništvo, specializira-
no za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5134 Trgovina na debelo
z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo
z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Tr-
govina na debelo z oblačili in obutvijo;
5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekoči-
mi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštala-
cijskim materialom, napravami za ogreva-
nje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z dru-
gimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na de-
belo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgo-
vina na debelo s stroji za tekstilno industri-
jo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgo-
vina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Tr-
govina na debelo s kmetijskimi stroji, pri-
ključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovi-
na na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drob-
no z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 7011 Organizaci-
ja izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremični-
nami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7031 Dejavnost agencij za posred-
ništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7132 Dajanje gradbenih stro-
jev in opreme v najem; 7134 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7413 Raziskovanje trga in javnega mne-

nja; 74203 Arhitekturno in gradbeno pro-
jektiranje in z njim povezano tehnično sve-
tovanje; 74204 Drugo projektiranje in teh-
nično svetovanje; 7430 Tehnično preizku-
šanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n. razen pri prodaji farmacevt-
skih izdelkov; 52.488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n. ra-
zen z orožjem in strelivom.

Sprememba akta o ustanovitvi družbe
sprejeta dne 29. 3. 1999.



Stran 6852 / Št. 102 / 17. 12. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od obja-
ve, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 11. 1999

KRANJ

Rg-406167
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski

zadevi št. Srg 1859/98 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
22. 7. 1999 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vložka 1/4093/00 vpiše izbris družbe
TROPIK, posredništvo, prevozništvo, tr-
govina, d.o.o., Radovljica, s sedežem v
Radovljici, Prešernova 7, zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 7. 1999

KRŠKO

Srg 194/99 Rg-407806
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pred-
log objavlja sklep:

Družba FLORJAN TERAŽ IN DRUŽ-
BENIKI, marketing in turizem Sevnica,
d.n.o., Naselje heroja Maroka 9, Sevni-
ca, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 30. 6. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Teraž Jože in Teraž Pe-
ter, oba Naselje heroja Maroka 9, Sevnica,
z ustanovitvenim kapitalom 4.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 4.000 SIT
prenese v celoti na Teraž Jožeta in Teraž
Petra.

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 Krškem
dne 5. 10. 1999

Srg 222/99 Rg-408482
Okrožno sodišče v Krškem, gospodar-

ski oddelek, kot registrsko sodišče na pred-
log objavlja sklep:

Družba NETTO – Podjetje za trgovino
in komercialne storitve, d.o.o., Brežice,
Rimska cesta 34, Čatež ob Savi, prene-
ha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 2. 7. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelji so Tomažin Franc, Ulica
Gubčeve brigade 114, Ljubljana, Škrabl
Alojz, Zagrebška cesta 10, Čatež ob Savi
in Efeoglu Vida, Rimska cesta 58, Čatež
ob Savi, z ustanovitvenim kapitalom

1,508.000 SIT, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
1,508.000 SIT prenese v celoti na Tomašin
Franca, Škrabl Alojza in Efeoglu Vido.

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 Krškem
dne 4. 11. 1999

LJUBLJANA

Srg 10361/99 Rg-507
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

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

EUROSTOR, d.o.o., Podjetje za stori-
tve, trgovino, uvoz, izvoz, Ljubljana, Mač-
kovci 51, Domžale, reg. št. vl.
1/15161/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 20. 9.
1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj in družbenik je Notar Matej,
Domžale, Mačkovci 51, z ustanovitvenim
kapitalom 1,576.739,89 SIT, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje v celoti
prenese na Notar Mateja.

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 29. 10. 1999

Srg 10213/99 Rg-508
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

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

ŠTEMAR, podjetje za gradbeništvo,
kooperacijo in investicijska dela, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Ljubljana, Parmova 53,
reg. št. vl. 1/28292/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupščine z dne
17. 9. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Okroglič Tomaž, Ljublja-
na, Rusjanov trg 8, z ustanovitvenim kapita-
lom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje v celoti
prenese na Okroglič Tomaža.

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 29. 10. 1999

Srg 3990/99 Rg-509
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za

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

ČERNILEC & CO., storitve, d.n.o.,
Ljubljana, Mala vas 27, reg. št. vl.
1/18041/00, preneha po skrajšanem po-
stopku po sklepu skupščine z dne 23. 6.
1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelja sta Černilec Uroš in Černi-
lec Mitja, stanujoča v Ljubljani, Reboljeva
ul. 2, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT.
Vse obveznosti plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe prevzameta oba druž-
benika.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje družbe
v celoti prenese na ustanovitelja, vsakemu
do ene polovice.

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 1. 12. 1999

Srg 94/17445 Rg-404216
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/17445 z dne 14. 6. 1999 pod št. vlož-
ka 1/04545/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5326303
Firma: KOPIJA PROMET, tiskarstvo in

trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KOPIJA PROMET,

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Erjavčeva 7
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Mavrič Miran, izstop 28. 12.

1994.
Sklep ustanovitelja z dne 28. 12. 1994

o prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Miran Mavrič, Erjavčeva 7, Ljubljana.

Rg-405569
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05697 z dne 13. 8. 1999 št. vložka
1/21886/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: GITAN, trgovsko, gostinsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Slamnikarska
12, Mengeš

Skrajšana firma: GITAN, d.o.o., Men-
geš
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1234  Mengeš,  Slamnikar-
ska 12

Osnovni kapital: 194.900 SIT
Ustanoviteljica: Hrovat Brigita, izstopila

4. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzela Hrovat Brigita, Slamnikarska 12,
Mengeš.

Rg-405576
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/11309 z dne 13. 8. 1999 pod št.
vložka 1/17549/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: URI, Inženiring, zastopstva, tu-
rizem, gostinstvo, trgovina in storitve,
d.o.o., Ljubljana

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

govornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tavčarejva 13
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Vujić Uroš, izstop 15. 4.

1994.
Sklep skupščine z dne 15. 4. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Vujić Uroš, Streliška 36, Ljubljana.

Rg-406072
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/11119 z dne 16. 8. 1999 pod št. vlož-
ka 1/10480/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: POINT 3, Svetovalni inženiring,
d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: POINT 3, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Ulica bratov
Učakar 138

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Žarnič Roko, Žarnič Jele-

na, Strežek Valerija in Stresen-Žnidarič Alen-
ka, izstopili 26. 5. 1994.

Sklep skupščine z dne 26. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zele Žarnič Jelena, Strešek Valerija in Žni-
darič Stresen Alenka.

Rg-406425
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo,je s sklepom Srg št.
99/03716 z dne 16. 8. 1999 pod št. vlož-
ka 1/13484/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sdišča subjekt vpisa zaradi pripoji-
tve k družbi MATMAR-LINE d.o.o., Ljublja-
na (vl. št. 1/08743/00) s temile podatki:

Matična št.: 5524300
Firma: TACTUM, d.o.o., podjetje za

proizvodnjo, trgovino, marketing, stori-
tve in zunanjo trgovino Ljubljana

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Cesta ljub-
ljanske brigade 5

Osnovni kapital: 1,511.000 SIT
Ustanovitelj: Marinšek Matjaž izstopil

9. 7. 1999.
Izbris zaradi pripojitve k družbi

MATMAR-LINE, d.o.o., podjetje za pro-
izvodnjo, trgovino, marketing, storitve in zu-
nanjo trgovino, Ljubljana, Brnčičeva 13 (vl.
št. 1/08743/00).

Rg-406967
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/08741 z dne 30. 7. 1999 pod št. vlož-
ka 1/18384/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: CIMA, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Koblarji

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

govornostjo
Sedež:  1332  Stara  Cerkev,  Kob-

larji 64
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Košorog Anica in Košorog

Cveto, izstop 19. 5. 1994.
Sklep skupščine z dne 19. 5. 1994 o

prenehanju  družbe  po  skrajšanem  po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prnehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Košorog Anica in Košorog Cveto, oba
Koblarji 64, Stara Cerkev.

Rg-407052
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
95/00174 z dne 23. 8. 1999 pod št. vlož-
ka 1/08372/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: BALI ARTY, trgovina in grafič-
no oblikovanje, d.o.o., Martina Krpana
10, Ljubljana

Skrajšana firma: BALI ARTY, d.o.o.,
Martina Krpana 10, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Martina Krpa-
na 10

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Novak Polona, izstop

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

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Novak Polona, Martina Krpana 10,
Ljubljana.

Rg-407053
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.

95/00220 z dne 23. 8. 1999 pod št. vlož-
ka 1/11180/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5466890
Firma: ROKSANDA, d.o.o., trgovina
Skrajšana firma: ROKSANDA, d.o.o.,

Vrhnika
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1360 Vrhnika, Voljčeva 19
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Kafol Roksanda, izstop

20. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrjšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Kafol Roksanda, Kajuhova 21, Maribor.

Rg-407698
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03241 z dne 8. 10. 1999 pod št. vlož-
ka 1/14667/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5544785
Firma: INDUFLON, trgovina, proizvod-

nja, zastopstvo, d.o.o., Medvode, Golo
Brdo 18

Skrajšana firma: INDUFLON, d.o.o.,
Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1215 Medvode, Golo Brdo 18
Osnovni kapital: 5,202.000 SIT
Ustanoviteljica: Peškir Olga, izstop 3. 6.

1999.
Sklep skupščine z dne 3. 6. 1999 o pre-

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

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevza-
me Peškir Olga, Golo Brdo 18, Medvode.

Rg-408315
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za

gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04144 z dne 28. 10. 1999 pod št. vlož-
ka 1/19606/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5671779
Firma: MARKET, Trgovina na debelo

in drobno, d.o.o., Ljubljana-Šentvid, Sta-
nežiče 7b

Skrajšana firma: MARKET, d.o.o., Ljub-
ljana-Šentvid

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1210 Ljubljana-Šentvid, Sta-
nežiče 7b

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Petric Milena, izstop

13. 7. 1999.
Sklep skupščine z dne 13. 7. 1999 o

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Petric Milena, Stanežiče 7b, Ljublja-
na-Šentvid.
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Rg-408351
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek

za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/02183 z dne 20. 10. 1999 pod št.
vložka 1/17558/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5643732
Firma: GROMAR, Trgovina, raziskoval-

no razvojne storitve, izobraževanje, za-
stopanje tujih firm, marketing, d.o.o.,
Ljubljana, Gola Loka 8

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

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Gola Loka 8
Osnovni kapital: 1,750.000 SIT
Ustanovitelji: Grošelj Jožica Terezija,

Grošelj Marta in Grošelj Jože, izstopili 15. 4.
1999.

Sklep skupščine z dne 15. 4. 1999 o
prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku. Obveznost plači-
la morebitnih obveznosti izbrisane družbe
so prevzeli Grošelj Jožica Terezija, Grošelj
Marta in Grošelj Jože, vsi Gola Loka 8,
Ljubljana.

MARIBOR

Srg 1093/99 Rg-510
Družba GRUPPE 3 / NUSSMULLER &

CO., arhitektni biro, d.n.o., Maribor, Do-
goška cesta 82, reg. št. vl. 1/9112-00,
katere družbenika sta Metka Sitar Jakil, Do-
goška 82, Maribor in GRUPPE 3, Zinzer-
dorfgasse 1, Graz, Avstrija, po sklepu druž-
benikov z dne 1. 7. 1999 preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Metka Si-
tar Jakil in GRUPPE 3.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 10. 1999

Srg 98/01747 Rg-408124
Okrožno sodišče v Mariboru je s

sklepom Srg št. 98/01747 z dne 16. 9.
1999 pod št. vložka 4/00021/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi prenehanja po skrajšanem po-
stopku s temile podatki:

Matična št. 5299047
Firma: TRGOKOOPERANT, hranilno

kreditna služba, o.sub.o.
Skrajšana firma: HKS TRGOKOOPER-

ANT, o.sub.o.
Pravnoorg. oblika: HKS
Sedež: 2000 Maribor, Titova cesta 44
Osnovni kapital: 100 SIT
Ustanovitelj: OZ TRGOKOOPERANT,

p.o., izstop 16. 9. 1999.

Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Drobnič Rajko, razrešen 16. 9. 1999.

MURSKA SOBOTA

Srg 98/00340 Rg-407731
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba TRANSTRG, prevozništvo in tr-

govina, Kupšinci, d.o.o., Kupšinci 47, vpi-
sana v sodni register tukajšnjega sodišča,
vl. št. 1/1077/00, preneha po skrajšanem
postopku zakona o gospodarskih družbah
po sklepu dedinje družbenika oziroma druž-
benice z dne 22. 7. 1998.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Sinic Jožica, Kupšinci 47, kot dedinja
družbenika in družbenica prevzema obvez-
nost plačila vseh morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na Sinic Jožico.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbeniki, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 10. 1999

Srg 98/00617 Rg-407732
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot

registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba MIX – TANDAN – TKALEC,

podjetje za storitve in trgovino, d.n.o.,
Lendava, Rudarska 11c, vpisana v sodni
register tukajšnjega sodišča, vl. št.
1/1475/00, preneha po skrajšanem po-
stopku zakona o gospodarskih družbah po
sklepu z dne 14. 12. 1998.

Družba ima poplačane vse obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.

Tkalec Tanja in Tkalec Danijel, oba Len-
dava, Rudarska 11c, kot družbenika prev-
zemata obveznost plačila vseh morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Po  prenehanju  družbe  se  premoženje
po  pokritju  vseh  stroškov  prenese  na
družbenika,  in  sicer  na  vsakega  do
polovice.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenika, up-
niki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbri-
su družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 21. 10. 1999

Srg 99/00981 Rg-407835
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00981 z dne 30. 9.
1999 pod št. vložka 1/00264/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi pripojitve s temile podatki:

Matična št. 5289700

Firma: KLEPARSTVO, KROVSTVO,
STRELOVODI, TRGOVINA-LONČARIČ,
podjetje za proizvodnjo, montažo, inže-
niring, krovsko kleparskih naprav ter
strelovodskih proizvodov in gradbena fi-
zika Lokavci, d.o.o.

Skrajšana firma: LONČARIČ Lokavci,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9245 Spodnji Ivanjci, Lokav-
ci 41

Osnovni kapital: 1,725.000 SIT
Ustanovitelja: Lončarič Slavko in Lonča-

rič Marija, izstopila 30. 9. 1999.
Dne 30. 9. 1999 je bila družba s

sklepom Srg 99/00981 izbrisana iz sodne-
ga registra zaradi pripojitve k prevzemni
družbi: LONČARIČ – MONTAŽA – podjetje
za montažo kleparskih, krovskih in strelo-
vodskih proizvodov, Lokavci, d.o.o. (reg. vl.
št. 1/1873/00). Pripojitev pri prevzemni
družbi je bila vpisana v sodni register dne
12. 8. 1999.

Srg 99/00980 Rg-407840
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s

sklepom Srg št. 99/00980 z dne 30. 9.
1999 pod št. vložka 1/01850/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi pripojitve s temile podatki:

Matična št. 5756910
Firma: 3MT, podjetje za proizvodnjo

in trženje, Videm ob Ščavnici, d.o.o.
Skrajšana firma: 3MT, Videm ob Ščav-

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

govornostjo
Sedež: 9244 Videm ob Ščavnici, Vi-

dem ob Ščavnici 10
Osnovni kapital: 1,520.400 SIT
Ustanovitelja: Lapi Miran in Lapi Tatjana,

izstopila 30. 9. 1999.
Dne 30. 9. 1999 je bila družba s

sklepom Srg 99/00980 izbrisana iz sodne-
ga registra zaradi pripojitve k prevzemni
družbi: LONČARIČ – MONTAŽA – podjetje
za montažo kleparskih, krovskih in strelo-
vodskih proizvodov, Lokavci, d.o.o. (reg. vl.
št. 1/1873/00). Pripojitev pri prevzemni
družbi je bila vpisana v sodni register dne
12. 8. 1999.

NOVA GORICA

Rg-402406
Družba VEN.TO, Strojni inženiring,

d.o.o., s sedežem Krilanova 10, Kobarid,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici
v registru s št. reg. vl. 1-3315-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
vitelja družbe z dne 11. 5. 1999.

Ustanovitelj je ALEFIN GROUP SA, Via
Al Forte 3, Lugano, Švica, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanovitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
novitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
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Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 11. 5. 1999

Srg 99/00384 Rg-407345
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00384 z dne 16. 9.
1999 pod št. vložka 1/02062/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5558964
Firma: MASK, Finančno računovod-

ske  storitve  in  marketing,  d.o.o.,  Čr-
niče 69d

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

govornostjo
Sedež: 5262 Črniče, Črniče 69/d
Osnovni kapital: 1,504.300 SIT
Ustanoviteljica: Scolaro Marija, izstop

26. 5. 1999.
Sklep ustanoviteljice družbe z dne 26. 5.

1999 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Scolaro Marija, Črniče 69/D, Črniče.

Rg-407733
Družba FERIMPEX, Izvoz-uvoz, d.o.o.,

Nova Gorica, s sedežem Bratov Hvalič
13, Nova Gorica, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici v registru s št. reg. vl.
1-2538-00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne
18. 6. 1999.

Ustanovitelja sta Birsa Vlasta, Erjavčeva
18, Nova Gorica in Brešan Boris, Bratov
Hvalič 13, Nova Gorica, ki prevzemata ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanoviteljema.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
noviteljev v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 6. 1999

Rg-407803
Družba RIF, Računovodsko finančni

inženiring, d.o.o., Nova Gorica, s sede-
žem Ledine 57, Nova Gorica, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici v registru s
št. reg. vl. 1-1334-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja druž-
be z dne 21. 9. 1999.

Ustanovitelj je Kralj Silvan, Ledine 57,
Nova Gorica, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanovitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
novitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 9. 1999

Rg-407804
Družba UNIKOP, Izdelava kopalniške

galanterije, d.o.o., Ajdovščina, s sede-
žem Cebejeva ulica 32, Ajdovščina, vpi-
sana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v
registru s št. reg. vl. 1-3235-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustano-
viteljice družbe z dne 7. 7. 1999.

Ustanoviteljica je Pečnik Milena, Cebe-
jeva ulica 32, Ajdovščina, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljici.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do usta-
novitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spre-
jelo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 7. 1999

Srg 99/00512 Rg-407881
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00512 z dne 6. 10.
1999 pod št. vložka 1/00644/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: MEDO, Trgovina za otroke,
d.o.o., Col

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

govornostjo
Sedež: 5273 Col, Col 51
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Trošt Lucijan, izstop 7. 7.

1999.
Sklep ustanovitelja družbe z dne 7. 7.

1999 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Trošt Lucijan, Col 51, Col.

Srg 99/00557 Rg-407882
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s

sklepom Srg št. 99/00557 z dne 6. 10.
1999 pod št. vložka 1/02277/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Matična št.: 5627761

Firma: SADJAR, Trgovina in storitve,
d.o.o., Nova Gorica

Skrajšana firma: SADJAR, d.o.o., Nova
Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5250 Solkan, IX. Korpus 82
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Pecorari Alojz, izstop 12. 7.

1999.
Sklep ustanovitelja družbe z dne 12. 7.

1999 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Pecorari Alojz, IX. Korpus 82, Solkan.

NOVO MESTO

Srg 836/99 Rg-407799
Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-

gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba DUROPLAST, proizvodnja in tr-

govina, d.o.o., Šentjernej, Novomeška 8,
vpisana na reg. vl. št. 1-1992/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupšči-
ne z dne 27. 9. 1999.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Peter Durjava, Šentjernej,
Novomeška 8, z ustanovitvenim kapitalom
1,600.000 SIT, ki prevzema obveznost plači-
la morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital
1,600.000 SIT v celoti prenese na Petra
Durjava.

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 Novem mestu
dne 12. 10. 1999

Rg-407800
Okrožno sodišče v Novem mestu je s

sklepom Srg št. 99/00662 z dne 6. 10.
1999 pod št. vložka 1/02271/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo za-
radi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:

Firma: RADOGOST, podjetje za go-
stinstvo in turizem, d.o.o., Kvasica

Skrajšana firma: RADOGOST, d.o.o.,
Kvasica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8343 Dragatuš, Kvasica 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Štajdohar Ivan, izstop

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

prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Ivan Štajdohar, Stari trg ob Kolpi, De-
skova vas 9.
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Evidenca statutov
sindikatov

Št. 027-1/99-1403 Ob-17065
Upravna enota Ilirska Bistrica hrani pra-

vila Sindikata delavcev prometa in zvez,
Sindikata Petrol Transport Ilirska Bistri-
ca, z dne 25. 11. 1998. Pravila sindikata
so vpisana v evidenco statutov sindikatov
pri Upravni enoti Ilirska Bistrica, pod zap.
št. 32, dne 3. 12. 1999.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
Sindikata delavcev prometa in zvez, Sindika-
ta Petrol Transport Ilirska Bistrica, postane ta
sindikat, s sedežem v Petrol Transport, Ilir-
ska Bistrica, Šercerjeva 17, pravna oseba.

Št. 025-3/99 Ob-17067
Upravna enota Piran prejme v hrambo

pravila Sindikata Fakultete za pomorstvo
in promet.

Pravila iz prve točke te odločbe so vpisa-
na v register evidence, ki se vodi pri tem
organu pod zap. št. 24.

Datum vpisa: 24. 11. 1999.
Ime in kratica sindikata: Neodvisnost sin-

dikata delavcev ljubljanske univerze, Sindi-
kat Fakultete za pomorstvo in promet –
NSDLU.

Sedež sindikata: Pot pomorščakov 4,
Portorož.

Št. 14100-0019/99-0800-10 Ob-17088
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te

odločbe hrani pravila o delovanju Sindi-
kata podjetja Založba Obzorja Maribor,
s sedežem v Mariboru, Partizanska ce-
sta 3-5.

Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zap.
št. 019 z dne 6. 12. 1999.

Identifikacija – matična številka Sindika-
ta podjetja Založba Obzorja Maribor, je
1049283.

Št. 028-18/99 Ob-17168
Upravna enota Ljubljana, izpostava Cen-

ter, Oddelek za občo upravo z dnem izdaje
te odločbe sprejme v hrambo statut, vpi-
san v evidenco statutov sindikatov, dne
8. 12. 1999, pod zap. št. 259, z nazivom
“statut Regijske sindikalne in strokovne or-
ganizacije Ljubljana – Konfederacija sindi-
katov 90 Slovenije”, ki ga je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata z imenom:
Regijska sindikalna in strokovna orga-
nizacija Ljubljana – Konfederacija sin-
dikatov 90 Slovenije, kratico: KS 90 –
RSSO Ljubljana, matično številko:
1159852 in sedežem: Komenskega uli-
ca 7, Ljubljana.

Št. 028-19/99 Ob-17169
Upravna enota Ljubljana, izpostava Cen-

ter, Oddelek za občo upravo z dnem izdaje
te odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan
v evidenco statutov sindikatov, dne 8. 12.
1999, pod zap. št. 260, z nazivom “pravila
sindikata družbe”, ki ga je zahtevala poob-

laščena oseba sindikata z imenom: Sindi-
kat Emona Globtour d.d., matično števil-
ko: 1159879 in sedežem: Štefanova uli-
ca 13 A, Ljubljana.

Razglasi sodišč

St 8/96-549 Ob-17295
Okrožno sodišče v Novem mestu v skla-

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

oklic
za javno zbiranje ponudb

za prodajo nepremičnega premoženja
stečajnega dolžnika, in sicer:

nepremičnin, vpisanih pri vl. št. 1284
k.o. Senuše:

parc. št. 2021/5 odprti kop v izmeri
3.039 m2,

parc. št. 2022/6 odprti kop v izmeri
2.048 m2,

parc. št. 2022/7 odprti kop v izmeri
3.831 m2,

parc. št. 2024/1 njiva v izmeri
9.278 m2,

parc. št. 2025/2 odprti kop v izmeri
4.694 m2,

parc. št. 2026/6 neplodno v izmeri
3.324 m2,

parc. št. 2026/7 neplodno v izmeri
212 m2,

parc. št. 2027/1 njiva v izmeri
3.343 m2,

parc. št. 2027/2 njiva v izmeri 914 m2,
parc. št. 2028/1 njiva v izmeri

3.486 m2,
nepremičnin, vpisanih pri vl. št. 1.372

k.o. Senuše:
parc. št. 2203/4 pot v izmeri 110 m2,
parc. št. 2203/5 travnik v izmeri

105 m2.
Skupaj 34.384 m2.
Izklicna cena za nepremičnine pri vl. št.

1.284 in 1.372 k.o. Senuše znaša skupno
275.188,60 DEM in je plačljiva v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.

Pogoji sodelovanja:
1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne

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

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

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

4. Varščina  mora  biti  vplačana  na
žiro  račun  stečajnega  dolžnika  GIP  Pio-
nir,  p.o.,  Novo  mesto  -  v  stečaju,
Kočevarjeva ulica št. 1, Novo mesto, šte-
vilka 52100-690-68375, ki je odprt pri
Agenciji RS za plačilni promet, Podružnica
Novo mesto.

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

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

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

8. Uspeli ponudnik lahko izbira med na-
slednjima načinoma plačila kupnine:

– kupnino plača v 15 dneh po sklenitvi
pogodbe;

– kupnino plača v 60 dneh po sklenitvi
pogodbe s tem, da je ponudnik ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe dolžan predložiti kot
instrument zavarovanja plačila garancijo pr-
vovrstne banke na prvi poziv za celotni
znesek kupnine, brez možnosti ugovora.
Stečajni dolžnik ima pravico garancijo vnov-
čiti, če kupec zamuja s plačilom kupnine.

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

10. Prodajalec ne daje nikakršnih jam-
stev za nepremičnine, ki so predmet proda-
je; vse je naprodaj po načelu “videno-kup-
ljeno”.

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

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

13. Pisne ponudbe ponudniki pošljejo
na naslov GIP Pionir, p.o., Novo mesto - v
stečaju, Kočevarjeva ulica št. 1, Novo me-
sto, vključno do 10. 1. 2000 do 12. ure
pod oznako “Ne odpiraj – Ponudba za To-
grel” s priporočeno pošiljko.

14. Odpiranje ponudb bo 10. 1. 2000 v
poslovni stavbi družbe Real, Kočevarjeva
ulica št. 2, Novo mesto v drugem nadstrop-
ju desno ob 13. uri.

15. Morebitne druge informacije so kup-
cem na voljo po tel. 068/321-663 in
086/323-029. Ogled nepremičnin je mo-
goč po predhodnem telefonskem dogovoru.

Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 9. 12. 1999

Dražbeni oklici

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek
V postopku prisilne poravnave nad dolž-

nikom Pivka Perutninarstvo, d.d., Neverke
30, Košana, objavljeni v Uradnem listu RS,
št. 100 z dne 10. 12. 1999, stran 6712, St
31/99, S-16866, se podpis pravilno glasi:
Okrožno sodišče v Kopru.

Uredništvo
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St 14/99-19 S-17054
Z dnem 8. 12. 1999 se začne stečajni

postopek nad dolžnikom Zidarstvo, fasa-
derstvo in splošna gradbena dela Kra-
sniqi Xhem, s.p., Ormoška 3, Ljutomer.

Stečajni postopek se ne izvede in se z
istim dnem zaključi.

Začetek in zaključek stečajnega postop-
ka se objavi v Uradnem listu RS.

Zoper sklep o začetku in zaključku ste-
čajnega postopka se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.

Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 12. 1999

St 1/99-32 S-17055
To sodišče je dne 6. 12. 1999 s

sklepom opr. št. St 1/99, zaključilo stečajni
postopek nad samostojnim podjetnikom Du-
šanom Volmajerjem, Maribor, Potrčeva
4, s firmo Bar – Modra papiga, Volmajer
Dušan, s.p. – v stečaju, Radizel, Mari-
borska 84, ker je dolžnik dne 6. 3. 1999
že bil izbrisan iz registra samostojnih pod-
jetnikov, ki se vodi pri Davčni upravi Repub-
like Slovenije, Davčnem uradu Maribor.

Narok za preizkus terjatev, razpisan za
dne 11. 1. 2000 ob 9. uri, v sobi št. 330
naslovnega sodišča, se prekliče.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 12. 1999

St 13/94 S-17056
Naslovno sodišče objavlja v stečajni za-

devi pod opr. št. St 13/94 sklep v skladu z
določili prvega in drugega odstavka 170. čle-
na ZPPSL z dne 7. 12. 1999: stečajni po-
stopek nad dolžnikom Exporter, d.o.o., Izo-
la – v stečaju, se zaključi, terjatve dolžnika
pa prenesejo na največje upnike: Pietra,
d.o.o., Koper, Finor, d.o.o., Koper, SKB
banka, d.d., Ljubljana, Jadran, d.d., Sežana,
Jestvina, d.o.o., Koper, Slovenske železni-
ce Ljubljana in SuperBox, s.p.a., Italija.

Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.

Sklep se objavi na oglasni deski tega
sodišča.

Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 12. 1999

St 14/95 S-17057
To sodišče razpisuje v postopku stečaj-

nega dolžnika Kovinarska, Gradbena
oprema Krško, d.o.o. – v stečaju, CKŽ
137, Krško, dne 26. 1. 2000 ob 8.30, v
razpravni dvorani IV/II, CKŽ 12, narok za
obravnavanje osnutka za glavno razdelitev.

Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v času uradnih ur v pone-
deljek, sredo in petek od 9. do 12. ure in
sredo od 13. do 15. ure, v pisarni št. 218.

Okrožno sodišče v Krškem
dne 6. 12. 1999

St 57/99-13 S-17058
To sodišče je dne 1. 12. 1999 s

sklepom opr. št. St 57/99 začelo stečajni
postopek nad podjetjem AM Commerce,
Družba za zunanjo in notranjo trgovino,

storitve in posredništvo, d.o.o., Maribor,
Ptujska 143.

Odslej firma glasi AM Commerce, Druž-
ba za zunanjo in notranjo trgovino, storitve
in posredništvo, d.o.o. – v stečaju, Mari-
bor, Ptujska 143.

Za stečajnega upravitelja je določen Ig-
nac Marinič, dipl. ekonomist, zaposlen pri
MHP, d.o.o., Maribor, Partizanska 3-5.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.

Narok za preizkus terjatev bo dne 29. 2.
2000 ob 10. uri, v sobi št. 330 naslovnega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno de-
sko naslovnega sodišča dne 1. 12. 1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 1999

St 19/97 S-17059
To sodišče razpisuje narok za obravna-

vanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase v stečajnem postopku nad Štajersko
pivovarno, d.d., Maribor – v stečaju, ki
bo dne 26. 1. 2000 ob 10. uri, v sobi 330
tukajšnjega sodišča.

Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajni
pisarni tukajšnjega sodišča št. 217, v času
uradnih ur.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 12. 1999

St 61/99-8 S-17061
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Steng Styria Engineering, podjetje
za svetovanje, načrtovanje in trgovske
storitve, d.o.o., Ruše, Falska 43, Ruše,
se v skladu s členom 99/I ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa v Uradnem
listu RS.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 12. 1999

St 39/95-288 S-17062
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom Avtofinal, Podjetje za proizvodnjo
avtomobilskih nadgradenj, trgovino in
zastopanje, d.o.o., Titova 102, Sloven-
ska Bistrica – v stečaju, se v skladu s
169. členom ZPPSL zaključi.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa v Uradnem
listu RS.

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

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 12. 1999

St 17/99 S-17063
Začne se stečajni postopek nad dolžni-

kom Zdravilišče Rogaška – Servis inte-
lektualnih storitev, d.o.o., Poslovne stori-
tve, Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina.

Odslej se firma dolžnika glasi: Zdravi-
lišče Rogaška – Servis intelektualnih stori-

tev, d.o.o., Poslovne storitve, Zdraviliški trg
14, Rogaška Slatina – v stečaju.

Za stečajnega upravitelja se imenuje
Hohnjec Zlatko, univ. dipl. ekon., Žibernik
28, Rogaška Slatina.

Odredi se objava začetka stečajnega po-
stopka na oglasni deski sodišča in v Urad-
nem listu RS, ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.

Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terja-
tve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Vlogo morajo posla-
ti v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemelje-
nosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro ra-
čuna ali drugega računa upnika. Za terjatve, v
katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo na-
vesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek,
do katerega njihova terjatev ne bo krita z loči-
tveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo na-
vesti v prijavi del premoženja (predmet), na
katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini
5% vrednosti prijavljene terjatve, vendar naj-
več 30.000 SIT.

Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. marca 2000 ob 9. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko sodišča dne 3. 12.
1999.

Okrožno sodišče v Celju
dne 3. 12. 1999

St 49/99 S-17064
To sodišče je s sklepom St 49/99 dne

6. 12. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Biocycle, reciklaža sekundarnih
surovin, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 2, matič-
na št. 5950929, šifra dejavnosti 37.200.

Za stečajnega upravitelja se imenuje Mat-
jaž Bukovac iz Ljubljane.

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

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi listina-
mi in kolkovane s predpisano sodno takso.

Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 3. 2000 ob 10.15, soba 352 tukajš-
njega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
6. 12. 1999.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 12. 1999

St 41/99-25 S-17166
Stečajni postopek nad stečajnim dolžni-

kom TI MIT, d.o.o., Kraljeviča Marka 19,
Maribor – v stečaju, se v skladu s členom
99/II ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.

Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa v Uradnem
listu RS.
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Po pravnomočnosti tega sklepa se ste-
čajni dolžnik briše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 1999

St 68/99-9 S-17167
To sodišče je dne 8. 12. 1999 s sklepom

opr. št. 68/99 začelo stečajni postopek nad
podjetjem Eter, Družba za razvoj in pro-
izvodnjo varnostnih in informacijskih si-
stemov, d.o.o., Maribor, Glavni trg 4.

Odslej firma glasi Eter, Družba za razvoj
in proizvodnjo varnostnih in informacijskih
sistemov, d.o.o. – v stečaju, Maribor, Glav-
ni trg 4.

Za stečajno upraviteljico je določena
mag. Irena Lesjak, dipl. ekonomistka, stan.
Ulica heroja Vojka 39, Maribor.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in do-
kazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu se-
natu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.

Narok za preizkus terjatev bo dne 7. 3.
2000 ob 9. uri, v sobi št. 330 naslovnega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.

Oklic upnikom je bil nabit na oglasno de-
sko naslovnega sodišča dne 8. 12. 1999.

Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 12. 1999

St 34/99 S-17292
To sodišče je s sklepom opr. št. St

34/99-9 z dne 9. 12. 1999 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Medobčinski raču-
nalniški center Kočevje – Ribnica, p.o. Ko-
čevje, Rožna ul. 39, matična št. 5216273,
šifra dejavnosti 72.3, ter hkrati odločilo, da se
ta postopek takoj zaključi in da se dolžnik po
pravnomočnosti sklepa o zaključku postopka
izbriše iz sodnega registra.

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

Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 12. 1999

St 18/99-8 S-17293
To sodišče je v stečajnem senatu pod

predsedstvom sodnice Brigite Porenta ob
sodelovanju članov senata sodnice Janje
Roblek in sodnika Janeza Goličiča v stečaj-
nem postopku nad dolžnikom CIT, Trgovi-
na, d.o.o., Kranj, Mladinska 2, Kranj, ki ga
zastopa odvetnik Brane Gorše iz Ljubljane,
dne 9. 12. 1999 sklenilo:

Stečajni postopek nad dolžnikom CIT, Tr-
govina, d.o.o., Kranj, Mladinska ulica 2,
Kranj, se začne in se takoj zaključi.

Sklep se objavi v Uradnem listu Republi-
ke Slovenije.

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

Po pravnomočnosti tega sklepa se dolž-
nik izbriše iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 12. 1999

St 7/99-32 S-17294
To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/99

dne 10. 12. 1999 začelo stečajni posto-
pek nad dolžnikom Alples Žaga, d.o.o.,
Železniki, Češnjice 48c.

Za stečajnega upravitelja je postavljen
Veljko Jan, Blaževa 3f, Škofja Loka.

Dolžnikove upnike pozivamo, naj prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh me-
secih od dneva, ko bo oklic o začetku stečaj-
nega postopka objavljen v Uradnem listu RS.

Prijave, naj upniki vložijo v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazili o ob-
stoju terjatev in kolkovane s predpisano
takso.

Dolžnikovi dolžniki, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnika.

Narok za preizkus terjatev bo dne 14. 4.
2000 ob 9. uri v sobi 113/I tukajšnjega
sodišča.

Oklic je bil pritrjen na oglasno desko
sodišča dne 10. 12. 1999.

Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 12. 1999

Razpisi
 delovnih mest

Ob-17241
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena zakona o držav-

nem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94 in 59/99):
a)
– 1 prosto mesto okrožnega držav-

nega tožilca na Okrožnem državnem to-
žilstvu v Celju.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne

pogoje za izvolitev na sodniško mesto, do-
ločene v 8. členu zakona o sodniški službi
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
okrožnega državnega tožilca, določene v
prvem odstavku 15. člena zakona o držav-
nem tožilstvu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spreje-
ma Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Žu-
pančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 111-2/99-1-11301 Ob-17266
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turi-

zem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, objavlja
prosto delovno mesto

generalnega direktorja Slovenske na-
cionalne turistične organizacije (v na-
daljevanju SNTO), s 4-letnim mandatom
po dnevu imenovanja.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:

– najmanj višja ali univerzitetna izobraz-
ba ekonomske, pravne ali druge družbo-
slovne smeri,

– v primeru višje izobrazbe najmanj 15
let delovnih izkušenj na področju turizma in
najmanj 5 let opravljanja vodstvenih ali vo-
dilnih del na tem področju,

– v primeru univerzitetne izobrazbe naj-
manj 10 let delovnih izkušenj na področju
turizma in najmanj 5 let opravljanja vodstve-
nih ali vodilnih del na tem področju,

– vsestranske izkušnje ter operativno poz-
navanje vseh področij turističnih segmentov,

Javna naročila
po zakonu

o javnih naročilih

ZJN-01-GD
Naročilo objave namere o

javnem naročilu gradbenih del
v vrednosti nad 150,000.000 SIT

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
gradbenih del

Ob-17098
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za šol-
stvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana,
tel. 061/212-838, faks 061/13-12-327.

– aktivno obvladanje treh tujih jezikov
(angleškega in nemškega jezika in en izbirni
jezik),

– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno obvladanje slovenskega jezika,
– zaželene so tudi delovne izkušnje na

področju turizma v tujini.
Poleg navedenih pogojev morajo kandi-

dati predložiti vizijo razvoja in program dela
SNTO in življenjepis s točnimi opisi del in
nalog, ki so jih doslej opravljali.

Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo
izkušnje iz področja hotelirstva, touropera-
torstva, turističnih agencij, poznavanja dela
letalskih družb, operativnega poznavanja do-
mačega in tujega turističnega trga, ipd.

Kandidati naj svoje prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in skupaj z zahtevani-
mi prilogami pošljejo v zaprti ovojnici na
naslov: Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem, Trubarjeva 11, p.p. 1657, 2000
Maribor, s pripisom “Javni razpis za gene-
ralnega direktorja SNTO”, in sicer v 15 dneh
po objavi razpisa. Rok za prijavo na razpis
začne teči z dnem zadnje objave razpisa v
sredstvih javnega obveščanja.

Nepravočasne in nepopolno označene
prijave bodo izločene iz razpisa in bodo
neodprte vrnjene pošiljatelju.

Izmed prijavljenimi kandidati bo minister,
pristojen za turizem, izbral kandidata, kate-
rega bo predlagal v imenovanje upravnemu
odboru SNTO.

Vsi kandidati bodo o predlogu, ki bo po-
dan upravnemu odboru SNTO, obveščeni v
zakonsko določenem roku.

Kandidati bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v 8 dneh od sprejetja sklepa o izbiri in
imenovanju.

Če nihče od prijavljenih kandidatov ne
bo izbran, se bo postopek za izbiro ponovil.

Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem
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2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izvedba grad-
beno obrtniških in instalacijskih del z
zunanjo ureditvijo za novogradnjo gim-
nazije v Litiji.

Ocenjena vrednost: 510,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Litija.
4.
5. Morebitne druge informacije: predvi-

deni datum objave javnega razpisa: 31. 3.
2000.

RS, Ministrstvo za šolstvo in šport

ZJN-01-S
Naročilo objave namere o
javnem naročilu storitev v

vrednosti nad 150,000.000 SIT

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo namere o javnem naročilu
storitev

Št. 2117 Ob-17170
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za delo, družino in social-
ne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana in Mest-
na občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1,
Maribor.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: gradnja Doma za sta-
rejše osebe v Mariboru, ocenjena vred-
nost: 1.063,450.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Maribor.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega na-

ročila storitev, če je znan: maj 2000.
5. Morebitne druge informacije: Mini-

strstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 28, Ljubljana, 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. 4379/71 Ob-17103
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovna šola A. T. Linharta Radovlji-
ca, Kranjska cesta 27, 4240 Radovljica,
tel. 064/715-883, faks 064/714-437.

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

3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola A. T.
Linharta Radovljica, Kranjska cesta 27 in
podružnice: Podružnica Begunje, Begunje

27, Begunje; Podružnica Ljubno, Ljubno
82, Ljubno; Podružnica Mošnje, Mošnje 40,
Radovljica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: kurilno olje extra lahko
EL v količini ca. 165.000 l.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora ponuditi v celoti zahtevano bla-
go, delna ponudba ne bo sprejeta.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

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

1. 3. 2000 dalje.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

do 28. 2. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: taj-
ništvo Osnovne šole A. T. Linharta Radovlji-
ca, Kranjska cesta 27, 4240 Radovljica.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati do 17. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno nakazati pred prevzemom do-
kumentacije znesek v višini 11.900 SIT na
žiro račun Osnovne šole A. T. Linharta Ra-
dovljica, št. 51540-603-31359, s pripisom
“za javno naročilo”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 18. 1. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudbe je potrebno pred-
ložiti na naslov naročnika: Osnovna šola A.
T. Linharta Radovljica, Kranjska cesta 27,
4240 Radovljica.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 19. 1. 2000 ob 9. uri,
v prostorih Osnovne šole A. T. Linharta Ra-
dovljica, Kranjska cesta 27, Radovljica.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo predložiti banč-
no garancijo za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti blaga in garancijo banke
za dobro izvedbo posla v skladu z navodili o
vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi po-
nudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih ob-
veznosti v postopkih javnega naročanja (Ur.
l. RS, št. 73/97).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financira-
nja bodo opredeljeni v osnutku pogodbe in
v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
po zakonu o gospodarskih družbah.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo predložiti dokazila, da:

– izpolnjujejo formalne delovne in teh-
nične pogoje in imajo ustrezna pooblastila,
profesionalne in tehnične zmožnosti, finanč-
ne vire, opremo in druge pripomočke, spo-
sobnosti upravljanja, zanesljivost, izkušnje
in ugled ter zadostno število zaposlenih, ki
bodo sposobni izvesti pogodbo,

– so plačilno zmožni, niso pod prisilno
upravo, v stečaju ali v likvidaciji,

– njihovo poslovanje ni predmet obrav-
nave pred sodiščem ali predmet sodne prei-
skave, njihovo poslovanje ne sme biti s sod-
no ali drugo odločbo ustavljeno,

– so poravnali davke in prispevke, dolo-
čene z zakonom,

– njihovi vodstveni delavci niso bili v pre-
teklih treh letih pred pričetkom naročila ob-
sojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslo-
vanjem,

– če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
vanja, mora predložiti pogodbo s podizva-
jalci oziroma pogodbo o skupnem nasto-
panju,

– so že opravljali enake storitve (dobav-
ljali meso) kot so predmet naročila (predlo-
žiti morajo referenčno listo).

Drugi pogoji so razvidni iz razpisne do-
kumentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po 18. 1. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

1. cena (čeprav najcenejša ponudba
ni nujno najugodnejša),

2. kvaliteta,
3. dobavni roki,
4. reference o dosedanjem opravlja-

nju enakih storitev,
5. dodatne ugodnosti ponudnika.

Merila pod 1., 2., 3. in 4. so udeležena
s po 23% v vseh merilih, 5. merilo pa z 8%.

15., 16., 17.
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta

Radovljica

Št. 3463 Ob-17105
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,
Teharska 49, 3000 Celje, faks
063/425-64-12.

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

3. (a) Kraj dobave: Javne naprave, javno
podjetje, d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

– 400 kosov plastičnih zabojnikov za
odpadke volumna 1100 l,

– 600 kosov plastičnih zabojnikov za
odpadke volumna 240 l,

– 700 kosov plastičnih zabojnikov za
odpadke volumna 120 l.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj mora ponuditi celoto.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT z DDV.

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

stopna dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

1. 7. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
ne naprave, javno podjetje, d.o.o., Tehar-
ska 49, 3000 Celje, Meta Širca.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
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tacija je na razpolago do 10. 1. 2000 do
10. ure, za 10.000 SIT vključno z DDV.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je potrebno virman-
sko nakazati na žiro račun Javne naprave,
javno podjetje, d.o.o., Teharska 49, 3000
Celje, na št. 50700-601-105261.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
19. 1. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javne naprave, javno pod-
jetje, d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje, Me-
ta Širca.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj!”
in št. objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS, ter z navedbo predmeta naročila.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 1. 2000 ob
10.15, v sejni sobi Javne naprave, javno
podjetje, d.o.o., Teharska 49, 3000 Celje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v znesku 5% od vrednosti ponudbe,
z veljavnostjo do 1. 3. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: zaželjeno je plačilo brez
avansa in obročno odplačevanje.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
odločba o izpolnjevanju pogojev za oprav-
ljanje dejavnosti, potrdilo o finančnem sta-
nju ponudnika (BON1, BON2), potrdilo o
nekaznovanju, ter da ponudnik ni pod prisil-
no upravo, v stečaju ali likvidaciji, potrdilo o
poravnavi vseh davkov in prispevkov.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 10. 2. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri oce-
njevanju bodo kot merila upoštevana: ustrez-
nost tehničnim zahtevam, cena, plačilni po-
goji, dobavni rok, garancija, usposobljenost
ponudnika, reference, druge ugodnosti.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: na naslovu naročnika, kontaktni ose-
bi Milka Leskošek in Meta Širca, tel.
063/425-64-00.

16., 17.
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,

Celje

Ob-17106
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Fakulteta za elektrotehniko Univerze
v Ljubljani, Tržaška 25, pp. 2999, 1001
Ljubljana, tel. 176-8211, faks 126-4630.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbir do-
bavitelja brez omejitev.

3. (a) Kraj dobave: prostori Fakultete za
elektrotehniko.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pedagoška oprema (ra-
čunalniška, merila in programska opre-
ma, projektor) po specifikaciji, ki je del
razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik se lahko poteguje za celotno naroči-
lo ali le za del naročila.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: po la-
boratorijih in vrsti opreme – navedeno v
razpisni dokumentaciji.

4. Datum dobave, če je predvideno:
10. 2. 2000.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dekanat Fakultete za elektrotehniko, Tr-
žaška 25, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 27. 12. 1999
od 9. do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 4.000 SIT na ŽR Fakultete
za elektrotehniko, št. 50106-603-50251.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 4. 1. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani, Tržaška 25, 1000 Ljub-
ljana (dekanat), v zapečateni pisemski ovoj-
nici z oznako “Ne odpiraj – javni razpis” ali
priporočeno po pošti.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 1. 2000 ob 9. uri, v dekanatu Fakultete
za elektrotehniko, 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: javno naročilo
se oddaja v celoti ali po delih posamezni
pravni osebi s pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je videti v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 1. 2000 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 naro-

čilu: kontaktne osebe so za posamezne dele
opreme navedene v razpisni dokumentaciji.

16., 17.
Fakulteta za elektrotehniko

Univerze v Ljubljani

Št. 93/99 Ob-17124
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p. p. 2374, 1001
Ljubljana, faks 061/188-95-09.

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

3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Ener-
getika Ljubljana, d.o.o., Sektor Daljinsko
ogrevanje, Verovškova 62, 1000 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava merilnikov toplot-
ne energije in rezervnih delov za potre-
be JP Energetike Ljubljana, d.o.o.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

33,000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 62, 1000 Ljubljana, sektor Da-
ljinsko ogrevanje, I. nadstropje, tajništvo,
soba I/35.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom na
žiro račun Javnega podjetja Energetika Ljub-
ljana, d.o.o., št. 50104-601-15437, s skli-
cem na št. SDO-93/99. Vplačilo je možno
tudi na blagajni JP Energetika Ljubljana, Ve-
rovškova 70. Znesek plačila razpisne doku-
mentacije vključuje 19% davek na dodano
vrednost.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 19. 1. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je možno
predložiti po pošti na naslov: Javno podjet-
je Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovško-
va 70, p. p. 2374, 1001 Ljubljana, ali
osebno v tajništvo sektorja Daljinsko ogre-
vanje Javnega podjetja Energetika Ljublja-
na, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, I.
nadstropje, soba I/35.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 19. 1. 2000 ob
12. uri, na naslovu: Javno podjetje Energe-
tika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljub-
ljana, I. nadstropje, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% orientacijske vrednosti jav-
nega naročila, z veljavnostjo do 12. 3. 2000.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo bo izvršeno po
dobavi blaga in po predložitvi bančne ga-
rancije za odpravo napak v garancijski dobi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev po-
godbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo do 19. 1. 2000 do
10. ure.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponud-
bena vrednost, reference, rok plačila, fi-
nančno stanje, tehnične zahteve.
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15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatne informacije se dobijo samo
na pisno zahtevo po faksu 188-95-09.
Kontaktna oseba je Peter Hvastja, univ.
dipl. inž. el.

16., 17.
Javno podjetje

Energetika Ljubljana, d.o.o.

Št. 462-02-58/99-0520-002 Ob-17104
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Carinska uprava Republike Sloveni-
je, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
061/14-14-510, 061/140-21-55.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev za izdelavo delov letne
in zimske carinske uniforme.

3. (a) Kraj dobave: deli letne in zimske
carinske uniforme se bodo dobavljali na lo-
kacije carinarnice Celje, Dravograd, Jese-
nice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska So-
bota, Nova Gorica, Sežana in Carinske upra-
ve Republike Slovenije.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

– 2.200 zimskih suknjičev,
– 2.200 letnih jopičev,
– 2.200 letnih kap,
– 2.100 puloverjev,
– 6.000 letnih srajc,
– 6.000 zimskih srajc,
– 40 dvodelnih delovnih oblek s pod-

obleko,
– 430 delovnih kombinizonov,
– 2.150 usnjenih pasov,
– 1.700 moških spomladansko je-

senskih čevljev,
– 460 ženskih spomladansko jesen-

skih čevljev,
– 10.000 moških letnih nogavic,
– 10.000 moških zimskih nogavic,
– 2.700 ženskih letnih hlačnih no-

gavic,
– 2.700 ženskih zimskih hlačnih no-

gavic,
– 3.320 moških kravatnih igel in
– 1.280 ženskih kravatnih igel.
Zgoraj navedene količine so okvirne. Na-

ročnik si pridržuje pravico nabaviti manjšo
količino predmetov javnega naročila od raz-
pisane. Ponudnik mora zagotoviti za izdela-
vo posameznih delov carinske uniforme ves
osnovni material, drobni oziroma potrošni
material in dodatke k uniformi v skladu s
tehničnimi pogoji naročnika.

Za zimske suknjiče, letne jopiče, letne
kape ter za letne in zimske srajce ima naroč-
nik na zalogi še nekaj osnovnega materiala in
dodatkov k uniformi. Izbrani ponudnik porabi
najprej osnovni material in dodatke k unifor-
mi, ki jih ima naročnik na zalogi, šele nato pa
za izdelavo zgoraj navedenih delov letne in
zimske carinske uniforme sam zagotovi os-
novni material in dodatke k uniformi v skladu
s tehničnimi pogoji naročnika.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: zainte-
resirani ponudnik se lahko poteguje za iz-
delavo in dobavo posameznih delov carin-
ske uniforme ali za izdelavo in dobavo vseh
delov carinske uniforme.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: orien-

tacijska vrednost javnega naročila je
209,500.000 SIT.

Orientacijska vrednost za izdelavo in do-
bavo posameznih predmetov javnega na-
ročila:

– za 2.200 zimskih suknjičev je
50,700.000 SIT,

– za 2.200 letnih jopičev je 50,700.000
SIT,

– za 2.200 letnih kap je 5,600.000 SIT,
– za 6.000 letnih srajc je 24,100.000

SIT,
– za 6.000 zimskih srajc je 18,700.000

SIT,
– za 2.100 puloverjev je 19,000.000 SIT,
– za 40 dvodelnih delovnih oblek s pod-

obleko je 1,100.000 SIT,
– za 430 delovnih kombinizonov je

3,500.000 SIT,
– za 2.150 usnjenih pasov je 4,700.000

SIT,
– za 1.700 moških spomladansko jesen-

skih čevljev je 13,700.000 SIT,
– za 460 ženskih spomladansko jesen-

skih čevljev je 3,300.000 SIT,
– za 10.000 moških letnih nogavic je

4,300.000 SIT,
– za 10.000 moških zimskih nogavic je

4,500.000 SIT,
– za 2.700 ženskih letnih hlačnih noga-

vic je 1,200.000 SIT,
– za 2.700 ženskih zimskih hlačnih no-

gavic je 1,200.000 SIT,
– za 3.320 moških kravatnih igel je

2,200.000 SIT in
– za 1.280 ženskih kravatnih igel je

1,000.000 SIT.
4. Datum dobave: 31. 3. 2000, 31. 5.

2000, 30. 9. 2000 in sukcesivna dobava ozi-
roma kot je navedeno v razpisni dokumentaci-
ji za posamezne predmete javnega naročila.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 9. 2000 oziroma sukcesivno za unifor-
mo, ki se izdeluje po meri.

6. (a) Ime in naslov osebe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: univ.
dipl. ek. Barbara Gašperlin, Carinska up-
rava Republike Slovenije, Šmartinska 130,
1523 Ljubljana, 7. nadstropje, soba št. 723,
tel. 061/140-10-44, int. 22-77.

(b) Datum, do katerega je možno zahte-
vati razpisno dokumentacijo: 21. 1. 2000.

(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbe: 24. 1. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-

ložiti ponudbe: Carinska uprava Republike
Slovenije, Šmartinska 130, 1523 Ljubljana,
7. nadstropje, vložišče – soba št. 709.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 1. 2000 ob 10. uri, Carinska uprava
Republike Slovenije, Šmartinska 130, 1523
Ljubljana, 11. nadstropje, sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:

9.1. bančna garancija v višini 10% od
vrednosti javnega razpisa oziroma dela jav-
nega razpisa, izplačljiva na prvi poziv z ve-
ljavnostjo 30 dni od izdaje sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika, kot garancijo za
resnost ponudbe.

9.2. izjava ponudnikove poslovne ban-
ke, da bo izdala po nalogu ponudnika ga-
rancijo v višini 10% pogodbene vrednosti,

izplačljivo na prvi poziv, brez ugovora, kot
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih ob-
veznosti in odpravo napak, z veljavnostjo 6
mesecev po opravljeni dobavi.

10., 11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 3. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– usposobljenost in sposobnost ponud-
nika,

– ustreznost vzorcev in ustreznost opisa
postopka izdelave predmetov javnega naro-
čila zahtevam naročnika,

– garancijska doba,
– cena,
– plačilni rok.
Merila so glede na pomen v postopku

ocenjevanja ponudb navedena po padajo-
čem vrstnem redu. Merilo pod 1. alineo je
izločitveni kriterij, kolikor naročnik ugotovi
neusposobljenost in nesposobnost ponud-
nika. Usposobljenost in sposobnost ponud-
nika se bosta ugotavljali na podlagi doku-
mentacije za ugotavljanje usposobljenosti in
sposobnosti, ki je sestavni del razpisne do-
kumentacije.

Merilo pod 2. alineo je prav tako izločitve-
ni kriterij, kolikor naročnik ugotovi odstopa-
nje ponujenih vzorcev in opisov postopkov
izdelave predmetov javnega naročila od raz-
pisanih. Ustreznost vzorcev in ustreznost opi-
sa postopka izdelave predmetov javnega na-
ročila zahtevam naročnika se bo ugotavljalo
na podlagi naročnikovih razpisanih tehničnih
značilnosti in tehničnih pogojev za izdelavo
posameznih predmetov javnega naročila.

Merilo pod 3. alineo “garancijska doba”
predstavlja 50% vrednosti. Merilo pod 4.
alineo “cena” 30% vrednosti. Merilo pod
5. alineo “plačilni rok” predstavlja 20%
vrednosti.

Ponudnik prejme:
– za ponujeno garancijsko dobo 6 me-

secev 25 točk,
– za ponujeno garancijsko dobo 9 me-

secev 50 točk,
– za ponujeno garancijsko dobo 12 me-

secev 75 točk in
– za ponujeno garancijsko dobo 18 me-

secev 100 točk.
Ponudnik, ki ponudi garancijsko dobo

krajšo od 6 mesecev se izloči iz nadaljnega
postopka ocenjevanja.

Cena se bo preračunala v točke po na-
slednji formuli:

minimalna cena x100
Cena v točkah = ponujena cena

Najnižja cena dobi največje število točk.
Ponudnik prejme:
– za ponujeni plačilni rok 30 dni 25 točk,
– za ponujeni plačilni rok 40 dni 50 točk,
– za ponujeni plačilni rok 60 dni 75 točk,
– za ponujeni plačilni rok 90 dni 100

točk.
Ponudnik, ki ponudi plačilni rok krajši od

30 dni se izloči iz nadaljnega postopka oce-
njevanja.
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Ponudnik, ki izpolnjuje vse pogoje na-
ročnika in prejme največje skupno število
točk je izbran kot najugodnejši ponudnik za
predmet javnega naročila, za katerega se je
prijavil.

Naročnik ni obvezan sprejeti niti najce-
nejše niti katerekoli od ponudb ali oddati
naročilo, če nobena od ponudb ne ustreza
zahtevam naročnika. Sklenitev pogodbe je
odvisna od odobritve finančnih sredstev.

15.
16. Datum predhodne objave namere o

naročilu, če je bila objavljena: 17. 9. 1999.
17.

Ministrstvo za finance RS

Št. 087/99 Ob-17194
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljub-
ljana, tel. 061/175-2880.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis brez ome-
jitev.

3. (a) Kraj dobave: RTV Center Ljublja-
na, RC RTV Maribor in RC RTV Koper.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški stoli.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

5,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno v teku 12 mesecev po podpisu po-
godbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
12 mesecev po podpisu pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
RTV Slovenija, vložišče RTV Slovenija, Ču-
farjeva 2, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo se dobi od 21. 12. 1999 do 24. 12.
1999 med 10. in 12. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Način plačila je negoto-
vinski na račun št. 50101-603-45036, sklic
na številko 00-789100-51, z oznako pred-
meta naročila (oznako in številko javnega
razpisa).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti osebno ali po pošti do 28. 12.
1999, do 10. ure v vložišču RTV Slovenija,
Čufarjeva 2.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: vložišče RTV Slovenija, Ču-
farjeva 2, 1550 Ljubljana. Ponudbo je po-
trebno predložiti v zapečateni kuverti, ki mo-
ra biti vidno označena z napisom “Ne odpi-
raj – Ponudba javni razpis – pisarniško
pohištvo” ter naslovom pošiljatelja, označe-
nim na hrbtni strani ovojnice.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
6. 1. 1999, ob 12. uri v sobi 52/V v prosto-
rih RTV Centra, Kolodvorska 2, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT. Garancija mo-
ra veljati do podpisa pogodbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v

drugih dokumentih: v skladu z določili razpi-
sne dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis po-
godbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti področja v katerega spada izved-
ba javnega razpisa,

– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje tehničnih pogojev,

ustrezna pooblastila, sposobnost upravlja-
nja, zanesljivost, izkušnje in ugled in druge
zahteve, določene v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ekonomska cena,
– plačilni pogoji,
– prilagajanje potrebam naročnika,
– dobavni rok,
– ustreznost kvalitete,
– garancija in servisiranje,
– reference.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: RTV Slovenija, Biroinvest in Energeti-
ka, Gradbeni provizorij, Čufarjeva 7, pri De-
janu Popoviču, soba 4, tel. 175-4192 in
faks 175-2880.

16., 17.
RTV Slovenija, Ljubljana

Št. 19/16 Ob-17173
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mo-
zirje, Savinjska cesta 6, Mozirje, tel.
063/834-055.

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

3. (a) Kraj dobave: Mozirje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: reševalno vozilo – kombi
izvedbe.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: va-
riantne ali delne ponudbe ne pridejo v po-
štev.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 12 do
13 mio SIT.

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

prej, sicer bo določeno v pogodbi z izbra-
nim najugodnejšim ponudnikom.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
60 dni po sklenitvi pogodbe.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mozirje,
Zdravstvena postaja Nazarje - uprava, Za-
drečka cesta 14, Nazarje, kontaktna ose-
ba: Sedovnik Marica, tel. 063/834-055.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 12. 1999 do
12. ure.

(c)
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: Zgornjesavinjski zdrav-
stveni dom Mozirje, Savinjska cesta 6,
3330 Mozirje.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 1. 2000 ob 12.30 na upravi ZSZDM –
v prostorih ZP Nazarje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, ki
mora biti veljavna najmanj 30 dni po datu-
mu, ki je določen za izdajo sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: pogoj za plačilo računa
je podpisan dokument o primopredaji vozi-
la, rok za plačilo bo dogovorjen s pogodbo,
ki jo bosta sklenila kupec in prodajalec.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja pravni osebi.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: glej razpisno dokumentacijo, dodatne
pa lahko dobite pri osebi navedeni pod
6. točko ali direktorju zavoda dr. But Ivanu,
tel. 063/839-24-41.

16., 17.
Zgornjesavinjski zdravstveni dom

Mozirje

Ob-17204
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
Gosposvetska ul. 12, Kranj.

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

3. (a) Kraj dobave: naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: AOX analizator.
Točna specifikacija blaga je sestavni del

razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-

guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: dobavi-
telj mora zagotoviti razpisani aparat v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

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

rec 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
vod za zdravstveno varstvo Kranj, Gospos-
vetska ul. 12, Kranj, tajništvo, tel.
064/282-623, faks 064/226-702.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 12. 1999
med 8. in 11. uro po enodnevni predhodni
najavi po faksu.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (vključen DDV)
in se vplača z virmanom na ŽR št.
51500-603-30393.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 1. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zavod za zdravstveno var-
stvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, Kranj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
in s številko javnega razpisa objavljenega v
Uradnem listu Republike Slovenije.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 1. 2000 ob
11.30 na naslovu: Zavod za zdravstveno
varstvo Kranj, Gosposvetska ul. 12, Kranj,
pritličje - sejna soba.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj za resnost po-
nudbe: kot finančno zavarovanje za resnost
ponudbe mora ponudnik predložiti bančno ga-
rancijo v višini 10% od razpisne vrednosti.
Bančna garancija za resnost ponudbe mora
veljati do vključno datuma veljave ponudbe.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni do-
kumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba z
enim dobaviteljem.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifika-
cijami za opravljanje tovrstne dejavnosti. Po-
nudnik ne sme biti v stečaju, imeti mora
poravnane vse davčne in druge z zakonom
določene obveznosti. Podrobnejše zahteve
so podane v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik lahko
umakne ponudbo do dneva, ki je oprede-
ljen za odpiranje ponudb.

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

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije povezane s tem javnim
naročilom se sprejemajo do 28. 12. 1999
po faksu 064/226-702. Kontaktna oseba:
Lidija Vidmar.

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

17.
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Št. 902/99 Ob-17216
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška ce-
sta 2, Ljubljana, telefaks 061/1431-254.

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

3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljub-
ljana, Zaloška cesta 7.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava in montaža avto-
matske mehčalne naprave z vsemi do-
datnimi elementi, izdelavo PZI in PID

projektne dokumentacije, gradbeno ure-
ditvijo prostora in tal z lovilno posodo
ter priklopom na obstoječe omrežje
(funkcionalni ključ).

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: po-
nudnik mora nuditi ponudbo kot celoto.

(č) Ocenjena vrednost naročila: 8,5 mio
SIT.

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

podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

devetdeset dni po podpisu pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Klinični center Ljubljana, Komercialni sek-
tor, Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nad-
stropje, soba 40, vsak delovni dan med 9.
in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 12. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT na žiro račun:
50103-603-51820, sklic na številko 00
45-08-7599.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 4. 1. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Ko-
mercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajniš-
tvo, I. nadstropje, soba 13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda 5. 1. 200 ob 12. uri v seminarju I.,
prva klet glavne zgradbe Kliničnega centra
v Ljubljani, Zaloška cesta 7.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1% ponudbene vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v skladu s pogodbo,
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah,

– v skladu z dokazili iz razpisne doku-
mentacije.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 4. 1. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– reference – 20%,
– cena – 40%,
– tehnična ocena – 40%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: jih ni.
16. Datum predhodne objave namere

o naročilu, če je bila objavljena: ni bilo
objave.

17.
Klinični center Ljubljana

Št. 01191/00 Ob-17205
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg

10, Maribor, tel. 062/449-200 (nabava
449-2302), faks 062/449-2311.

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

3. (a) Kraj dobave: dostava franko razlo-
ženo po pošti.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

– 32 kosov faksimilnih naprav,
– 48 kosov naprav za štetje ban-

kovcev,
– 4 kose namiznih žigosnih strojev,
– 1 kos prostostoječi žigosni stroji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
22,000.000 SIT.

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

kadno po posameznem naročilu.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Po-
šta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter Ho-
meter, Slomškov trg 10, Maribor, tel.
062/449-200, 062/449-2302, faks
062/449-2311, III. nadstropje.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 1. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Pošta Slovenije, d.o.o., Ma-
ribor, tel. 062/449-200 062/449-2302,
faks 062/449-2311.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 1. 2000 ob 10. uri III. nadstropje Upra-
va Slomškov trg 10, Maribor.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 1,000.000 SIT.

10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora

prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

– da je predložen obrazec izajve, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumenta-
cije,

– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,

– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,

– da zastopniki ponudnika niso bili v pre-
teklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,

– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,

– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. številka 6, največ 10
dni v preteklih 6 mesecih od dneva sestavi-
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tve obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,

– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od dvakratne vrednosti ponudbe,
na katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),

– da izkazana izguba iz naslova poslova-
nja (obrazec BON 1 III/7) ne presega 5%
skupnih prihodkov (obrazec BON 1 I/7).

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. 2. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena po posameznem tiskalniku.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: najkasneje do 3. 1. 2000.

16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 51/99 Ob-17217
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga d.o.o., Povše-
tova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefaks števil-
ka: 177-97-13.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava in montaža nad-
gradenj za komunalna vozila.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: izvaja-
lec lahko ponudi vse, ali samo posamezne
sklope iz predmeta naročila.

(č)
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
– nadgradnja z montažo za smetarsko

vozilo s sistemom za identifikacijo zabojni-
kov 12,500.000 SIT,

– nadgradnja z montažo za kombinirano
smetarsko pralno vozilo 14,000.000 SIT,

4. Datum dobave, če je predvideno:
april 2000.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn,
soba številka 36, telefon 177-96-28.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije na razpolago do
14. 1. 2000 med 8. uro in 12. uro oziroma
po predhodni najavi kontaktni osebi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumen-
tacije je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani
ponudnik  plača  z  virmanon  na  žiro
račun naročnika pri Agenciji številka
50103-601-23953 s pripisom “JR
B13/99”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
24. 1. 1999 do 12. ure. Ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponud-
nika in z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
dobavo in montažo nadgradenj za komu-
nalna vozila – JR B13/99”. Ovitek ponud-

be mora biti zaprt tako, da se na odpiranju
lahko nedvoumno ugotovi, da še ni bil od-
piran.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik taj-
ništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba šte-
vilka 29, I. nadstropje, telefon 177-96-20,
faks 177-97-13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 1. 2000 ob
9. uri v sejni sobi številka 51, II. nadstropje
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sode-
lujejo samo predstavniki ponudnikov s pi-
snim pooblastilom za sodelovanje pri odpi-
ranju ponudb, ki so svoja pooblastila komi-
siji oddali pred odpiranjem.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe
priložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 10% od ponudbene vrednosti na
priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši po-
nudnik pod pogoji tega razpisa sklenil po-
godbo. Izbrani ponudnik se bo moral v roku
8 dni po prejemu sklepa o izbiri odzvati na
poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v
roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri pod-
pisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe
odstopil, naročnik pa bo vnovčil bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe. Bančna garan-
cija bo izbranemu ponudniku vrnjena po
podpisu pogodbe in po predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla, ostalim
ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno
garancijo za resnost ponudbe skupaj z ob-
vestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Pravne osebe:

1. Osnovni podatki o ponudniku,
2. Dokazilo o registraciji staro največ 3

mesece (Registrsko sodišče),
3. Od notarja največ pred 3 meseci over-

jeno odločbo o opravljanju dejavnosti
(Upravni organ), z izjavo ponudnika, da v
odločbi ni sprememb,

4. Potrdilo o plačanih davkih staro naj-
več 1 mesec (Izpostava DURS),

5. Potrdilo o nekaznovanju vodstvenih
delavcev staro največ 1 mesec (Ministrstvo
za pravosodje),

6. Potrdilo, da ponudnik ni v stečaju, sta-
ro največ 1 mesec (Okrožno sodišče),

7. BON 1 in BON 2 ali samo BON 3
(APP).

Fizične osebe:
1. Osnovni podatki o ponudniku,
2. Obrtno dovoljenje o opravljanju dejav-

nosti – potrdilo o vpisu v imenik samostoj-
nih podjetnikov pri upravni enoti, staro naj-
več 3 mesece (Upravni organ),

3. Potrjena davčna napoved (Izpostava
DURS),

4. Potrdilo poslovne banke, ki vodi izva-
jalčev račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih

ni bil blokiran, staro največ 1 mesec (matič-
na banka),

5. Potrdilo o plačanih davkih staro naj-
več 1 mesec (Izpostava DURS),

6. Potrdilo, da v preteklih 3 letih vodstve-
ni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s poslovanjem staro največ 1
mesec (Ministrstvo za pravosodje),

7. Potrdilo, da ponudnikovo poslovanje
ni predmet obravnave pred sodiščem ali
predmet sodne preiskave in da ponudniko-
vo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo
ustavljeno staro največ 1 mesec (Okrožno
sodišče).

Vsi:
1. Reference ponudnika,
2. Servisiranje in odzivni čas za odpravo

okvar,
3. Zagotavljanje rezervnih delov in na-

vedba dobaviteljev v Sloveniji,
4. Specialno šolanje voznikov in meha-

nikov,
5. Dodelitev statusa pooblaščenega ser-

visa naročniku za ponujene nadgranje,
6. Izjava o usposobljenosti ponudnika,
7. Izjava ponudnika o strinjanju z razpi-

snimi pogoji,
8. Izjava, da bo ponudnik v primeru, da

bo izbran, predložil bančno garancijo za do-
bro izvedbo posla,

9. Izjavo, da bo ponudnik v primeru, da
bo izbran predložil bančno garancijo za od-
pravo napak v garancijski dobi,

10. Izjavo ponudnika o strinjanju s pogo-
ji pogodbe, katere vzorec je priložen razpi-
sni dokumentaciji,

11. Izjava, da so ponujene nadgradnje
konstruirane, izdelane in montirane tako, da
bodo v obdobju 7 let prenesle statične in
dinamične obremenitve in pogoje, ki nasto-
pijo pri delu naročnika,

12. Bančna garancija za resnost po-
nudbe.

13. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– cena 50 točk,
– usklajenost

z obstoječo opremo  20 točk,
– dobavni rok 10 točk,
– plačilni pogoji 10 točk.

Način uporabe meril je podrobneje opre-
deljen v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali telefonično
pri kontaktni osebi (Bonač, tel 177 96 27),
odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z
javnim razpisom pa le pisno na naslov Javno
podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo.
Skrajni rok do katerega lahko ponudniki zah-
tevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo in javnim razpisom, je 8 dni
pred rokom za oddajo ponudbe. Odgovori,
pomembni za vse kandidate, bodo poslani
na naslove vseh kandidatov, ki bodo prev-
zeli razpisno dokumentacijo.

16., 17.
Javno podjetje Snaga d.o.o.

Št. 16/99 Ob-17218
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga d.o.o., Povše-
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tova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefaks števil-
ka: 177-97-13.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): ponovni javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

5. Potrdilo o nekaznovanju vodstve-
nih delavcev staro največ 1 mesec (Mini-
strstvo za pravosodje),

6. Potrdilo, da ponudnik ni v stečaju,
staro največ 1 mesec (Okrožno sodišče),

7. BON 1 in BON 2 ali samo BON 3
(APP).

Fizične osebe:
1. Osnovni podatki o ponudniku,
2. Obrtno dovoljenje o opravljanju de-

javnosti – potrdilo o vpisu v imenik samo-
stojnih podjetnikov pri upravni enoti, staro
največ 3 mesece (Upravni organ),

3. Potrjena davčna napoved (Izposta-
va DURS),

4. Potrdilo poslovne banke, ki vodi iz-
vajalčev račun, da le-ta v preteklih 6 mese-
cih ni bil blokiran, staro največ 1 mesec
(matična banka),

5. Potrdilo o plačanih davkih staro naj-
več 1 mesec (Izpostava DURS),

6. Potrdilo, da v preteklih 3 letih
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi
kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem sta-
ro največ 1 mesec (Ministrstvo za pravo-
sodje),

7. Potrdilo, da ponudnikovo poslova-
nje ni predmet obravnave pred sodiščem ali
predmet sodne preiskave in da ponudniko-
vo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo
ustavljeno staro največ 1 mesec (Okrožno
sodišče)

Vsi:
1. Reference ponudnika,
2. Način naročanja, prevzema in do-

bave,
3. Dobavni roki,
4. Dokazila za kvaliteto izdelkov,
5. Reklamacijski pogoji,
6. Izjava o usposobljenosti ponud-

nika,
7. Izjava ponudnika o strinjanju z raz-

pisnimi pogoji,
8. Izjava, da bo ponudnik v primeru,

da bo izbran, predložil bančno garancijo za
dobro izvedbo posla,

9. Izjavo ponudnika o strinjanju s po-
goji pogodbe, katere vzorec je priložen raz-
pisni dokumentaciji,

10. Izjava, da bo ponudnik brezplač-
no odpeljal in prevzel rabljena goriva, ki so
bila nabavljena pri njemu,

11. Bančna garancija za resnost po-
nudbe.

13. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

(a) Gorivo za osebna vozila
– cena z davkom 50 točk,
– število bencinskih servisov  20 točk,
– plačilni pogoji 10 točk.

(b) gorivo za tovorna vozila in delovne
stroje

– cena 50 točk,
– lokacija prevzema 20 točk,
– plačilni pogoji 10 točk.
Način uporabe meril je podrobneje opre-

deljen v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali telefonično
pri kontaktni osebi (g. Bonač, tel
177-96-27), odgovore na vsebinska vpra-

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: predmet naročila je dobava
goriv za osebna vozila ter tovorna vozila
in delovne stroje:

1. Gorivo za osebna vozila
Oskrba osebnih vozil z gorivom je predvidena na bencinskih servisih.

Vrsta goriva  Predvidena Orientacijska
letna količina  cena (SIT)

neosvinčen motorni bencin 95 okt  25.000 l  2,875.000
motorni bencin 98 okt  12.000 l  1,540.800

2. Gorivo za tovorna vozila in delovne stroje
Oskrba tovornih vozil in delovnih strojev je predvidena z lastnim vozilom avtocisterno

kapacitete 5.850 litrov. Glede na letno porabo goriva je predviden dvakrat tedenski
prevzem goriva.

Vrsta goriva  Predvidena Orientacijska
letna količina  cena (SIT)

plinsko olje  800.000 l  96,240.000
petrolej  50.000 l  4,150.000

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: izvaja-
lec lahko ponudi vse, ali samo posamezne
sklope iz predmeta naročila.

(č)
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki

se bodo morda oddajali posamično:
– gorivo za osebna vozila 4,415.800

SIT,
– gorivo za tovorna vozila in delovne stro-

je 100,390.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: suk-

cesivno preko celega leta.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn,
soba številka 36, telefon 177-96-28.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije na razpolago do
7. 1. 2000 med 8. uro in 12. uro oziroma
po predhodni najavi kontaktni osebi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): cena raz-
pisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jih
zainteresirani ponudnik plača z virmanon na
žiro račun naročnika pri Agenciji številka
50103-601-23953 s pripisom “JR
B16/99”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponud-
be, ki bodo predložene najkasneje do 17. 1.
1999 do 12. ure. Ponudbe morajo biti do-
stavljene v tajništvo podjetja v zaprti kuverti
(ovitku) z navedbo naslova ponudnika in z
oznako “Ne odpiraj – Ponudba za dobavo
goriv– JR B16/99”. Ovitek ponudbe mora
biti zaprt tako, da se na odpiranju lahko ned-
voumno ugotovi, da še ni bil odpiran.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik taj-
ništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba šte-
vilka 29, I. nadstropje, telefon 177-96-20,
faks 177-97-13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 1. 2000 ob
9. uri v sejni sobi številka 51, II. nadstropje
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sode-
lujejo samo predstavniki ponudnikov s pi-
snim pooblastilom za sodelovanje pri odpi-
ranju ponudb, ki so svoja pooblastila komi-
siji oddali pred odpiranjem.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za re-
snost ponudbe: ponudnik mora poleg po-
nudbe priložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% od ponudbene vred-
nosti na priloženem obrazcu kot varščino,
da bo v primeru, da bo izbran kot najugod-
nejši ponudnik pod pogoji tega razpisa
sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se bo
moral v roku 8 dni po prejemu sklepa o
izbiri odzvati na poziv k podpisu pogodbe
in jo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri podpisati, sicer se bo štelo,
da je od ponudbe odstopil, naročnik pa bo
vnovčil bančno garancijo za resnost po-
nudbe.

Bančna garancija bo izbranemu ponud-
niku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro iz-
vedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo na-
ročnik vrnil bančno garancijo za resnost po-
nudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugod-
nejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

Pravne osebe:
1. Osnovni podatki o ponudniku,
2. Dokazilo o registraciji staro največ

3 mesece (Registrsko sodišče),
3. Od notarja največ pred 3 meseci

overjeno odločbo o opravljanju dejavnosti
(Upravni organ), z izjavo ponudnika, da v
odločbi ni sprememb,

4. Potrdilo o plačanih davkih staro naj-
več 1 mesec (Izpostava DURS),
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šanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno
na naslov Javno podjetje Snaga d.o.o., Pov-
šetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s po-
nudniki ne bo. Skrajni rok do katerega lah-
ko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim
razpisom, je 8 dni pred rokom za oddajo
ponudbe. Odgovori, pomembni za vse kan-
didate, bodo poslani na naslove vseh kandi-
datov, ki bodo prevzeli razpisno dokumen-
tacijo.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 5. 11. 1999 pod št.
11/99 objava o izidu pa dne 17. 12. 1999.

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Št.56/99 Ob-17219
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga d.o.o., Povše-
tova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefaks števil-
ka: 177-97-13.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava rabljenega bagra
za delo na odlagališču Barje.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ma-

rec 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn,
soba številka 36, telefon 177-96-28.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije na razpolago do
7. 1. 2000 med 8. uro in 12. uro oziroma
po predhodni najavi kontaktni osebi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne doku-
mentacije je 5.000 SIT, ki jih zainteresirani
ponudnik plača z virmanon na žiro račun
naročnika pri Agenciji številka
50103-601-23953 s pripisom “JR
B15/99”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za dostavo ponudb
je 17. 1. 2000 in sicer do 11. ure na naslov
Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova uli-
ca 6, Ljubljana, ponudbe morajo biti dostav-
ljene v tajništvo podjetja v zaprti kuverti (ovit-
ku) z navedbo naslova ponudnika in z ozna-
ko “Ne odpiraj – Ponudba za dobavo rab-
ljenega bagra – JR B15/99”. Ovitek
ponudbe mora biti zaprt tako, da se na od-
piranju lahko nedvoumno ugotovi, da še ni
bil odpiran.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik taj-
ništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba šte-
vilka 29, I. nadstropje, telefon 177-96-20,
faks 177-97-13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 1. 2000 ob

12.30 v sejni sobi številka 51, II. nadstropje
na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sode-
lujejo samo predstavniki ponudnikov s pi-
snim pooblastilom za sodelovanje pri odpi-
ranju ponudb, ki so svoja pooblastila komi-
siji oddali pred odpiranjem.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe
priložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 10% od ponudbene vrednosti na
priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši po-
nudnik pod pogoji tega razpisa sklenil po-
godbo. Izbrani ponudnik se bo moral v roku
8 dni po prejemu sklepa o izbiri odzvati na
poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v
roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri pod-
pisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe
odstopil, naročnik pa bo vnovčil bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe. Bančna garan-
cija bo izbranemu ponudniku vrnjena po
podpisu pogodbe in po predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla, ostalim
ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno
garancijo za resnost ponudbe skupaj z ob-
vestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– cena 50 točk,
– plačilni pogoji 10 točk,
– garancijski rok 10 točk,
– dobavni rok 5 točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali telefonično
pri kontaktni osebi (g. Bonač, tel
177-96-27), odgovore na vsebinska vpra-
šanja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno
na naslov Javno podjetje Snaga d.o.o., Pov-
šetova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s po-
nudniki ne bo. Skrajni rok do katerega lah-
ko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim
razpisom, je 8 dni pred rokom za oddajo
ponudbe. Odgovori, pomembni za vse kan-
didate, bodo poslani na naslove vseh kandi-
datov, ki bodo prevzeli razpisno dokumen-
tacijo.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 12. 11. 1999 pod
Ob-14620 objava o izidu pa dne 10. 12.
1999

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Št. 56/99 Ob-17220
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Javno podjetje Snaga d.o.o., Povše-
tova ulica 6, 1104 Ljubljana, telefaks števil-
ka: 177-97-13.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za

izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava kompaktorja za
delo na odlagališču Barje.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:

50,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:

april 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Jav-
no podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn,
soba številka 36, telefon 177-96-28.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije na razpolago do
7. 1. 2000 med 8. uro in 12. uro oziroma
po predhodni najavi kontaktni osebi.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): cena
razpisne dokumentacije je 5.000 SIT, ki
jih zainteresirani ponudnik plača z virma-
non na žiro račun naročnika pri Agenciji
številka 50103-601-23953 s pripisom “JR
B14/99”.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za dostavo ponudb
je 18. 1. 2000 in sicer do 11. ure na na-
slov Javno podjetje Snaga d.o.o., Povše-
tova ulica 6, Ljubljana, ponudbe morajo
biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti
kuverti (ovitku) z navedbo naslova ponud-
nika in z oznako “Ne odpiraj – Ponudba za
dobavo kompaktorja – JR B14/99”. Ovi-
tek ponudbe mora biti zaprt tako, da se na
odpiranju lahko nedvoumno ugotovi, da še
ni bil odpiran.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik taj-
ništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba šte-
vilka 29, I. nadstropje, telefon 177-96-20,
faks 177-97-13.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. 1. 2000 ob
12.30, v sejni sobi številka 51, II. nadstrop-
je na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Na odpiranju ponudb lahko sode-
lujejo samo predstavniki ponudnikov s pi-
snim pooblastilom za sodelovanje pri odpi-
ranju ponudb, ki so svoja pooblastila komi-
siji oddali pred odpiranjem.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe
priložiti bančno garancijo za resnost ponud-
be v višini 5% od ponudbene vrednosti na
priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši po-
nudnik pod pogoji tega razpisa sklenil po-
godbo. Izbrani ponudnik se bo moral v roku
8 dni po prejemu sklepa o izbiri odzvati na
poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v
roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri pod-
pisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe
odstopil, naročnik pa bo vnovčil bančno ga-
rancijo za resnost ponudbe. Bančna garan-
cija bo izbranemu ponudniku vrnjena po
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podpisu pogodbe in po predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo posla, ostalim
ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno
garancijo za resnost ponudbe skupaj z ob-
vestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa po-

nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

13. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– cena 50 točk,
– plačilni pogoji 10 točk,
– stroški sevisiranja 10 točk,
– preseganje osnovnih zahtev

po moči in teži 10 točk,
– garancijski rok 10 točk,
– dobavni rok 5 točk.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: pojasnilo o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali telefonično
pri kontaktni osebi (g. Bonač, tel.
177-9627), odgovore na vsebinska vpraša-
nja v zvezi z javnim razpisom pa le pisno na
naslov Javno podjetje Snaga d.o.o., Povše-
tova ulica 6, Ljubljana. Sestanka s ponudni-
ki ne bo. Skrajni rok do katerega lahko po-
nudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi
z razpisno dokumentacijo in javnim razpi-
som, je 8 dni pred rokom za oddajo ponud-
be. Odgovori, pomembni za vse kandidate,
bodo poslani na naslove vseh kandidatov,
ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 5. 11. 1999 pod št.
14430, objava o izidu pa dne 17. 12. 1999.

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Št. 1314/99 Ob-17224
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Agencija za trg vrednostnih papirjev,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, faks
061/13-20-250, tel. 061/13-18-129.

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

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Poljanski
nasip 6, četrto nadstropje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pohištvo za opremo po-
slovnih prostorov naročnika v izmeri
877 m2, in sicer 25 pisarn s skupaj 42
delovnimi mesti, dveh sejnih sob in po-
možnih prostorov. Specifikacija predvide-
ne opreme (količina in opis) je sestavni del
razpisne dokumentacije.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga za katere dele oziroma skupine:
ponudnik se lahko poteguje samo za izved-
bo naročila v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.

(d)
4. Predviden datum začetka dobave:

20. 3. 2000.

5. Predviden datum zaključka doba-
ve: 27. 3. 2000.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Agencija za trg vrednostnih papirjev,
Kotnikova 28, Ljubljana, peto nadstropje –
tajništvo, tel. 061/13-18-129, faks
061/132-02-50.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 1. 2000,
vsak delavnik od 10. do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo brezplačno.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 1. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Agencija za trg vrednostnih
papirjev, Kotnikova 28, Ljubljana, peto nad-
stropje – tajništvo.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 1. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi na naslo-
vu: Agencija za trg vrednostnih papirjev, Kot-
nikova 28, Ljubljana, peto nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10% od
vrednosti javnega razpisa in z veljavnostjo
do vključno 30. 6. 2000.

10. Glavni pogoji plačila:
– 40% pogodbene cene kot predplačilo

v 15 dneh od dneva začetka veljavnosti po-
godbe proti predložitvi bančne garancije za
vrnitev predplačila,

– 60% pogodbene cene v 15 dneh po
podpisu primopredajnega zapisnika in pre-
jemu računa.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
bo dodeljeno samo enemu ponudniku, pri
izvedbi javnega naročila pa lahko z njim so-
delujejo pod v razpisni dokumentaciji nave-
denimi pogoji njegovi podizvajalci.

12. Zahteva glede pravnega statusa po-
nudnika finančno-poslovne in tehnične spo-
sobnosti: ponudnik mora k ponudbi priložiti
naslednja dokazila oziroma potrdila (1) o
statusu, (2) o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti, (3) da ni v postopku
prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacij-
skem postopku, (4) da ima poravnane ob-
veznosti iz naslova davkov, taks in drugih, z
zakonom določenih dajatev, (5) da je pravo-
časno poravnaval svoje zapadle obveznosti
do podizvajalcev, če bi pri izvedbi tega na-
ročila sodelovali, (6) da ni zakonske osnove
za prepoved sklenitve kupoprodajne pogod-
be, (7) da v preteklih treh letih vodstveni
delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih de-
janj v zvezi s poslovanjem, (8) o finančni
situaciji in (9) o izpolnjevanju drugih zahtev,
določenih v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 30. 6. 2000.

14. Merila za dodelitev naročila:
– cena,
– kakovost,
– funkcionalnost,
– estetika,
– garancijski roki za izdelke,
– reference iz naslova javnih razpisov in

druge reference,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku.

Najcenejši ponudnik ni nujno najugod-
nejši.

Teža in način uporabe meril sta navede-
na v razpisni dokumentaciji.

15. Druge informacije o naročilu: doba-
va pisarniškega pohištva vključuje izdelavo,
dobavo fco kraj dobave in montažo.

Ocenjena vrednost naročila vključuje
stroške dobave, montaže in razvrščanja po-
hištva.

Ponudnik je dolžan zagotoviti naročniku,
da bo najkasneje do 27. 3. 2000 izvršil do-
končno dobavo pisarniškega pohištva v do-
govorjeni količini in kakovosti. Ne glede na
predvidena datuma začetka in dokončanja
dobave si naročnik pridržuje pravico, da do-
loči kasnejša datuma začetka in dokonča-
nja dobave, o čemer bo obvestil izvajalca
najkasneje 17. 3. 2000.

Datum, do katerega bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: najkasneje
do 7. 2. 2000.

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Ob-17232
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona, številka faksa: Zdravstveni dom Ljub-
ljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.
061/300-39-24, faks 061/300-39-12.

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

3. (a) Kraj dobave: naročnik (ordinacija).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: trije ultrazvočni digitalni
aparati:

– 2 × za uporabo v ginekološki, pedia-
trični in splošni ambulanti s pripadajočimi
sondami in dodatno opremo,

– 1 × za uporabo v ginekološki ambu-
lanti s pripadajočimi sondami in dodatno
opremo.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko pote-
guje za naročilo samo dela zahtevanega bla-
ga, za katere dele oziroma skupine: samo
za celotno naročilo.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
61,500.000 SIT letno.

(d) Ocenjena vrednost naročila, ki se bo-
do morda oddajali posamično:

– 2 × 24,000.000 SIT,
– 1 × 13,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: april

2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

april 2002.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, Nabavna služ-
ba (soba št. 33), Kotnikova 28, 1000 Ljub-
ljana.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
potrdilom o vplačilu in fotokopijo Potrdila o
registraciji dvignejo razpisno dokumentaci-
jo do 29. 12. 1999 do 13. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT (DDV vključen) na bančni račun številka:
50101-603-48587, sklicna številka
112-280-86.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 18. 1. 2000 do
13. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: ‘’Ne
odpiraj – Ponudba’’, za JR-Ultrazvok/2000.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 1. 2000 ob 14. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, ve-
lika sejna soba v kleti.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% od razpisane vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 12 enakih me-
sečnih obrokov.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 18. 1. 2000
po 13. uri.

14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN):

– cena 40%,
– kvaliteta 40%,
– poprodajne storitve 20%.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: kontaktna oseba: mag. Marjana Sever
Bračun, univ. dipl. ekon.

16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana

Št. 089/99 Ob-17234
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana, faks 175 2186.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): odprt javni razpis brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: ca. 107 kosov osebnih
računalnikov.

(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.

27,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: v

skladu s potrebami naročnika v največ 60
dneh po podpisu pogodbe.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
glej 4. točko.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Sektor informatike - tajniš-
tvo, Kolodvorska 2, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 21. 12. 1999
do 24. 12. 1999 med 9. in 10. uro.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 15.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Vplačilo na ŽR št.
50101-603-45036, sklic na št.
00-789100-51, z oznako predmeta plačila
(oznako razpisa) pri Agenciji za plačilni pro-

met, Ljubljana. Dodatne informacije so na
razpolago samo v pisni obliki pri Janezu
Majdiču, na naslovu pod 6.(a) točko faks
175-42-20.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 6. 1. 2000
do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: RTV Slovenija - vložišče, Ko-
lodvorska 2, Ljubljana. Ponudbe morajo biti
v zaprtih kuvertah, označene z napisom: Ne
odpiraj – za razpis – Ponudba za razpis št.
089/99 – računalniška oprema. Na kuverti
mora biti napisan polni naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 1. 2000 ob 12. uri v Veliki sejni sobi – 5.
nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska
2, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe, brezpogojna in plačljiva na prvi po-
ziv, veljavna do podpisa pogodbe, in sicer v
višini 5% razpisane vrednosti.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: podrobnosti so opre-
deljene v razpisni dokumentaciji.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: podpis po-
godbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po določilih v razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa po-
godbe.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ustrez-
nost splošnim zahtevam razpisa (tehnična
ustreznost in kakovost opreme, ponudnik
mora predložiti veljavno dokazilo, da je urad-
ni prodajalec in pooblaščeni vzdrževalec
razpisane opreme; ekonomska cena; pla-
čilni pogoji, dobavni roki, reference dobavi-
telja in druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji).

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega naro-
čila od razpisanega, odvisno od razpoložlji-
vih finančnih sredstev in dejanskih potreb.
Naročnik si pridržuje pravico, da med po-
polnimi ponudbami izbora ne opravi.

16., 17.
RTV Slovenija, Javni zavod

Št. 362-4/99 Ob-17264
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Ministrstvo za promet in zveze,
Langusova 4, 1535 Ljubljana, faks
061-178-81-40.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: pisarniški in potrošni ma-
terial.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega

blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje samo za naročilo
v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
12,000.000 SIT.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: se ne
bodo oddajali posamično.

4. Datum dobave: sukcesivno.
5. Predvideni datum zaključka dobave

31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za promet in zveze, Langusova 4,
1535 Ljubljana, soba št. 5.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 12. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe morajo pris-
peti na naslov Ministrstva za promet in zve-
ze do 6. 1. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Ministrstvo za promet in zve-
ze, Langusova 4, 1535 Ljubljana – vložišče
MPZ.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 7. 1. 2000
ob 9. uri, na naslovu Ministrstvo za promet
in zveze, Langusova 4, 1535 Ljubljana, sej-
na soba 6. nadstropje.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v znesku 1,200.000 SIT z veljav-
nostjo do izbire ponudnika po tem javnem
razpisu.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, pravilnikom o postopkih izvrševa-
nja proračuna in v skladu z razpisno doku-
mentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev po-
godbe.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od objave
javnega razpisa.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril - 21. člen ZJN): merila
pri ocenjevanju ponudb in pri izbiri najugod-
nejšega ponudnika naročnik vrednosti v na-
slednjem zaporedju:

– cena,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije na Ministrstvu za promet in zveze
vsak delovni dan od 9. do 11. ure v sobi št.
5 oziroma na tel. 061-178-82-34.

16., 17.
Ministrstvo za promet in zveze
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Št. 414-07/97-1/3 Ob-17290
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Republika Slovenija Državni zbor,
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, telefaks
061/12-58-160.

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

3. (a) Kraj dobave: Republika Slovenija
Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: prehrambeno blago – ži-
vila, razdeljena na posamezne skupine; po-
drobnosti so opredeljene v razpisni doku-
mentaciji.

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-
teguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: do-
bavitelj se lahko poteguje za posamezen
segment, več segmentov skupaj, ali naro-
čilo v celoti.

(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenje-
na vrednost naročila je 26,870.000 SIT
(13,435.000 SIT letno).

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oce-
njene vrednosti posameznih segmentov so
naslednje:

– segment 1: mlevski izdelki, riž, teste-
nine, zmrznjena pripravljena živila iz testa,
konzervirana zelenjava in maščobe –
2,690.000 SIT;

– segment 2: zmrznjena zelenjava, zmrz-
njene ribe in morski sadeži – 3,170.000
SIT;

– segment 3: sveža zelenjava in sadje –
3,880.000 SIT;

– segment 4: sveže meso (porcijsko),
zmrznjena drobovina (vampi), suhomesnati
izdelki in poltrajni mesni izdelki –
11,220.000 SIT;

– segment 5: mleko in mlečni izdelki –
5,910.000 SIT;

4. Datum dobave, če je predvideno: suk-
cesivne dobave s predvidenim začetkom
1. 2. 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2001.

6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisna dokumentacija se lahko zahteva v re-
cepciji Državnega zbora, Šubičeva 4, Ljub-
ljana (Matjaž Vovk).

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo vsak delavnik od 20. 12.
1999 do 7. 1. 2000 med 10. in 12. uro
dopoldan.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna
dokumentacija je na voljo ob predložitvi
pooblastila za dvig razpisne dokumentacije
in potrdila o plačilu stroškov razmnoževanja
in pošiljanja razpisne dokumentacije v višini
5.000 SIT na ŽR št. 50100-637-55237,
sklic 28-12114-714199 (položnica ali vir-
man).

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe): ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 10. 1. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: ponudba mora prispeti na

naslov Republika Slovenija Državni zbor, Ko-
misija za vodenje postopka za izbiro dobavi-
teljev prehrambenega blaga - živil za potre-
be Državnega zbora RS (Matjaž Vovk), Šu-
bičeva 4, 1000 Ljubljana.

Lahko so tudi osebno vročene do istega
roka v recepciji Državnega zbora.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 11. 1. 2000 ob 9. uri
v prostorih Državnega zbora Republike Slo-
venije, Šubičeva 4, Ljubljana.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudniki morajo v svojih ponud-
bah predložiti bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 2% od ponudbene vredno-
sti z datumom veljavnosti 11. 2. 2000 in
izjavo banke o predložitvi bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% od pogodbene vrednosti z da-
tumom veljavnosti 31. 1. 2002 v primeru
izbire.

10. Glavni  pogoji  financiranja  in  pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: rok za plačilo ne
sme biti krajši od 30 dni po posamezni
dobavi.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora predložiti ustrezna dokazila
in izjave, zahtevane v razpisni dokumen-
taciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
odstopijo od ponudbe najkasneje do 11. 2.
2000.

14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): merila
in način vrednotenja so določeni v razpisni
dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o na-
ročilu: dodatna pojasnila v zvezi z razpi-
som dobite pri Milanu Rodošku, tel.
061/1258056, vsak delavnik od 20. 12.
1999 do 7. 1. 2000 med 9. in 11. uro
dopoldan.

16., 17.
Državni zbor

Republike Slovenije

Ob-17311
1. Naročnik: Republika Slovenija, Mi-

nistrstvo  za  šolstvo  in  šport,  Župančiče-
va 6, Ljubljana, Služba za investicije, Tru-
barjeva 3, tel. 061/21-28-38, faks
061/13-12-327.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.

3. (a)Kraj dobave: srednje šole elektro-
tehnične usmeritve po Sloveniji.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

– oprema za izvajanje praktičnega
pouka

– delovne mize in
– merilni instrumenti.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko po-

teguje za naročilo samo dela zahtevanega

blaga, za katere dele oziroma skupine: del-
na ponudba je dopustna.

(č) Ocenjena vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

Podroben seznam opreme je sestavni
del razpisne dokumentacije.

4. Predviden datum dobave: skladno z
najugodnejšo ponudbo, vendar najkasneje
do 30. 4. 2000.

5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: raz-
pisno dokumentacijo lahko zainteresiani po-
nudniki dvignejo v tajništvu Ministrstva za
šolstvo in šport, Služba za investicije, Tru-
barjeva 3, Ljubljana. Kontaktna oseba je taj-
nica Nataša Novak.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko zainteresirani ponudniki dvigne-
jo od 17. 12. 1999 od 9. ure do 7. 1.
2000 do 15. ure.

7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
18. 1. 2000 do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: na naslov Ministrstvo za
šolstvo in šport, Župančičeva 6 - vložišče,
Ljubljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba - ne odpiraj”
in z navedbo predmeta naročila. Na kuverti
mora biti popoln naslov ponudnika.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo potekalo dne 19. 1.
2000 ob 10. uri na lokaciji Ministrstva za
šolstvo in šport, Urad za šolstvo, Trubarjeva
5 (sejna soba št 95/III), Ljubljana.

9. Finančna zavarovanja: ponudnik mo-
ra ponudbi priložiti bančne garancije za re-
snost ponudbe ter ustrezni izjavi za dobro
izvedbo del in odpravo napak v garancij-
skem roku, kot jih zahteva razpisna doku-
mentacija.

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 30 dni po dobavi opre-
me in izstavitvi računa.

11.
12. Zahteve glede pravnega statusa, fi-

nančno poslovne in tehnične sposobnosti
ponudnika: ponudnik mora ponudbi priložiti
ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik lahko
umakne ponudbo s pisnim obvestilom, ki
ga naročnik prejme pred potekom roka za
predložitev ponudb.

14. Merila za dodelitev naročila: pri od-
ločitvi o izboru najugodnejšega ponudnika
bo upoštevano razmerje med ponudbeno
ceno in kvaliteto ter druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

15. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudnik lahko zaprosi za pisna poja-
snila razpisne dokumentacije po telefaksu
ali pošti na naročnikov naslov najpozneje do
7. 1. 2000 do 10. ure. Kontaktna oseba
naročnika je Branka Abramović Piasevoli,
univ. dipl. inž. Odgovori na pisna vprašanja
bodo ponudnikom posredovani do vključno
11. 1. 2000.

16.
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17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo je bil objavljen dne 14. 5. 1999, pod
št. Ob-3647.

Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 331/99-2001 Ob-17312
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o.,
Titova 106, 8281 Senovo, tel.
0608/71-300, faks 0608/71-879.

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

3. (a) Kraj dobave: Senovo, Titova 106
– uprava, Reštanj – obrat Ravne.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 120.000 litrov kurilno
olje EL.

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

(č) Ocenjena vrednost naročila:
7,200.000 SIT.

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

cesivno od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:

pogodba se zaključi 31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Rud-
nik Senovo v zapiranju, d.o.o., komerciala,
Titova 106, 8281 Senovo.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 24. 12. 1999
in od 3. 1. 2000 do 7. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT (v ceno je vklju-
čen 19% DDV v znesku 798,30 SIT) na žiro
račun št. 51600-601-24464, 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: Rudnik Senovo v zapi-
ranju, Titova 106, 8281 Senovo, komer-
ciala, Olga Božičnik.

8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 1. 2000 ob 12. uri, v sejni sobi Rudni-
ka Senovo.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost po-
nudbe v višini 5% vrednosti blaga, veljav-
nost – kot predvideva navodilo o vrstah fi-
nančnih zavarovanj (Ur. l. RS, št. 73/97).

10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se finan-
cira v skladu z zakonom o izvrševanju prora-
čuna RS, navodili o izvrševanju proračuna
in v skladu z razpisno dokumentacijo.

11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo
se oddaja v celoti.

12. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so opredeljene v razpisni doku-
mentaciji.

13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena do 40 točk,
– rok dobave do 20 točk,
– rok plačila do 10 točk,
– reference ponudnika do 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: zainteresirani dobijo v komerciali Rud-
nika pri Šribar Milanu na tel. 0608/71-792.

16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 26. 11. 1999 pod
št. 310/99, Ob-15883).

Rudnik Senovo v zapiranju, 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

Popravek

Št. 2926/99 Ob-17231
V objavi javnega razpisa gradbenih del

brez omejitev, naročnika Komunale Treb-
nje, d.o.o., objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 96 z dne 26. 11. 1999, Ob-15859, se
točki 5.(a) in 5.(b) ter točke 8.(a), 9. in 14.
popravijo:

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: da.

5. (b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: da, ponudbo bomo proučili.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
24. 1. 2000 do 15. ure.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 27. 1. 2000
ob 8. uri, v Komunali Trebnje, d.o.o., Go-
liev trg 9, Trebnje – sejna soba.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja
ponudb 27. 1. 2000 do 7.30.

Komunala Trebnje, d.o.o.

Št. 5/98 Ob-17099
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Ce-
sta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, faks
063/42-03-485.

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

3. Kraj izvedbe del: dela se bodo izvaja-
la v Termoelektrarni Šoštanj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: projek-
tiranje, dobava in montaža jeklenih kon-
strukcij objekta “Razširitev vmesnega
skladišča produktov razžveplanja”.

Ocenjena vrednost del je 145,000.000
SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja del po sklopih
ni možna.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: raz-
širitev vmesnega skladišča produktov raz-
žveplanja.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: dela se bodo izva-
jala v skladu z razpisno dokumentacijo.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: začetek del:
februar 2000, dokončanje del: julij 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ter-
moelektrarna Šoštanj, d.o.o., Cesta Lole
Ribarja 18, 3325 Šoštanj, komercialna služ-
ba TEŠ, Jana Gorčan, soba št. 1.21.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je mogoče dvigniti do 21. 12. 1999
do 12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumen-
tacije je potrebno plačati 30.000 SIT s pre-
nosnim nalogom na žiro račun
52800-601-24048, sklic 00 610-99-07,
DDV je zajet v ceni.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno
predložiti do 17.1. 2000 do 11. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Termoelektrarna Šoštanj, Ja-
na Gorčan, komercialna služba TEŠ, Cesta
Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 17. 1. 2000 ob
12. uri v Termoelektrarni Šoštanj, soba št.
1.01.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za resnost ponudbe je kot varščino potreb-
no predložiti bančno garancijo v višini 5%
ponudbene cene, veljavno do 17. 4. 2000.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačila: 100%-na kompenzacija v bre-
me oddane električne energije TE Šoštanj.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ni posebej določena.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z razpisnimi pogoji.

14. Datum, do katerega ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko umak-
nejo ponudbo do 17. 1. 2000 do 12. ure.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

a) ponudbena cena: 50%,
b) reference izvajalskega podjetja: 15%,
c) tehnični pogoji: 25%,
d) ostali pogoji(podizvajalci, ugodnosti,

termini, finančno stanje ponudnika): 10%.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: v skladu z razpisnimi pogoji.
17., 18.

Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.
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Ob-17199
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5,
6257 Pivka, faks 067/72-10-102.

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

3. Kraj izvedbe del: Pivka.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: izved-
ba fekalne in meteorne kanalizacije –
Kerin – I. faza.

Orientacijska vrednost del je
5,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: oddaja del je predvi-
dena v enem sklopu.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: pro-
jektna dokumentacija je izdelana.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora biti
izdelana po zahtevah razpisne dokumenta-
cije, variantne ponudbe niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: dodatnih variant ni.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj
po podpisu pogodbe, zaključek predpisan
s pogodbo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Obči-
na Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
tel. 067/72-10-100, faks 067/72-10-102,
kontaktna oseba Šabec Ludvika.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo je možno zahtevati od dneva objave
razpisa vsak delovni dan od ponedeljka do
četrka med 8. in 15. uro, v petek med 8. in
13. uro do vključno 30. 12. 1999.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanskim na-
logom ali položnico na ŽR Občina Pivka, št.
52200-630-61033.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene do četrtka 6. 1.
2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Občina Pivka, Kolodvorska
cesta 5, 6257 Pivka.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene s pripisom “Ponudba – ne odpiraj”,
z navedbo predmeta javnega naročila. Na
kuverti mora biti popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v četrtek 6. 1. 2000 ob 13. uri, na naslovu:
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, sejna
soba.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
akceptni nalog v višini 10% ponudbene vred-
nosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila
v drugih dokumentih glede plačevanja: sklad-
no z določili posebnih razpisnih pogojev.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-

ljeno javno naročilo: izbrani ponudnik skle-
ne z naročnikom pogodbo o izvedbi del.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
nudnik, da mu bo priznana sposobnost: po-
nudnik je lahko pravna ali fizična oseba, ki
mora biti registrirana in izpolnjevati finančne,
poslovne in tehnične sposobnosti po odredbi
o obvezni vsebini razpisne in ponudbene do-
kumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97 in 63/97).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne mo-
rejo umakniti ponudbe po izteku roka za
oddajo ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– garancijski rok za izvedena dela,
– rok izvedbe,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– ostale ugodnosti.
Najcenejši ponudnik ni nujno tudi naj-

ugodnejši.
Rok, v katerem bodo ponudniki obve-

ščeni o izidu javnega naročila: ponudniki
bodo o izidu javnega naročila obveščeni naj-
kasneje do 20. 1. 2000.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: ponudniki lahko dobijo dodatne infor-
macije o javnem naročilu, na naslovu: Obči-
na Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
pri Šabec Ludviki, tel. 067/72-10-100,
vsak delovni dan med 7. in 8. uro.

Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od po-
godbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba, če je bila objavljena:
predhodna objava namere o javnem naroči-
lu ni bila objavljena.

18.
Občina Pivka

Št. 8174/3399/99 Ob-17201
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, telefaks
061/174-24-32.

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

3. Kraj izvedbe del: Laško–Hrastnik–Tr-
bovlje.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično: demontaža in ru-
šenje obstoječega daljnovoda, gradbena
dela, montaža jeklenih konstrukcij in elek-
tromontažna dela z montažo OPGW na
DV 2 × 110 kV Laško–Hrastnik in DV 2 ×
110 kV Hrastnik–Trbovlje, OPGW.

Ocenjena vrednost naročila:
180,000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več sklo-
pov ali za vse skupaj: naročnik bo upošteval
samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis.

(c)
5. (a), (b)

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: marec 2000–
oktober 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku, tajništvo sektorja za investicije,
soba 2C 1.3, Andreja Mihevc.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 57.120 SIT (48.000 SIT +
19% DDV 9.120 SIT), virmansko nakazilo
na žiro račun št. 50106-601-90093.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 1. 2000 do 9.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: pri naročniku, vložišče, so-
ba 3C.5, prevzemnik Katarina Lipovec.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 1. 2000 ob 10. uri, pri naročniku, dvo-
rana B (IV. nadstropje).

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana: banč-
na garancija za resnost ponudbe v višini 5%
od skupne ponudbene vrednosti, trajanje ve-
ljavnosti 45 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, goto-
vinsko plačilo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni
dokumentaciji mora biti priložen spisek po-
dizvajalcev in navedena pravna oblika odno-
sa med njimi

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:

Naročnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:

– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– izjava ponudnika o sposobnosti in us-

posobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– registracija podjetja pri pristojnem orga-

nu (datum potrdila pristojnega organa in ove-
rovitve ne sme biti starejši od 90 dni) oziroma
za samostojne podjetnike priglasitveni list,

– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni) ali
podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,

– pravnomočna odločba – dovoljenje pri-
stojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za finance – Davčna
uprava RS, da ponudnik nima evidentiranih
neporavnanih davkov in drugih terjatev (datum
potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),

– potrdilo Ministrstva za pravosodje – ka-
zenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa niso bili obsojeni za-
radi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),

– potrdili okrožnega sodišča iz katerih je
razvidno, da:
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– ponudnik ni plačilno nezmožen, pod
prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,

– njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sod-
ne preiskave, da njegovo poslovanje ni s
sodno ali drugo odločbo ustavljeno (datumi
potrdil ne smejo biti starejši od 90 dni),

– reference ponudnika,
– reference podizvajalcev,
– z manjkajočimi podatki izpolnjena po-

godba, parafirana na vsaki strani, podpisa-
na in potrjena z žigom,

– izpolnjeni obrazec ponudbenega pre-
dračuna,

– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,

– v primeru, da ponudnik zagotavlja ka-
pacitete s podizvajalci ali v obliki poslovne-
ga sodelovanja, mora ponudnik predložiti
pogodbo o skupnem nastopanju,

– pisne izjave vseh svojih v ponudbi na-
vedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji javnega razpisa, da je ponud-
nik pravočasno in pravilno poravnal svoje
zapadle obveznosti,

– strokovna usposobljenost kadrov, ki
bodo sodelovali pri izvedbi naročila,

– podatke o že sklenjenih pogodbah za
tovrstna dela, iz katerih je razvidna stopnja
gotovosti del in zanesljivosti oziroma razpo-
ložljivost kadrovskih kapacitet,

– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih po-
datkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobavitelja blaga, podizvajal-
cev in kooperantov, zapadle do dneva od-
daje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 16. 3. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– skupna ponudbena cena (67%),
– plačilni pogoji (3%),
– reference ponudnika za tovrstna dela

(15%),
– reference podizvajalca za gradbena

dela (5%),
– reference podizvajalca za montažo je-

klenih konstrukcij (5%),
– reference podizvajalca za elektromon-

tažna dela (5%).
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika:
Niko Polh, Ciril Bogataj, Ivan Lozej, tel.
061/174-24-31, faks 061/174-24-32.

17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba, če je bila objavlje-
na: Uradni list RS, št. 65-66 z dne 13. 8.
1999.

18.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-17202
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
va, za katero vodi investicijo Komunalna di-
rekcija, Odsek za gospodarske javne služ-
be Maribor, kontaktna oseba mag. B. Šker-
binek, univ. dipl. inž. grad., Slovenska 40,
2000 Maribor, tel. 22-01-412, faks
226-551, soba št. 108/I.

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

3. Kraj izvedbe del: Maribor–MČ Ko-
roška vrata.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: strojne
instalacije plinovodnega omrežja v MRP;
skupna vrednost investicije ca. 30 mio SIT.

(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: februar 2000;
dokončanje april 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ko-
munalna direkcija, Slovenska 40, 2000
Maribor.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 30. 12. 1999 do
10. ure.

(c) Znesek  in  način  plačila  z a razpi-
sno dokumentacijo: 20.000 SIT z vir-
manom ali položnico na ŽR št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 17. 1. 2000 do 10. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Komunalna direkcija, Slo-
venska 40, 2000 Maribor, soba 210/II.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 1. 2000 ob 8. uri; Komunalna direkcija,
Slovenska 40, 2000 Maribor, sejna soba/II.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti po-
nudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od orientacijske vrednosti javnega naro-
čila. Trajanje garancije 40 dni po sprejetju
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
Uradni list RS, št. 1/98.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pravni status ponudni-
ka, d.o.o., d.d., s.p., finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnje-
vati ponudnik bodo navedene v razpisni do-
kumentaciji.

13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne

morejo umakniti ponudbe: do odpiranja po-
nudb 18. 1. 2000.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– reference pri podobnih delih – 40 točk,
– ponudbena cena – 50 točk,
– roki izvedbe – 10 točk.
16., 17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen v Uradnem listu RS z dne
15. 10. 1999 pod št. Ob-13342, objava o
izidu pa dne 17. 12. 1999.

Komunalna direkcija
Maribor

Št. 110-1/99 Ob-17288
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-

veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
telefaks 136 97 46 .

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

3. Kraj izvedbe del: Šmarje–Dragonja.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-

nih del in ocenjena vrednost celote in de-
lov, ki se bodo oddajali posamično: Šmarje
– Dragonja; dograditev pasu za počasni
promet od km 6,600 do km 7,200 in od
km 7,800 do km 9,120.

Ocenjena vrednost celote je
310.000.000 SIT.

(b) Če je predvidena oddaja delov ali sklo-
pov naročila posebej, obseg sklopov in mož-
nosti potegovanja za en sklop, več sklopov
ali za vse skupaj: delo se oddaja v celoti.

(c) Podatki o namenu gradbenih del, ka-
dar je vključena tudi izdelava projektov: iz-
delava projektov ni vključena.

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja
del je 7 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, 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 raz-
pisno dokumentacijo: razpisna dokumentaci-
ja je na voljo od 17. 12. 1999 do 3. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 60.000 SIT za raz-
pisno dokumentacijo ponudniki lahko po-
ravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziro-
ma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
20. 1. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Šmarje–Dragonja; dograditev pasu za po-
časni promet od km 6,600 do km 7,200 in
od km 7,800 do km 9,120“ Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 20. 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-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 9.300.000 SIT in veljavnostjo
121 dni od datuma odpiranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
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sredstev. Način plačevanja z roki je dolo-
čen v pogodbi kot obvezni sestavini razpi-
sne dokumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti,
priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz sod-
nega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo
za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno
stanje oziroma poročilo revizorjev za zadnja
3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.

14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za državne ce-
ste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 17
88 331, faks 17 88 332.

17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-

čilo je bil objavljen dne 3. 9. 1999 pod št.
Ob-10913, objava o izidu pa dne 26. 11.
1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 14-2223/99 Ob-17289
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, faks 064/373-107.

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

3. Kraj izvedbe del: Oldhamska cesta v
Kranju.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbe-
nih del in ocenjena vrednost celote in delov,
ki se bodo oddajali posamično: obnova Old-
hamske ceste v Kranju, v dolžini 540 m.

Ocenjena vrednost del je 145,250.000
SIT.

(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in do-
končanja del ali čas izvedbe: začetek del:
1. 4. 2000, konec del: 15. 7. 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Domplan, d.d., Bleiweisova 14, 4000 Kranj,
kont. oseba Jerala Dušan, tel.
064/268-716 ali 0609/647-432.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v roku 8 dni od
objave v Uradnem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 10.000 SIT je po-
trebno plačati na žiro račun Mestne občine
Kranj, št. 51500-630-50113, s pripisom
“Razpisna dokumentacija za Oldhamsko ce-
sto Kranj”.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 1. 2000 do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Slo-
venski trg 1, 4000 Kranj, soba 215, ga.
Smolej.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 1. 2000, Mestna občina Kranj, Sloven-
ski trg 1, soba 9, ob 10. uri.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
kot finančno zavarovanje za resnost ponud-
be mora ponudnik predložiti bančno garan-
cijo v vrednosti 3% ocenjene vrednosti del.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
skladno z vzorcem pogodbe iz razpisne do-
kumentacije.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: ponudbe kot posamezni izva-
jalec lahko predložijo vse pravne osebe in
samostojni podjetniki, ki so registrirani za
opravljanje razpisane dejavnosti. V primeru,
da se predloži ponudba s strani več izvajalcev
(ponudnikov) skupaj, je potrebno jasno opre-
deliti, kdo je glavni izvajalec, ki bo podpisnik
pogodbe in kdo so njegovi podizvajalci.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce, zahtevane k razpisni dokumenta-
ciji (poglavje 7).

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.

15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponudbena cena,
– reference,
– garancijski roki,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
16. Morebitne druge informacije o naro-

čilu: strokovne informacije posreduje pred-
stavnik naročnika Dušan Jerala, na tel.
0609/647-432 ali 064/268-716, vsak dan
od 8. do 9.30.

17., 18.
Mestna občina Kranj

Ob-17310
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: RS Ministrstvo za šolstvo in šport,
Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, faks:
061/13-12-327 in Pravna fakulteta, Kon-
gresni trg 12, Ljubljana.

2. Način izbire najugodnješega ponud-
nika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Kapiteljska 1, Kopi-
tarjeva 2 in Poljanski nasip 2, vse v Ljubljani.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih vseh del
in ocenjena vrednost delov, ki se bodo od-
dajali posamično: razpisana dela, ki so pred-
met javnega naročila: dokončanje preno-
ve objektov za Pravno fakulteto:

a) izvedba kleparskih del,
b) izvedba mizarskih del,
c) izvedba elektroinstalacij – centralni

nadzorni sistem.

Ocenjena vrednost naročila po posamez-
nih točkah kot sledi:

a) kleparska dela: 15 mio SIT,
b) mizarska dela: 50 mio SIT,
c) elektroinstalacije:
– centralni nadzorni sistem: 20 mio SIT.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b)
6. Datum predvidenega pričetka in do-

končanja del ali čas izvedbe: predviden pri-
četek del je 20. 2. 2000; predviden datum
zaključka je 30. 8. 2000 s pridobitvijo upo-
rabnega dovoljenja. Izvajalec mora naročni-
ku omogočiti pričetek opremljanja objekta v
avgustu 2000.

7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: poob-
laščenec investitorja LIZ-inženiring, d.d., Vur-
nikova 2, Ljubljana, v 5. nadstropju v sobi št.
511, med 8. in 12. uro, tel. 061/133-62-52.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumen-
tacijo lahko interesenti dvignejo do vključno
9. dne do 12. ure od dneva objave v Urad-
nem listu RS.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumenta-
cije znaša po posameznih točkah kot sledi:

a) 10.000 SIT.
b) 10.000 SIT,
c) 10.000 SIT.
Način plačila: na žiro račun št.

50105-601-11966. Ob dvigu razpisne do-
kumentacije je potrebno predložiti virman o
izvršenem plačilu. Projektno tehnična doku-
mentacija je na vpogled na LIZ-inženiringu,
d.d., Ljubljana, Vurnikova 2.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo prispele najkasneje do
28. 1. 2000 do 8. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: LIZ-inženiring, d.d., Ljublja-
na, Vurnikova 2, soba V/511.

Zapečatena ovojnica mora biti jasno oz-
načena s pripisom “Ponudba – Ne odpiraj”
za Pravno fakulteto. Na ovojnici mora biti
popoln naslov ponudnika.

9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 28. 1. 2000 ob 9. uri
v prostorih dekanata Pravne fakultete, Kon-
gresni trg 12, I. nadstropje.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo v višini 5% od razpisane vrednosti
z veljavnostjo najmanj 95 dni od dneva od-
piranja ponudb.

11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik s soinve-
stitorjem. Način plačevanja z roki je dolo-
čen z razpisno dokumentacijo.

12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki jih bo dode-
ljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z
možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih
navede v ponudbi.

13. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati po-
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa

storitev brez omejitev

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

Ob-17268
Popravek

V javnem razpisu brez omejitev za izvaja-
nje storitve upravljanja stanovanj MNZ, Mi-
nistrstva za notranje zadeve Ljubljana, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 100 z dne
10. 12. 1999, se v 3. točki objave (“Vrsta
storitve in opis ter ocenjena vrednost naro-
čila“) stavek

nudnik, da mu bo priznana sposobnost: na
javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali
zasebniki, ki izpopolnjujejo naslednje pogoje:

– da so registrirani za opravljene tovrst-
nih dejavnosti,

– da so zmožni izvesti razpisana dela v
razpisanih rokih,

– da ima dovolj kadrov in ustrezno teh-
nološko opremo,

– pozitivno bilančno stanje v zadnjih treh
letih,

– da izpolnjuje vse druge pogoje, dolo-
čene v razpisni dokumentacij.

14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 1. 2000.

15. Merila za delitev naročila, teža in na-
čin uporabe meril (21. člen ZJN):

– ponujena cena,
– dosedanje izkušnje in reference pri iz-

vedbi tovrstnih del v zadnjih treh letih,
– rok izvedbe del, ki je ugodnejši od

razpisanega,
– garancijski roki, ki so ugodnejši od raz-

pisanega,
– finančna sposobnost ponudnika (zamik

plačil za več kot 60 dni).
Merila in način določanja teže so točno

razvidna iz razpisnih pogojev investitorja.
Končni kriterij za ugotavljanje najugodnej-
šega ponudnika bo seštevek točk. Najce-
nejši ponudnik ni nujno najugodnejši.

16. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vsa tolmačenja in informacije o naroči-
lu lahko dobite pri Janezu Sitarju ali Janezu
Jerebu, vsak dan od 7.30 do 9. ure, od
dneva objave razpisa do vključno 20 dni po
objavi na naslovu: LIZ-inženiring, Vurnikova
2, Ljubljana, tel. 061/133-62-52, faks
061/319-245. Za obvezen sestanek s pro-
jektantom za dela, ki so predmet razpisa, se
je treba predhodno dogovoriti.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu, ali navedba, če je bila objavljena:
predhodna najava namere je bila objavljena
v Uradnem listu RS, št. 27 z dne 16. 4.
1999 in 1. 10. 1999.

18.
Ministrstvo za šolstvo in šport

“Naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo za dobo 10 let.“ nadomesti
s stavkom: “Naročnik bo z izbranim po-
nudnikom sklenil pogodbo za dobo dveh
let z možnostjo podaljšanja z aneksom
k pogodbi. Skupna veljavnost pogodbe
je največ 10 let.“

8. točka objave (“Trajanje naročila ali da-
tum pričetka in dokončanja storitve“) se pra-
vilno glasi: naročnik bo z izbranim ponudni-
kom sklenil pogodbo za izvajanje razpisane
storitve za dobo dveh let z možnostjo po-
daljšanja z aneksom. Skupna veljavnost
pogodbe je največ 10 let.

Predvideni datum pričetka izvajanja sto-
ritve je 10. 3. 2000, predvideni datum za-
ključka pa 10. 3. 2010.

14. točka objave (“Pravna oblika, ki jo
mora prevzeti ponudnik, ki mu bo dodelje-
no javno naročilo“) se pravilno glasi: po-
godba o izvajanju storitve upravljanja
stanovanj MNZ, v skladu z razpisno do-
kumentacijo.

Ministrstvo za notranje zadeve

Št. 083-04-1/99-1 Ob-17203
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

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

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila:

1. Oblikovanje in tehnično urejanje,
lektoriranje in tisk javnega glasila “Ptuj-
čan“ in priloge Uradni vestnik Mestne ob-
čine Ptuj in dostava glasila do pošte Ptuj.

Osnovni podatki:
– naklada: 8750 izvodov,
– format: Ptujčan 23 x 32,4 cm, Uradni

vestnik 21 x 29,6 cm,
– obseg: a) Ptujčan – 16 strani, tisk dvo-

barvni, barvna ovojnica, pa-
pir brezlesni.

b) Uradni vestnik – 8 strani, tisk
enobarvni, papir reciklažni.

– izhajanje: glasilo izide enkrat me-
sečno,

– gradivo: izvajalec prevzame tekste in
druga gradiva na disketi pri naročniku.

Ocenjena vrednost naročila: 4,250.000
SIT letno.

4. Kraj izvedbe: prevzem gradiva na di-
sketah na sedežu naročnika in dostava gla-
sila in priloge do pošte na Ptuju.

5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naro-
čila te storitve z zakonom, predpisi ali uprav-
nimi določbami rezervirana za specifičen po-
klic: določeno v razpisni dokumentaciji.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: odlok
o izdajateljstvu javnega glasila Ptujčan (Urad-
ni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 35/95 in
Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 1/97
in 1/98).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: določe-
no v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: dela se oddajo v celoti, del-
ne ponudbe niso možne.

7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: od 1. 2. 2000 do
31. 12. 2002.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-
nudniki dvignejo razpisno dokumentacijo na
Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
pri odgovorni urednici glasila Mileni Turk,
soba št. 5/I, telefon 772-731.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do izteka roka za
predložitev ponudb 12. 1. 2000.

(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno

predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 12. 1. 2000 do 15. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: ponudniki predložijo ponud-
bo na naslov Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, soba št. 5/I. Zapečatene ku-
verte morajo biti jasno označene: “Ponudba
– ne odpiraj“ in številko objave javnega raz-
pisa v Uradnem listu RS ter z navedbo pred-
meta naročila “tisk glasila“.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 1. 2000 v prostorih Mestne občine Ptuj,
Mestni trg 1, Ptuj, soba št. 2 (mala sejna
soba), ob 9. uri.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija se izda v višini 10% od vrednosti
javnega razpisa.

Vrsta in trajanje garancije določena v raz-
pisni dokumentaciji.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: določeno v razpi-
sni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
določeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 1. 2000.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):

– najnižja cena,
– plačilni pogoji,
– rok izvedbe za posamezno številko gla-

sila in priloge,
– reference o opravljenih delih.
Teža in način uporabe meril določena v

razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: Mestna

občina Ptuj, odgovorna urednica glasila Mile-
na Turk, soba št. 5/I, telefon 062/772-731.

19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naroči-

lo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 92
z dne 12. 11. 1999.

Mestna občina Ptuj

Št. 011-04-20/98 Ob-17237
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Ministrstvo za promet in zveze, Di-
rekcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izva-
jalca brez omejitev.
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3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vred-
nost naročila: aplikativna raziskava z na-
slovom: “Znižanje prekomernega pro-
metnega hrupa na državnih cestah”. Oce-
njena vrednost naročila je 16,000.000 SIT.

4.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po-
nudnik mora v skladu z navodili, navedenimi
v razpisni dokumentaciji, navesti imena in
strokovne kvalifikacije osebja, odgovorne-
ga za izvedbo storitve.

6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali

nesprejemljivost variant: variante so spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: ne.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: okvirni rok za izde-
lavo naloge je 15 mesecev po sklenitvi
pogodbe.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mi-
nistrstvo za promet in zveze, Direkcija Re-
publike Slovenije za ceste, d.o.o., Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba št. 416/IV, kon-
taktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-8336, faks 178-80-36.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno doku-
mentacijo 3.000 SIT ponudniki lahko po-
ravnajo pri blagajni (soba št. 416) oziroma z
virmanom na račun št.
50106-601-291863, pri APP Ljubljana-Vič.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 20. 1. 2000 do 10.
ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in zve-
ze, Direkcija Republike Slovenije za ceste,
d.o.o., Tržaška 19, 1000 Ljubljana, vlo-
žišče, soba št. 21/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba za
aplikativno raziskavo “Znižanje prekomerne-
ga prometnega hrupa na državnih cestah”.”
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 1. 2000 ob
11. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana, soba 220/II.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v viši-
ni 3% od ocenjene vrednosti, ki mora veljati
vsaj še 90 dni od dneva odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in pla-
čila in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financira
naročnik iz proračunskih sredstev Republike
Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela
v rokih plačil, navedenih v pravilniku o postop-
ku za izvrševanje proračuna Republike Slove-
nije (Ur. l. RS, št. 91/98 in 9/99).

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-

pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti

k ponudbi priložiti dokumentacijo, zahteva-
no v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 90 dni od
odpiranja ponudb.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri iz-
boru bodo upoštevana naslednja merila:

1. Obrazložitev raziskave Točke
– Predstavitev problematike
– Najnovejša spoznanja in izkušnje s tega področja v svetu in pri nas 0–10
– Izhodišča za raziskavo
2. Opis raziskave
– Podroben opis programa raziskave 0–10
– Pričakovani rezultati in njihova uporabnost
– Idejni osnutek programskega paketa 0–20
3. Predstavitev ponudnika
– Predstavitev odgovornega nosilca 0–5
– Akademski naziv odgovornega nosilca 0–5
– Pomembnejša dela in reference ter opremljenost 0–10
4. Rok izdelave 0–10
5. Cena ponudbe 0–20
6. Dosedanje izkušnje naročnika s ponudnikom 0–10

Izbrana bo tista ponudba, ki bo prejela
največje število točk. Merila so podrobneje
obrazložena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: naroč-
nik bo druge informacije ponudnikom po-
sredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih
bo prejel najkasneje 10 dni pred rokom za
predložitev ponudb na naslov: Direkcija RS

za ceste, Služba za javna naročila in letni
plan, Tržaška 19, Ljubljana.

Ponudniki bodo o izidu tega javnega raz-
pisa obveščeni v 15 dneh po odpiranju po-
nudb.

19., 20.
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija RS za ceste

3.1. Glavni urad Renault 200.000 SIT,
3.2. Glavni urad Opel 250.000 SIT,
3.3. Glavni urad Nissan 200.000 SIT,
3.4. OGU Celje Renault 250.000 SIT,
3.5. OGU Celje Škoda 200.000 SIT,
3.6. OGU Celje Lada 120.000 SIT,
3.7. OGU Celje Fiat 150.000 SIT,
3.8. OGU Koper Renault 350.000 SIT,
3.9. OGU Koper Lada 200.000 SIT,
3.10. OGU Kranj Renault 200.000 SIT,
3.11. OGU Kranj Škoda 300.000 SIT,
3.12. OGU Kranj Fiat 100.000 SIT,
3.13. OGU Ljubljana Renault 50.000 SIT,
3.14. OGU Ljubljana Škoda 80.000 SIT,
3.15. OGU Ljubljana Lada 300.000 SIT,
3.16. OGU Ljubljana Fiat 100.000 SIT,
3.17. OGU Ljubljana Zastava 80.000 SIT,
3.18. OGU Ljubljana Daewoo 90.000 SIT,
3.19. OGU Ljubljana Subaru 130.000 SIT,
3.20. OGU Ljubljana Nissan 180.000 SIT,
3.21. OGU Maribor Renault 100.000 SIT,
3.22. OGU Maribor Lada 150.000 SIT,
3.23. OGU Maribor Hyundai 80.000 SIT,
3.24. OGU Murska Sobota Renault 250.000 SIT,
3.25. OGU Murska Sobota Škoda 200.000 SIT,
3.26. OGU Nova Gorica Renault 300.000 SIT,
3.27. OGU Nova Gorica Lada 250.000 SIT,
3.28. OGU Nova Gorica Wartburg 70.000 SIT,
3.29. OGU Novo mesto Renault 150.000 SIT,
3.30. OGU Novo mesto Škoda 160.000 SIT,
3.31. OGU Ptuj Zastava 150.000 SIT,
3.32. OGU Sevnica Lada 150.000 SIT,
3.33. OGU Sevnica Opel 100.000 SIT,
3.34. OGU Slovenj Gradec Renault 90.000 SIT,
3.35. OGU Slovenj Gradec Škoda 100.000 SIT,
3.36. OGU Slovenj Gradec Lada 250.000 SIT,

Št. 025-115/1999-1 Ob-17267
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP - Geodetska uprava Republike

Slovenije, Zemljemerska ulica 12, telefon 061/17-84-800, faks 061/17-84-915.
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 servisno

vzdrževanje in popravila službenih vozil po posameznih območjih (Glavni urad
Ljubljana in dvanajst Območnih geodetskih uprav) in posameznih znamkah vozil:
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3.37. OGU Slovenj Gradec Nissan 150.000 SIT,
3.38. OGU Velenje Renault 150.000 SIT,
3.39. OGU Velenje Škoda 90.000 SIT,
3.40. OGU Velenje Lada 200.000 SIT,
3.41. OGU Velenje Zastava 100.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: Glavni urad Geodetske
uprave Republike Slovenije v Ljubljani, Zem-
ljemerska ulica 12, ter vse spodaj naštete
Območne geodetske uprave:

– Celje, Ulica XIV.divizije 12,
– Koper, Cankarjeva ulica 1,
– Kranj, Slovenski trg 1,
– Ljubljana, Cankarjeva cesta 1/III,
– Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2,
– Murska Sobota, Slomškova ulica 19,
– Nova Gorica, Kidričeva ulica 14,
– Novo mesto, Rozmanova ulica 38,
– Ptuj, Krempljeva ulica 2,
– Sevnica, Glavni trg 19a,
– Slovenj Gradec, Francetova cesta 7,
– Velenje, Prešernova cesta 1.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: brez omejitev.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: jih ni.

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: kot
je določeno v razpisni dokumentaciji.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegu-
jejo za vse dele storitev opisanih v točkah
od 3.1. do 3.41. skupaj ali za vsako posa-
mezno storitev opisano v točkah od 3.1. do
3.41. posebej ali pa za več storitev opisa-
nih v točkah od 3.1. do 3.41. skupaj.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svo-
jo varianto: izvedba posamezne naloge po-
teka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja po-
samezne naloge je opredeljen z uveljavitvijo
posamezne pogodbe, dokončanje pa je do-
ločeno v razpisni dokumentaciji.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mini-
strstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana,
Zemljemerska ulica 12, kontaktna oseba: Ni-
ves Jurcan, soba P3, tel. 061/178-49-27.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 12. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, na ŽR št.
50100-630-10014.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 4. 1. 2000, do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Geodetska uprava Republike Slovenije,
Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska ulica 12,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, soba P3.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 1. 2000 ob 8. uri; Geodetska uprava Re-
publike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana, Zem-
ljemerska ulica 12, sejna soba v pritličju.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti spre-
jemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponud-
be, če so v tem postopku zahtevana: bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 5% razpi-
sane vrednosti naročila, veljavne do 7. 3. 2000.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: vse naloge od
3.1. do 3.41. financira 100% naročnik.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: pogodba.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.

16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 4. 1. 2000
po 12. uri.

17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: kon-
taktna oseba iz 9. točke te objave.

19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: to je prva
objava.

20. Prvi neuspeli javni razpis za to naro-
čilo: to je prva objava.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 110-1/99 Ob-17287
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
telefaks 136 97 46.

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

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje storitev pri-
dobivanja zemljišč na odseku hitre ce-
ste Razdrto–Vipava; Rebernice.

Ocenjena vrednost naročila je
46,480.000 SIT.

4. Kraj izvedbe: HC Razdrto–Vipava.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba na-

ročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifi-
čen poklic: ne.

(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe

navesti imena in strokovne kvalifikacije oseb-
ja odgovornega za izvedbo storitve: da.

6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.

7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso spre-
jemljive.

(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in

dokončanja storitve: rok dokončanja del je
najkasneje v 6 mesecih po prejemu ustrez-
ne dokumentacije.

9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: po-

nudniki lahko dvignejo razpisno dokumen-
tacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, soba 104/I,
kontaktna oseba je Marjana Štular, tel. 17
88 439, faks 17 88 332.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumen-
tacija je na voljo do 19. 1. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 5.000 SIT za razpi-
sno dokumentacijo ponudniki lahko porav-
najo na blagajni DDC (soba 104) oziroma z
virmanom na račun št.
50106-601-291863.

10. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
19. 1. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, so-
ba 105/I.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Opravljanje storitev pridobivanja zemljišč
na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava; Re-
bernice“ Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.

11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 19. 1. 2000
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo pred-
ložiti tudi bančno garancijo za resnost po-
nudbe v višini 1,394.400 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb.

13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
čila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz lastnih sredstev. Način
plačevanja z roki je določen v pogodbi kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dode-
ljeno javno naročilo: ponudniki lahko nasto-
pajo kot posamezni izvajalec oziroma skup-
no nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.

15. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev in finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobno-
sti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, do-
kazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bi-
lančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in oprem-
ljenost

16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in

način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.

18. Druge informacije o naročilu: strokov-
ne informacije posreduje Julija Kastelic, tel.
30 94 205, faks 30 94 213 Družba za držav-
ne ceste d.o.o., Einspielerjeva 6, Ljubljana.

19., 20.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
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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. 049/99 Ob-17113
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 27. 5. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire); nobena od ponudb ni v celoti
ustrezala predvideni vrednosti ali tehničnim
zahtevam.

5.
6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-

lodvorska 2, 1550 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: ozvočenje za velike jav-
ne prireditve.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 6 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 73,413.000 SIT, 26,568.235 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 23-24 z dne 10. 4. 1999.

Javni zavod RTV Slovenije

Št. 078/99 Ob-17114
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slo-

venija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, faks
175-2186.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): odprt javni razpis brez
omejitev.

3. Datum izbire: 23. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): v postopku ocenjevanja je na-
ročnik ugotovil, da po določilih ZJN v razpi-
sni dokumentaciji ni bila navedena količina
blaga, ki je ena bistvenih sestavin razpisne
dokumentacije.

5.
6. (a), (b)
7., 8.
 9. Število prejetih ponudb: 7.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999.

JZ RTV Slovenija

Št. 8598/99 Ob-17115
1. Naročnik, poštni naslov: Sklad kmetij-

skih zemljišč in gozdov Republike Sloveni-
je, Dunajska 58, 1000 Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 26. 11. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): cena, ugodnosti servisnih stori-
tev, garancijski rok za motor in pogonske
dele, garancijski rok za prerjavenje pločevi-
ne, reference iz naslova javnega naročanja,
odkup rabljenih osebnih motornih vozil.

Izbor izvajalca je bil opravljen za točko I.
– osebna vozila za kmetijski sektor, za toč-
ko II. terenska vozila je bil ponovljen javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Porsche Slovenija, d.o.o.,
Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti:
– VW Polo 1.4, 3 vrata – 9 kosov,
– VW Golf.4, 3 vrata, s klimo, kovin-

ske barve – 4 kosi.
7. Pogodbena vrednost: 25,301.565

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 27,796.155 SIT, 25,301.565 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 86 z dne 22. 10. 1999, št.
7376/99, Ob-13575.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

Št. 0/557-99 Ob-17116
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420
Trbovlje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 30. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustreznost ponudb razpisanim
pogojem.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mariborske lekarne OE Far-
madent, Zagrebška 91, Maribor, Sanola-
bor, Leskoškova 4, Ljubljana, Kemofarma-
cija, Cesta na Brdo 100, Ljubljana, Studio
33, Brilejeva 2, 1000 Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: ZD Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: zobozdravstveni material.
7. Pogodbena vrednost: 12,000.000

SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 90 z dne 5. 11.
1999, Ob-14202.

13.
Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 0/557-99 Ob-17117
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420
Trbovlje.

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

izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 30. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustreznost ponudb razpisanim
pogojem.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mariborske lekarne OE Far-
madent, Zagrebška 91, Maribor, Kemofar-
macija, Cesta na Brdo 100, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: ZD Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: zdravila.
7. Pogodbena vrednost: 10,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 90 z dne 5. 11.
1999, Ob-14200.

13.
Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 0/557-99 Ob-17118
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni

dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420
Trbovlje.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 30. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ustreznost ponudb razpisanim
pogojem.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mariborske lekarne OE Far-
madent, Zagrebška 91, Maribor, Sanola-
bor, Leskoškova 4, Ljubljana, Kemofarma-
cija, Cesta na Brdo 100, Ljubljana, Denta-
com, Efenkova 61, Velenje.

6. (a) Kraj dobave: ZD Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: obvezilni in sanitetni ma-
terial.

7. Pogodbena vrednost: 6,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 90 z dne 5. 11.
1999, Ob-14201.

13.
Zdravstveni dom Trbovlje

Št. 9417/99 Ob-17119
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Go-

renjska, d.d., Bleiweisova 6, 4000 Kranj,
faks 064/211-362.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti.

3. Datum izbire: 6. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– reference v Elektro Gorenjski: 10%,
– reference v distribuciji: 5%,
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– ostale reference: 5%,
– cena: 60%,
– rok dobave, izvedbe: 10%,
– odzivni čas za servisiranje: 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Perftech, d.o.o., MDS Me-
talka, d.d., SRC.SI, d.o.o., Unistar, d.o.o.,
Smart Com, d.o.o., MIBO Komunikacije,
d.o.o.

6. (a) Kraj dobave: Elektro Gorenjska,
d.d. – skladišča.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniška oprema in
omrežja.

7. Pogodbena vrednost: 48 mio SIT.
8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999, št. 5853.

Elektro Gorenjska, d.d., Kranj

Št. 3708/99-1 Ob-17125
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Komunalno stanovanjsko podjetje Liti-
ja, d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitve.

3. Datum izbire: 25. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): vsa merila, navedena v javnem
razpisu in v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Avtocomerce, d.d., AC In-
tercar, d.o.o., 1000 Ljubljana, Baragova 5.

6. (a) Kraj dobave: Litija, Ponoviška ce-
sta 15.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: tovorno vozilo – prekuc-
nik.

7. Pogodbena vrednost: 19,386.850 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,452.061 SIT, 18,062.524 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999, Ob-
12919.

Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko podjetje

Litija, d.o.o.

Št. 0109/00 Ob-17172
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 7. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Adi Rebernik, d.o.o., Kneza
Koclja 11, 2000 Maribor.

6. (a) Kraj dobave: dobaviti fco Central-
no skladišče Maribor in Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: 8500 kosov Poštni raz-
gledi, 12 krat letno.

7. Pogodbena vrednost: 9,966.726 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,146.310 SIT, 9,966.726 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-
14321.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 01191/00 Ob-17174
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Mari-
bor.

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

3. Datum izbire: 9. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): tretji odstavek 34. člena in četrti
odstavek 41. člena ZJN – ponovljen razpis.
Edina ponudba.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Partner, d.o.o., Dečkova
25/a, 3000 Celje.

6. (a) Kraj dobave: dobaviti fco Central-
no skladišče Maribor in Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dekadna po posameznih
naročilnicah.

7. Pogodbena vrednost: 55,807.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: edina ponudba.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999, Ob-
14320.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Št. 01191/00 Ob-17175
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slove-

nije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 9. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– Utrip, d.o.o., Marof 2, 8250 Brežice

(obr. R-27A),
– Dravska tiskarna, d.d., Pobreška c.

20, Maribor (obr. V-10DR, V-7DR),
– Cetis Celje, d.d., Čopova 24, 3000

Celje (CP 72),
– Državna založba, Šmartinska 152,

Ljubljana (vrečke velike in male).
6. (a) Kraj dobave: dobaviti fco Central-

no skladišče Maribor in Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sukcesivno po posameznih
naročilnicah.

7. Pogodbena vrednost: 1,355.172 SIT;
1,905.400 SIT; 8,700.000 SIT; 1,605.000
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 7.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-
be: 17,390.602,50 SIT, 1,594.000
SIT/delna ponudba.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999, Ob-
14625.

Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Ob-17176
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,

Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-114, faks 0601/26-642.

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

3. Datum izbire: 19. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, rok plačila, rok dobave.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Omnikom, d.o.o., Trbovlje.
6. (a) Kraj dobave: Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: 7 kosov pnevmatskih dvigal.
7. Pogodbena vrednost: 5,453.965 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,546.951 SIT, 5,453.965 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: dve
ponudbi od štirih prejetih sta bili izločeni kot
nepopolni (neusklajeni oziroma nepopolni
registraciji).

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 15. 10. 1999, Ob-
13186.

Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.

Ob-17213
1. Naročnik, poštni naslov: Dom za vars-

tvo odraslih, Kidričeva 23, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti po 50. členu ZJN.

3. Datum izbire: 6. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): zagotovitev pogojev iz 10. in 11.
člena navodil razpisne dokumentacije, za-
gotavljanje 100% dobave artiklov po vrsti in
količini iz skupine oziroma podskupine.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: sposobnost po 50. členu je
priznana za obdobje 12 mesecev ponudni-
kom:

1. Celjske mesnine, d.d., Celje: D1,
D2, D4, D5,

2. Era, d.d., Velenje: A1, A2, A3, A4,
A5, A6, B1, B2, C1, C2, D1, D2, D3, D4,
D5, F, H, I1, I2, J1, J2,

3. Kmetijsko proizvodno podjetje
Hrib, d.o.o., Dobje pri Planini: A7, D2, D3,
D4, D5,

4. Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljub-
ljana: A7, E, D3, C3,

5. Kmetijska zadruga Laško, z.o.o.,
Laško: D1, D2, D4, G,

6. Kmetijska zadruga Šaleška dolina,
z.o.o., Šoštanj: A2, D1, D2, D3, D4,

7. Kolinska, d.d., Ljubljana: I1, I2, J1,
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8. Mariborska mlekarna, d.d., Mari-
bor: A7, C3, D3, E,

9. Mesnine Žerak, Franci Žerak, s.p.,
Rogatec: D1, D4,

10. Nektar, d.o.o., Črnuče: I2,
11. Parežnik Henrik in Ivana, Žalec: A5,
12. Presta, d.o.o., Velenje: B1, B2,
13. Savinjski kruhek, d.o.o., Žalec:

B1, B2.
6. (a) Kraj dobave: Kidričeva 23, 3320

Velenje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
in materiala za prehrano po skupinah
oziroma podskupinah.

7. Pogodbena vrednost:
44,047.703,50 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

A) sadje in zelenjava:
1. sadje – razno: 1,478.219 SIT,

1,478.219 SIT,
2. sadje – jabolka: 508,860 SIT,

365.454 SIT,
3. zelenjava – razno: 706.425 SIT,

706.425 SIT,
4. zelenjava – krompir: 705.168 SIT,

705.168 SIT,
5. zelenjava – razno: 886.990 SIT,

861.040 SIT,
6. zelenjava – konzervirana: 69.035

SIT, 69.035 SIT,
7. zmrznjeno in drugi izdelki:

1,480.402,40 SIT, 1,205.999,30 SIT,
B) kruh in pekovsko pecivo:
1. kruh in pekovsko pecivo:

4,962.529 SIT, 3,124.754,80 SIT,
2. pekovsko pecivo – krofi:

401.982,10 SIT, 294.562 SIT,
C) mlevski izdelki, testenine in sorod-

ni proizvodi:
1. moka, zdrob in sorodni proizvodi:

433.984 SIT, 433.984 SIT,
2. testenine: 440.677,40 SIT,

440.677,40 SIT,
3. zmrznjeni izdelki iz testa:

202.048,60 SIT, 182.577,20 SIT,
D) meso in izdelki iz mesa:
1. junetina, teletina in svinjina:

3,644.167,10 SIT, 3,506.550 SIT,
2. perutninsko meso in izdelki iz pe-

rutnine: 3,165.567 SIT, 2,732.657,80 SIT,
3. zmrznjene ribe: 234.837 SIT,

150.854,40 SIT,
4. mesni izdelki in ostalo: 3,631.242

SIT, 2,788.254,80 SIT,
5. mesni izdelki – konzervirani:

625.410,30 SIT, 525.278 SIT,
E) mleko in mlečni izdelki:

4,517.507,60 SIT, 4,476.686,30 SIT,
F) maščobna živila: 165.484,20 SIT,

165.484,20 SIT,
G) jajca: 410.205 SIT, 410.205 SIT,
H) olja: 591.098 SIT, 591.098 SIT,
I) sokovi, sirupi in mineralna voda:
1. mineralne vode: 223.293,50 SIT,

206.523,40 SIT,
2. sokovi, sirupi: 4,525.978,60 SIT,

3,846.060 SIT,
J) splošno prehrambeno blago:
1. podskupina: 9,769.724,90 SIT,

9,769.724,90 SIT,
2. podskupina: 5,010.431 SIT,

5,010.431 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: izvaja-

lec sukcesivnih dobav bo tisti, ki bo zagoto-
vil najnižjo ceno posamezne skupine oziro-
ma podskupine v obdobju.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: Uradni list RS, št. 92 z dne 12. 11.
1999, Ob-14587.

13.
Dom za varstvo odraslih Velenje

Št. 126/99 Ob-17200
1. Naročnik, poštni naslov: Uprava RS

za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za
prestajanje kazni zapora Koper, Destradijev
trg 11, Koper.

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

3. Datum izbire: 9. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): naročnik je oddal javno naročilo
s sklenitvijo neposredne pogodbe na pod-
lagi tretjega odstavka 34. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), ker je
izbrani ponudnik edini predložil veljavno po-
nudbo tako na prvotni javni razpis kot tudi
na ponovljeni javni razpis, njegova ponudba
pa v celoti izpolnjuje vse pogoje iz razpisne
dokumentacije.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Dijaški dom Nova Gorica,
Streliška pot 7, Nova Gorica.

6. (a) Kraj dobave: Zavod za prestajanje
kazni zapora Koper, Oddelek Nova Gorica,
Pod vinogradi 2, Nova Gorica.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: dobava pripravljene pre-
hrane za potrebe prehrane zaprtih oseb.

7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost naročila je 12,500.000 SIT in je
zgolj okvirna, ker so količine obrokov odvi-
sne od števila zaprtih oseb.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2 (1 veljavna,

1 neveljavna).
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999, Ob-14319.

Ministrstvo za pravosodje
Zavod za prestajanje kazni

zapora Koper

Št. 52/99 Ob-17221
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 6. 12. 1999 ob 12.30 v sejni sobi
številka 51, II. nadstropje na sedežu naroč-
nika, Povšetova ulica 6, Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (uteme-
ljitev izbire): javni razpis št. B9/99 ni us-
pel, ker je bila predložena samo ena po-
nudba.

5.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: dobava kompaktorja.
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 z dne 5. 11. 1999.

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Št. 52/99 Ob-17222
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen
ZJN).

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 7. 12. 1999 ob 9. uri v sejni sobi
številka 51, II. nadstropje na sedežu naroč-
nika, Povšetova ulica 6, Ljubljana.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

(a) gorivo za osebna vozila: javni razpis
ni uspel, ker je bila predložena samo ena
ponudba.

(b) gorivo za tovorna vozila in delovne
stroje: javni razpis ni uspel, ker je bila pred-
ložena samo ena ponudba.

(c) maziva in tekočine za motorje in mo-
torna vozila:

– cena: 50 točk,
– dostava: 20 točk,
– plačilni pogoji 10 točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: 1.) Maziva in tekočine za
motorje in motorna vozila: OMV Istrabenz,
Ferrarska 7, Koper.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: maziva in tekočine za mo-
torje in motorna vozila:

Vrsta goriva  Predvidena letna količina
mast za ležaje  200 kg
mast za centralno mazanje  200 kg
univerzalna mast za vsestransko
uporabo v motornih vozilih – kvaliteta
za komunalna vozila in stroje  1.200 kg
hipoidno olje viskoznosti 80 500 kg
hipoidno olje viskoznosti 90 500 kg
motorna olja SHPD homologirana
za vozila MAN in MB  10.000 kg
hidravlično olje viskoznosti 22  2.000 kg
hidravlično olje viskoznosti 32  2.000 kg
hidravlično olje viskoznosti 46  1.000 kg
hidravlično olje viskoznosti 68  500 kg
hladilna tekočina (koncentrat)  1000 l
zavorno olje  200 l
olje za avtomatski menjalnik ATF  500 l
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7. Pogodbena vrednost: 1. Maziva in te-
kočine za motorje in motorna vozila:
4,605.240 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:
1. Maziva in tekočine za motorje in mo-

torna olja:
– najvišja cena: 5,697.506,31 SIT,
– najnižja cena: 4,605.240 SIT.
11., 12., 13. Datum in številka objave

razpisa v Uradnem listu Republike Sloveni-
je: Ur. l. RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999.

Javno podjetje Snaga d.o.o.

Št. 2-8/166/99 Ob-17242
1. Naročnik, poštni naslov: Lambrech-

tov dom Slovenske Konjice, Šolska 4, 3210
Slovenske Konjice.

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

3. Datum izbire: 29. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji
(ponudbena cena, ustreznost in kvaliteta,
reference, garancijski rok in možnost vzdr-
ževanja).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Slorational, d.o.o., Slovenj
Gradec, Iršičeva 15.

6. (a) Kraj dobave: Lambrechtov dom
Slovenske Konjice, Šolska 4.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema kuhinje.

7. Pogodbena vrednost: 7,481.374,71
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,628.332,36 SIT, 5,189.046,41 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-
13965 in popravek Uradni list RS, št. 90 z
dne 5. 11. 1999, Ob-14425.

Lambrehctov dom Slovenske Konjice

Št. 2-7/165/99 Ob-17243
1. Naročnik, poštni naslov: Lambrech-

tov dom Slovenske Konjice, Šolska 4, 3210
Slovenske Konjice.

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

3. Datum izbire: 25. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): upoštevana so bila vsa merila, ki
so bila navedena v razpisni dokumentaciji
(ponudbena cena, ustreznost in kvaliteta,
reference, garancijski rok in možnost vzdr-
ževanja).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IM-EX Trade, d.o.o., Ro-
gaška Slatina, Celjska c. 7.

6. (a) Kraj dobave: Lambrechtov dom
Slovenske Konjice, Šolska 4.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: oprema negovalnega od-
delka.

7. Pogodbena vrednost: 14,922.600 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 6 ponudb,

od tega 5 popolnih.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

18,999.450,75 SIT, 13,998.057,58 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-
13964 in popravek Uradni list RS, št. 90 z
dne 5. 11. 1999, Ob-14427.

Lambrehctov dom Slovenske Konjice

Ob-17291
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v

Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede,
Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj.

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

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 30. 11. 1999, sklep o izbiri izvajalca
je bil izdan 7. 12. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalcev, ki jim je naro-
čilo dodeljeno:

– Jerovšek Computers d.o.o., Domžale,
podsklopi 1a, 1b, 1c,

– Comtron d.o.o., Maribor: podsklopi
2a, 2c, 2d, 2e,

– ECS d.o.o., Trzin: podsklop 2b,
– Unistar d.o.o., Ljubljana: podsklop 3.
6. (a) Kraj dobave: Univerza v Mariboru,

Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva
cesta 55a, 4000 Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

1. Računalniški sistemi – osebni
računalniki;

2. Računalniška periferna oprema;
3. Komunikacijska oprema.

7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90/99 z dne 5. 11. 1999,
Ob-14322.

Univerza v Mariboru
Fakulteta za organizacijske vede, Kranj

Št. 825/99 Ob-17297

1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bol-
nišnica Izola, Polje 35, 6310 Izola.

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

3. Datum izbire: 22. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
a) cena,
b) plačilni pogoji,
c) garancijska doba,
d) odzivni čas v primeru okvare,
e) dobavni rok,
f) reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Actual, d.o.o., Koper.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica

Izola, Polje 35, 6310 Izola.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: računalniki in ostala teh-
nična oprema.

7. Pogodbena vrednost: 11,385.921
SIT z DDV.

8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 12,142.261 SIT, 11,385.921 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-
13152.

Splošna bolnišnica Izola

Št. 077/99 Ob-17298
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 25. 11. 1999.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– blagovna skupina A – audio digitalni

snemalniki: Audio Video Consulting,
G.m.b.H., Austria,

– blagovna skupina B – žični in brezžični
mikrofoni s pripadajočo opremo: Grothu-
sen, G.m.b.H., Austria.

6. (a) Kraj dobave: RTV Slovenija, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

– audio digitalni snemalniki skladno
z aneksom, ki bo priložen pogodbi,

– žični in brezžični mikrofoni s pripa-
dajočo opremo skladno z aneksom, ki
bo priloženo pogodbi.

7. Pogodbena vrednost:
– blagovna skupina A – 6,610.242 SIT,
– blagovna skupina B – 14,257.922 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– blagovna skupina A – 2 ponudbi,
– blagovna skupina B – 3 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– blagovna skupina A – 6,610.242 SIT,

5,250.439 SIT,
– blagovna skupina B – 15,497.741

SIT, 14,041.299 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: po raz-
pisnih merilih.

12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 85-86 z dne 22. 10. 1999.

RTV Slovenija
Javni zavod

Št. 076/99 Ob-17309
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod

RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
ponudnika brez omejitev.

3. Datum izbire: 17. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):ekonomska cena in plačilni po-
goji, tehnična ustreznost, kot navedeno v
razpisni dokumentaciji.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Studer Professional audio
AG, Regensdorf, Švica.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-

no dobaviti: audio mešalne mize – 3 kosi.
7. Pogodbena vrednost:

22,576.195,45 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 26,580.000 SIT, 22,576.195,45 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.

Javni zavod RTV Slovenija

Št. 039-2/99 Ob-17393
1. Naročnik, poštni naslov: Republika

Slovenija, Upravna enota Celje, Trg celjskih
knezov 9, Celje, 3001, p.p. 432, faks
063/482-801.

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

3. Datum izbire: 15. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, jamstvo za kvaliteto blaga,
dobavni rok, reference, rok plačila in odziv-
ni čas.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno:

a) Mladinska knjiga Birooprema, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 121, PE Celje, Ljub-
ljanska 3/a, 3000 Celje, za skupini I. in III.,

b) DZS Založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, Dejavnost trgovine, Šmartinska 152,
za skupini II. in IV.,

c) ONIKS, d.o.o., Cesta na Ostrožno
10a, 3000 Celje, kot rezervni dobavitelj za
vse štiri skupine.

6. (a) Kraj dobave: lokacija naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: nabava pisarniškega ma-
teriala po skupinah:

I. skupina: registratorji, papir, mape in
zvezki,

II. skupina: tonerji, trakovi za printerje,
fakse in računske stroje,

III. skupina: kuverte in obrazci,
IV. skupina: ostali material.
7. Pogodbena vrednost: 7,000.000 SIT.
Ocenjena vrednost delov naročila, ki se

bodo oddajala posamično:
I. skupina – 1,785.000 SIT,
II. skupina – 1,190.000 SIT,
III. skupina – 1,540.000 SIT,
IV. skupina – 2,485.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: odstopanje v vrednosti najvišje in najniž-
je ponudbe je bilo 971.830 SIT.

11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999.

Upravna enota Celje

Št. 1/99 Ob-17395
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada RS,

Servis za protokolarne storitve, Predoslje
39, 4000 Kranj.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca z predhodnim ugotavljanjem spo-
sobnosti .

3. Datum izbire: 11. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): prijavil se je samo eden ponud-
nik (34. člen ZJN).

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ni bilo dodeljeno.

6. (a) Kraj dobave: Predoslje 39, 4000
Kranj.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

I. bencin zeleni 95, 20000 litrov,
II. diesel gorivo, 30000 litrov,
III. kurilno olje lahko, 520000 litrov.
7. Pogodbena vrednost: 28,000.000

SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: ne.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: ne.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: 19. 11. 1999, 600/99, Ob-15006,
Uradni list RS, št.94, stran 6364.

Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve

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-17300
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Uradni l.RS
56/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena in tretjim odstavkom 42. člena
zZakona o javnih naročilih (Uradni list RS
24/97) ter 117. in 118. členom Pravil in
postopkov Evropske Unije za izvedbo javnih
razpisov Občina Tržič objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
projekt “Naravni spomenik Dovžanova

soteska“ št. SL - 9702. 05. 04/001
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič tel. + 386 64 563 656, fax: + 386 64
561 174.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
razgledne poti v Dovžanovi soteski.

3. Razpoložljiva sredstva: PHARE:
100.000,00 EUR SLO: davki.

4. Najugodnejši ponudnik: podjetje za
gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., Ko-
sarjeva 4, 2000 Maribor, Slovenija.

5. Ponudbena cena (brez davka):
89.262,98 EUR.

6. Rok začetka in dokončanja del: 1 me-
sec od izdaje Uvedbe v delo, vendar ne
kasneje kot 1. 5. 2000.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenov-
no najugodnejša ponudba po zagotovitvi
tehničnih kriterijev.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Tržič, Trg Svobode 18,
4290 Tržič, 8.  7. 1999, 12. ura.

Število prispelih ponudb:
– PUH, Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana,

Slovenija
– Podjetje za gozdne gradnje in hortikul-

turo d.o.o., Kosarjeva 4, 2000 Maribor, Slo-
venija

– Granit d.d., Titova 87, 2310 Slov. Bi-
strica, Slovenija.

Najvišja in najnižja ponudbena cena (brez
davka): 105.754,10 EUR, 89.262,98
EUR.

9. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po pravilih
PHARE – Decentralizirani sistem izvajanja,
FIDIC pogodba.

Datum in številka objave v Uradnem listu
Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
39-40, z dne 28. 5. 1999, Ob-4442.

Občina Tržič

Ob-17301
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement bet-
ween the Government of Republic of Slove-
nia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, techni-
cal and other forms of co-operation (OG RS
56/93), and referring to Law on Public Pro-
curement, section 9, paragraph 1 of article
55 and paragraph 3 of article 42 (OG RS
24/97) and according to the article 117 &
118 of the European Union Regulations and
Procedures of Public Tender Performed
Municipality of Tržič announces

The decision of the successful
Tenderer Selection for the Project

“Natural Monument Dovžanova soteska
“ No SL - 9702. 05. 04/001

1. Contracting Authority: Municipality of
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič tel. +
386 64 563 656, fax: + 386 64 561 174.

2. Subject of tender: Construction of the
walking and sightseeing road of the Dovža-
nova soteska.

3. Available funds: PHARE: 100.000,00
EUR SLO: taxes.

4. The selected tenderer: Podjetje za
gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., Ko-
sarjeva 4, 2000 Maribor, Slovenia.

5. Tender price (without taxes):
89.262,98 EUR.

6. Delivery/Completion period: 1 month
after the issuing of the Notice of Commen-
cement, but no later than 01 May 2000.

7. Justification of the selection: Lowest
priced tender after meeting the technical
criteria.

8. Place, date and time of the tender
opening session: Municipality of Tržič, Trg
Svobode 18, 4290 Tržič, 08 July 1999,
12:00 hrs.

Number of Tenders: PUH, Hajdrihova
28, 1000 Ljubljana, Slovenia, Podjetje za
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gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., Ko-
sarjeva 4, 2000 Maribor, Slovenia, Granit
d.d., Titova 87, 2310 Slov. Bistrica, Slove-
nia.

Highest and lowest tender price (without
taxes): 105.754,10 EUR, 89.262,98 EUR

9. Type of Procurement Procedure:
Open tender procedure according to
PHARE rules - Decentralised Implementa-
tion System, FIDIC contracting.

Date and No. of announcement in the
Official Gazette of Republic of Slovenia: OG
RS 39-40, 28 May 1999, Ob-4442.

Municipality of Tržič

Ob-17302
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirne-

ga sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Komisijo Evropskih skupnosti o ure-
sničevanju ukrepov o finančni, tehnični in
drugih oblikah sodelovanja (Uradni l.RS
56/93), v zvezi z 9. točko prvega odstavka
55. člena in tretjim odstavkom 42. člena
zakona o javnih naročilih (Uradni list RS
24/97) ter 117. In 118. členom Pravil in
postopkov Evropske Unije za izvedbo javnih
razpisov Občina Tržič objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
projekt “Naravni spomenik Dovžanova

soteska - Turistični center“ št. SL -
9702. 05. 04/001

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič tel. + 386 64 563 656, fax: + 386 64
561 174.

2. Predmet javnega naročila: adaptacija
stare šole v Dovžanovi soteski za ureditev
turističnega centra.

3. Razpoložljiva sredstva: PHARE:
92.000,00 EUR SLO: 661,26 EUR (in dav-
ki).

4. Najugodnejši ponudnik: SGP Tržič,
Blejska cesta 8, 4290 Tržič, Slovenija.

5. Ponudbena cena (brez davka):
92.661,26 EUR.

6. Rok začetka in dokončanja del: 4 me-
sece od izdaje Uvedbe v delo, vendar ne
kasneje kot 8.  3. 2000.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenov-
no najugodnejša ponudba po zagotovitvi
tehničnih kriterijev.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Tržič, Trg Svobode 18,
4290 Tržič, 22. 9. 1999, 12. ura.

Število prispelih ponudb:
– SGP Tehnik d.d., Stara cesta 2, 4220

Škofja Loka, Slovenija,
– Podjetje za gozdne gradnje in hortikul-

turo d.o.o., Kosarjeva 4, 2000 Maribor, Slo-
venija,

– SGP Tržič, Blejska cesta 8, 4290 Tr-
žič, Slovenija.

Najvišja in najnižja ponudbena cena (brez
davka): 106.563,53 EUR, 92.661,26
EUR.

9. Postopek izbire izvajalca: razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev po pravilih
PHARE – Decentralizirani sistem izvajanja,
FIDIC pogodba.

Datum in številka objave v Uradnem listu
Republike Slovenije: Uradni list RS, št.
62-63, 6. 8. 1999, Ob-9390

Občina Tržič

Ob-17303
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement bet-
ween the Government of Republic of Slo-
venia and European Commission on im-
plementation of measures on financial,
technical and other forms of co-operation
(OG RS 56/93), and referring to Law on
Public Procurement, section 9, paragraph
1 of article 55 and paragraph 3 of article
42 (OG RS 24/97) and according to the
article 117 & 118 of the European Union
Regulations and Procedures of Public
Tender Performed Municipality of Tržič an-
nounces

The decision of the successful
Tenderer Selection for the Project

“Natural Monument Dovžanova soteska
- Visitor centre” No SL - 9702. 05.

04/001

1. Contracting Authority: Municipality of
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič tel. +
386 64 563 656, fax: + 386 64 561 174.

2. Subject of tender: Adaptation of an
old school in Dovžanova soteska into an
Exhibitional Educational Centre.

3. Available funds: PHARE: 92.000,00
EUR SLO: 661,26 EUR (and taxes).

4. The selected tenderer: SGP Tržič,
Blejska cesta 8, 4290 Tržič, Slovenia.

5. Tender price (without taxes):
92.661,26 EUR.

6. Delivery/Completion period: 4
months after the issuing of the Notice of
Commencement, but no later than 08
March 2000.

7. Justification of the selection: Lowest
priced tender after meeting the technical
criteria.

8. Place, date and time of the tender
opening session: Municipality of Tržič, Trg
Svobode 18, 4290 Tržič, 22 September
1999, 12:00 hrs.

Number of Tenders: SGP Tehnik d.d.,
Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka, Slovenia,
Podjetje za gozdne gradnje in hortikulturo
d.o.o., Kosarjeva 4, 2000 Maribor, Slove-
nia, SGP Tržič, Blejska cesta 8, 4290 Tr-
žič, Slovenia.

Highest and lowest tender price (without
taxes): 106.563,53 EUR, 92.661,26 EUR.

9. Type of Procurement Procedure:
Open tender procedure according to
PHARE rules - Decentralised Implementa-
tion System, FIDIC contracting.

Date and No. of announcement in the
Official Gazette of Republic of Slovenia: OG
RS 62-63, 06 Avgust 1999, Ob-9391.

Municipality of Tržič

Ob-17304
Na podlagi uredbe o ratifikaciji okvir-

nega sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Komisijo Evropskih skupnosti
o uresničevanju ukrepov o finančni, teh-
nični in drugih oblikah sodelovanja (Ur. l.
RS, št. 56/93), v zvezi z 9. točko prvega
odstavka 55. člena in tretjim odstavkom
42. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) ter 117. In 118. členom
Pravil in postopkov Evropske Unije za iz-
vedbo javnih razpisov Mestna Občina Ma-
ribor objavlja

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
projekt “Obmejna turistična cona”, št.

SL – 9702.02.04
in podprojekt “Kolesarske poti”, št.

SL – 9702.02.4.01
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Mestna občina Maribor, Ul. Heroja Sta-
neta 1, 2000 Maribor, tel.
+ 386 62 22010, fax: + 386 62 226 005.

2. Predmet javnega naročila: izgradnja
delov kolesarske poti na odseku Maribor –
Šentilj.

3. Razpoložljiva sredstva: PHARE:
65.000 EUR SLO: 5.073,32 EUR (in davki).

4. Najugodnejši ponudnik: Podjetje za
gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., Ko-
sarjeva 4, 2000 Maribor, Slovenija.

5. Ponudbena cena (brez davka):
70.073,32 EUR.

6. Rok začetka in dokončanja del: 1 me-
sec od izdaje Uvedbe v delo, vendar ne
kasneje kot 10. 12. 1999.

7. Utemeljitev izbire ponudnika: cenov-
no najugodnejša ponudba po zagotovitvi
tehničnih kriterijev.

8. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Mariborska razvojna Agencija, Par-
tizanska 47, 2000 Maribor, 19. 8. 1999,
ob 12. uri.

Število prispelih ponudb:
– Cestno podjetje Maribor, Iztokova 30,

2000 Maribor, Slovenija,
– Podjetje za gozdne gradnje in hortikul-

turo d.o.o., Kosarjeva 4, 2000 Maribor, Slo-
venija.

Najvišja in najnižja ponudbena cena (brez
davka): 71.846,81 EUR, 70.073,32 EUR.

9. Postopek izbire izvajalca: razpis za iz-
biro izvajalca brez omejitev po pravilih
PHARE – Decentralizirani sistem izvajanja,
FIDIC pogodba.

Datum in številka objave v Uradnem listu
Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 54-55,
9. 7. 1999, Ob-6429.

Mestna občina Maribor

Ob-17305
In accordance with the Regulation on

ratification of Framework Agreement be-
tween the Government of Republic of Slov-
enia and European Commission on imple-
mentation of measures on financial, techni-
cal and other forms of co-operation (OG RS
56/93), and referring to Law on Public Pro-
curement, section 9, paragraph 1 of article
55 and paragraph 3 of article 42 (OG RS
24/97) and according to the article 117 &
118 of the European Union Regulations and
Procedures of Public Tender Performed City
Municipality of Maribor announces

the decision of the successful
Tenderer Selection for the Project

“Tourist Border Zone”, No SL –
9702.02.04 and the subproject

“Bicycle Routes”, No SL –
9702.02.04.01

1. Contracting Authority: City Municipal-
ity of Maribor, Ul. Heroja Staneta 1, 2000
Maribor, tel. + 386 62 22010, fax: + 386
62 226 005.

2. Subject of tender: Construction of the
sections of the bicycle route Maribor – Šentilj.
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3. Available funds: PHARE: 65.000,00
EUR SLO: 5.073,32 EUR (and taxes).

4. The selected tenderer: Podjetje za
gozdne gradnje in hortikulturo d.o.o., Kosa-
rjeva 4, 2000 Maribor, Slovenia.

5. Tender price (without taxes):
70.073,32 EUR.

6. Completion period: 1 month after the
issuing of the Notice of Commencement,
but no later than 10 December 1999.

7. Justification of the selection: Lowest
priced tender after meeting the technical
criteria.

8. Place, date and time of the tender
opening session: Maribor Development
Agency, Partizanska 47, 2000 Maribor, 19
Avgust 1999, 12:00 hrs

Number of Tenders:
– Podjetje za gozdne gradnje in hortikul-

turo d.o.o., Kosarjeva 4, 2000 Maribor,
Slovenia,

– Cestno podjetje Maribor, Iztokova 30,
2000 Maribor, Slovenia.

Highest and lowest tender price (without
taxes): 71.846,81 EUR, 70.073,32 EUR.

9. Type of Procurement Procedure:
open tender procedure according to
PHARE rules – Decentralised Implementa-
tion System, FIDIC contracting.

Date and No. of announcement in the
Official Gazette of Republic of Slovenia: OG
RS 54-55, 09 July 1999, Ob-6429.

City Municipality of Maribor

Št. 35205-34/99 Ob-17111
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Pi-

ran, Tartinijev trg 2, Piran.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 8. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudnik je posredoval ugodni
ponudbeni znesek, fiksne ponudbene ce-
ne, ugodne garancijske roke ter predstavlja
dobre reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Hidrogradnja Križman, Lud-
vik Križman, s.p. Portorož, Liminjanska c.
111, Lucija, Portorož.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vsa gradbena dela,
potrebna za izgradnjo II. faze javne se-
kundarne fekalne kanalizacije na po-
dročju Seča–Paderno.

7. Pogodbena vrednost: 30,000.000
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani po-
nudnik nima podizvajalcev.

9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 42,300.000 SIT, 28,957.191 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: dru-
gih najpomembnejših informacij o postopku
izbire izvajalca ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 22. 10. 1999.

Občina Piran

Št. 72/99 Ob-17112
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola

Trebnje, Kidričeva 11, 8210 Trebnje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.

3. Datum izbire: sklep št. 72/99 z dne
9. 8. 1999.

4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-
tev izbire):

– ponudbena cena,
– izvedbeni roki,
– reference o dosedanjem opravljanju

enakih storitev,
– dodatne ugodnosti ponudnika,
– garancija, kvaliteta izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Gradbeništvo Zupančič, Zu-
pančič Borut, s.p., Dolenja Nemška vas 26,
Trebnje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija podstreš-
ja na podružnični šoli Dobrnič.

7. Pogodbena vrednost: 34,571.523 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: nič.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 39,660.478 SIT, 34,571.523 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: ne.
12. Datum in številka objave razpisa za

ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: ne.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56-57 z dne 24. 6. 1999.

Osnovna šola Trebnje

Št. 351-03-9/99 Ob-17195
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 7. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena, reference, garancijski rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: GP Grosuplje, d.d., Emon-
ska 8, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija dela voja-
šnice za potrebe Sodnika za prekrške in
Okrajno sodišče v Škofji Loki.

7. Pogodbena vrednost: 159,019.398
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

166,378.646,80 SIT, 147,586.688 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.

Ministrstvo za pravosodje

Št. 353-05-27/99-1850-55 Ob-17198
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Maribor, za katero vodi investicijo Ko-
munalna direkcija, Odsek za gospodarske
javne službe Maribor, Slovenska 40, 2000
Maribor, tel. 22-01-412, faks 226-551.

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

3. Datum izbire: 9. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– reference pri podobnih delih,
– ponudbena cena,
– rok dokončanja del.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno:
– elektro instalacije Prelog, d.o.o.,
– strojne instalacije: ponovni javni razpis.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: elektro instalacije pli-
novodnega omrežja MRP MČ Koroška
vrata Maribor.

7. Pogodbena vrednost: 5,796.712,53
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,790.497 SIT, 5,796.712,53 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 15. 10. 1999.

Mestna občina Maribor
Mestna uprava

Komunalna direkcija

Ob-17214
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna obči-

na Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje,
kontaktna oseba Marko Planinšek, univ. dipl.
inž. grad., VO-KA Celje, tel. 063/425-030.

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

3. Datum izbire: 29. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): cena 80%, usposobljenost po-
nudnika 10% in reference 10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Gradis, d.d., Ulica XIV. divi-
zije 12, 3000 Celje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija razte-
žilnika Konjsko.

Kraj: Celje.
7. Pogodbena vrednost: 13,716.445

SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim:
1. Selič Anton, elektroinstalacija 31%,
2. Nivo koing Celje, montažna dela

32%.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,712.393 SIT, 13,716.445 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.

Mestna občina Celje
Komunalna direkcija

Ob-17227
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske

železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska
11, 1506 Ljubljana.

2. Način izbire najugodnejšega ponud-
nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
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3. Datum izbire: 3. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudba izbranega izvajalca je
popolna, izvajalec ima ustrezne reference
za izvajanje tovrstnih del, ponudba je ce-
novno najugodnejša in ima najkrajši rok iz-
vedbe.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Primorje, d.d., Vipavska ce-
sta 3, 5270 Ajdovščina.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izvedba deviacije že-
lezniške proge med postajama Litija in
Kresnice od km 536+427 do km
536+964 – I. faza.

7. Pogodbena vrednost:
241,680.264,20 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:

324,700.892 SIT, 241,680.264,20 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-11568.

Slovenske železnice, d.d.

Št. 110-1/99 Ob-17284
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava Ljublja-
na, Einspielerjeva 6.

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

3. Datum izbire: 6. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na javni razpis za AC Šentilj–Pe-
snica; protihrupna zaščita, objavljen  v Urad-
nem listu RS, št. 77-78/99 dne 24. 9. 1999,
sta se prijavila dva ponudnika. Po pregledu
in oceni ponudb je bilo ugotovljeno, da sta
bili dve ponudbi popolni, vendar je komisija
ugotovila, da nobena od ponudb ne ustreza
zahtevam razpisne dokumentacije glede bis-
tvenih elementov ponudbe, saj ponudbene
cene bistveno presegajo ocenjeno vrednost
razpisanih del.  Glede na določilo drugega
odstavka 42. člena ZJN, DARS d.d., ni spre-
jel sklepa o  izbiri najugodnejšega ponudnika
in je po drugem in tretjem odstavku 41. čle-
na ZJN sprejel sklep, da se razpis ponovi
pod spremenjenimi pogoji.

5. 
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: AC Šentilj–Pesnica;
protihrupna zaščita.

7., 8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12. 
 13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 77-78  z dne 24. 9. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-17285
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava Ljublja-
na, Einspielerjeva 6.

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

3. Datum izbire: 6. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): na javni razpis za Gradnjo proti-
hrupne zaščite PO6 in PN7 za del naselja
Brezovica na AC Brezovica–Vrhnika, objav-
ljen  v Uradnem listu RS št. 80/99 dne 1.
10. 1999,  sta se prijavila dva ponudnika.
Po pregledu in oceni ponudb je bilo ugotov-
ljeno, da sta  bili obe ponudbi popolni, ven-
dar je komisija ugotovila, da nobena od po-
nudb ne ustreza zahtevam razpisne doku-
mentacije glede bistvenih elementov ponud-
be, saj ponudbene cene bistveno presegajo
ocenjeno vrednost razpisanih del.  Glede
na določilo drugega odstavka 42. člena
ZJN, DARS d.d., ni sprejel sklepa o  izbiri
najugodnejšega ponudnika in je po drugem
in tretjem odstavku 41. člena ZJN sprejel
sklep, da se razpis ponovi pod spremenje-
nimi pogoji.

 5. 
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih

del ter kraj izvedbe: gradnja protihrupne
zaščite PO6 in PN7 za del naselja Bre-
zovica na AC Brezovica - Vrhnika.

7., 8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12. 
 13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80  z dne 1. 10. 1999.

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 110-1/99 Ob-17286
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava Ljublja-
na, Einspielerjeva.

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

3. Datum izbire: 7. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najnižja cena in druga merila na-
vedena v razpisni dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Geot d.o.o., Dimičeva 12,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dopol-
nilne geotehnične raziskave za izdelavo
PGD-PZI viaduktov Jelševica, Javorje,
Petelinjek, Log, Šentožbolt in Vranke na
AC Vransko – Blagovica, odsek 6-2 Tro-
jane–Blagovica.

7. Pogodbena vrednost: 177,326.992
SIT.

8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be:  188,709.460 SIT, 177,326.992 SIT.
11., 12. 

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 414-10-53/99 Ob-17296
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Mar-

kovci, Markovci 33, 2281 Markovci.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 16. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): popolnost ponudbe in sposob-

nost ponudnika, ponudbena cena, referen-
ce, rok dokončanja del, garancijski rok,
ugodnejši plačilni pogoji, ostale ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: IGM Stavbar, d.d., Miklavš-
ka 40, Hoče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradbeno obrtniška
in instalacijska dela za gradnjo večna-
menske poslovne zgradbe v Markovcih.

7. Pogodbena vrednost: 206,591.969
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 225,026.685 SIT, 191,005.659 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v

Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999.

Občina Markovci

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov

o izidu razpisa storitev

Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Ob-17100
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

fona, faksa: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, tel.
0601/26-633, 0601/26-090.

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

3. Datum izbire: 18. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): pri ocenjevanju ponudb so bila
uporabljena naslednja merila: ponudbena
cena s plačilnimi pogoji, boniteta ponudni-
ka, reference.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Cleaning, d.o.o., Zvonarska
1, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  čišče-
nje upravne stavbe in ostalih delovnih pro-
storov v Termoelektrarni Trbovlje, d.o.o.

7. Pogodbena vrednost: 15,993.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 15,993.000 SIT, 15,993.000 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.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 72/99 Ob-17446
1. Naročnik: Osnovna šola Trebnje, Ki-

dričeva 11, 8210 Trebnje.
2. Način izbire ponudnika: javni razpis

storitev brez omejitev, ZJN–02–S.
3. Datum izbire: sklep št. 72/99 z dne

30. 7. 1999.
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4. Merila za dodelitev naročila:
– ponudbena cena,
– izvedbeni roki,
– reference o dosedanjem opravljanju

enakih storitev,
– dodatne ugodnosti ponudnika,
– garancija, kvaliteta izvedbe.
5. Ime in naslov izbranega izvajalca:

MABO CO d.o.o. Ljubljana, Cirila Kosmača
53, Šmartno.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: zame-
njava talne obloge s športnim podom v
telovadnici OŠ Trebnje.

7. Pogodbena vrednost: znaša
15,626.933,63 SIT.

8. Vrednost oddanih del podizvajalcem:
nič.

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 20,435.727 SIT,15,079.918 SIT.
11. Morebitne pomembnejše informaci-

je o postopku izbire izvajalca: ne.
12. Objava razpisa za ugotavljanje spo-

sobnosti: ne.
13. Številka objave v Uradnem listu Re-

publike Slovenije: Uradni list RS, št. 48/99
z dne 18. 6. 1999.

Osnovna šola Trebnje

Št. 462-02/85-99/520-001 Ob-17120
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo

za finance, Carinska uprava Republike Slo-
venije, Šmartinska 130, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 29. 11. 1997.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena storitev (teža 40%),
– reference ponudnika (teža 15%),
– tehnična opremljenost (teža 15%),
– odzivni čas (teža 10%),
– kadrovska zasedba (teža 10%),
– plačilni rok (teža 10%).
Ponudbe so bile točkovane v skladu z

merili iz razpisne dokumentacije. Izbran je
bil ponudnik, ki je dosegel najvišje število
točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je na-
ročilo dodeljeno: izbran je bil ponudnik
BTC, d.d., Ljubljana, Šmartinska 152,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: javno
naročilo obsega opravljanje storitev v zve-
zi s prodajo vozil, ki imajo značaj carin-
skega blaga, in sicer:

A) prevoz (vleka) vozil od kraja prevzema
do skladišča izbranega izvajalca (približno
25 vozil mesečno),

B) prevzem in hramba vozil do končanja
postopka (250 vozil mesečno),

C) prodaja vozil (izvedba 4 javnih dražb
letno).

7. Pogodbena vrednost: 49,439.340 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: 3,600.540
SIT.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 54,378.240 SIT, 49,439.340 SIT.
11., 12.

Ministrstvo za finance,
Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-17121
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Re-

publike Slovenije za zaposlovanje, Ob-
močna enota Ljubljana, Parmova 32, Ljub-
ljana.

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

3. Datum izbire: 2. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): fiksnost cene, kvaliteta, referen-
ce, bonitete, rokovnik del ter dodatne ugod-
nosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Konstantin in družbeniki,
d.n.o., Zaloška 178, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje poslovnih prostorov in oskrba s pri-
padajočimi čistili Zavoda Republike Slo-
venije za zaposlovanje Območna enota
Ljubljana, Parmova 32 in Smoletova 12,
Ljubljana.

7. Pogodbena vrednost: 7,711.200 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni
bilo oddano po delih.

9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 9,093.504 SIT, 7,710.060 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: dru-
gih pomembnejših informacij o postopku iz-
bire izvajalca ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Št. Su Ob-17122
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno so-

dišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 23. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
1. garancija za opravljen servis in vgraje-

ne rezervne dele, 2. cena za opravljen ser-
vis in cene rezervnih delov, 3. odzivni čas,
4. čas odprave napake, 5. reference, 6.
čas rešitve morebitne reklamacije, 7. druge
ugodnosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Copia, d.o.o., Vojkova 15,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: servi-
siranje birotehnične opreme (fotokopir-
nih strojev, faksov, pisalnih strojev, dik-
tafonov, prepisovalcev).

7. Pogodbena vrednost: 9,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 7,944.120 SIT, 6,620.100 SIT.
11., 12.

Okrožno sodišče v Ljubljani

Št. 76/99 Ob-17211
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna

elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, Krš-
ko.

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

3. Datum izbire: 25. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): izbrani ponudnik je na podlagi
ocenitve, po merilih iz razpisne dokumenta-
cije dobil najvišjo skupno oceno.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: NUMIP, d.o.o., C.K.Ž. 135E
Krško.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del:  sana-
cija, izdelava in montaža plaščev (izme-
njevalcev CY105HEX-001 in
CY105HEX-002.

7. Pogodbena vrednost: 26,445.440
SIT.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podatka.

9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 29,985.000 SIT, 17,800.000 SIT.
11., 12.

Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-17212
1. Naročnik, poštni naslov: Dom za var-

stvo odraslih, Kidričeva 23, Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponud-

nika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Datum izbire: 6. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): ponudbena cena 40%, plačilni
pogoji 30%, reference 30%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ISS Servisystem, d.o.o., Uli-
ca talcev 1, Maribor.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čišče-
nje prostorov v Domu za varstvo odra-
slih Velenje.

7. Pogodbena vrednost: 1,503.940,30
SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 1,503.940,30 SIT, 1,166.266,60 SIT.
11., 12.

Dom za varstvo odraslih, Velenje

Ob-17238
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Go-

renjska, d.d., Bleiweisova 6, Kranj, faks
064/211-362.

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

3. Datum izbire: 9. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– višina ponudbene premije – 55%,
– plačilni pogoji (število obrokov) – 10%,
– rok likvidacije in izplačila škode – 5%,
– reference na tovrstnih zavarovanjih –

15%,
– višina garancijskega sklada (dejanska)

– 15%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Bleiweisova c. 20, Kranj.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: kolek-
tivno nezgodno zavarovanje in avtomo-
bilsko zavarovanje od 1. 1. 2000 do
31. 12. 2005.
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7. Pogodbena vrednost: 13,890.753 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 18,934.343 SIT, 13,678.482 SIT.
11., 12.
Elektro Gorenjska javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Kranj

Ob-17306
1. Naročnik, poštni naslov: Restavrator-

ski center Republike Slovenije, Ljubljana,
Plečnikov trg 2.

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

3. Datum izbire: 18. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena: 70%,
– reference: 10%,
– lokacija: 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Roman d.o.o., Kamniška 9,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: najem
skladiščnih prostorov v skupni površini
547 m2.

7. Pogodbena vrednost: 8,653.680 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: na objavljen

javni razpis sta prispeli dve ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 17,282.370 SIT, 8,653.680 SIT.
11., 12., 13.

Restavratorski center
Republike Slovenije

Ob-17307
1. Naročnik, poštni naslov: Restavrator-

ski center Republike Slovenije, Ljubljana,
Plečnikov trg 2.

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

3. Datum izbire: 2. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire):
– cena: 70%,
– reference: 10%,
– kadri: 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Varnost Bežigrad d.d., Sta-
ničeva 41, Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: 24-ur-
no varovanje objekta Restavratorski
center RS na Poljanski c. 40 za vse dni v
letu.

7. Pogodbena vrednost: 10,540.800 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: na objavljen

javni razpis je prispelo pet ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: najvišja in najnižja ponudba sta enaki in
znašata 10,540.800 SIT.

11., 12., 13.
Restavratorski center

Republike Slovenije

Ob-17318
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod Re-

publike Slovenije za zaposlovanje, Območ-
na enota Ljubljana, Parmova 32, Ljubljana.

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

3. Datum izbire: 13. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): fiksnost cene, kvaliteta, referen-
ce, bonitete, rokovnik del ter dodatne ugod-
nosti.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Sintal, d.d., Zaloška 143,
Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih del: fizič-
no in tehnično varovanje poslovnih pro-
storov Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje Območna enota Ljublja-
na, Parmova 32 in Smoletova 12 Ljub-
ljana.

7. Pogodbena vrednost: 6,040.982 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem ali tretjim: naročilo ni
bilo oddano po delih.

9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 6,246.072 SIT, 5,666.297 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše in-

formacije o postopku izbire izvajalca: dru-
gih pomembnejših informacij o postopku iz-
bire izvajalca ni.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objvljen.

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Ob-17357
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za av-

toceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Einspielerjeva 6.

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

3. Datum izbire: 6. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (uteme-

ljitev izbire): na javni razpis za opravljanje
agentskih storitev za kredit Autovie Venete
S.p.A. v višini 92.504 mio ITL in kredit
Evropske investicijske banke (EIB IV) v vi-
šini 160 mio EUR, objavljen  v Uradnem
listu RS št. 88/99 dne 29. 10. 1999,  sta
se prijavila dva ponudnika. Po pregledu in
oceni ponudb je bilo ugotovljeno, da je
bila le ena ponudba popolna. Strokovna
komisija ugotavlja, da javni razpis ni uspel,
saj je od dveh ponudnikov zgolj eden pred-
ložil popolno ponudbo. Na podlagi zgoraj
navedenih ugotovitev je Uprava DARS d.d.
v skladu s točko 14.5 Navodil ponudnikom
sklenila, da se delo ne odda in je v skladu z
drugim in tretjim odstavkom 41. člena ZJN
sprejela sklep, da se razpis ponovi pod
spremenjenimi pogoji.

5. 
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: oprav-

ljanje agentskih storitev za kredit Auto-
vie Venete S.p.A. v višini 92.504 mio ITL
in kredit Evropske investicijske banke
(EIB IV) v višini 160 mio EUR.

7., 8. 
9. Število prejetih ponudb: 2.
10., 11., 12. 

Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila blaga

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 50/1-99 Ob-17206
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Mestni svet, Svetniški klub
LDS, Mestni trg 1, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - v skladu s 1.
točko prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih: če pogodbena vrednost ne
presega zneska, ki je določen za posamez-
no proračunsko obdobje v zakonu, ki ureja
izvrševanje državnega proračuna.

3. Datum izbire: 30. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejši ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Liberalna akademija, Trg re-
publike 3, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Mestna občina Ljub-
ljana, Mestni svet, Svetniški klub LDS, Mest-
ni trg 1, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izobraževanje članic in
članov Svetniškega kluba LDS.

7. Pogodbena vrednost: 4,500.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: edina ponudba.
11.

Mestna občina Ljubljana

Št. 50/1-99 Ob-17207
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna ob-

čina Ljubljana, Mestni svet, Svetniški klub
LDS, Mestni trg 1, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - v skladu s 1.
točko prvega odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih: če pogodbena vrednost ne
presega zneska, ki je določen za posamez-
no proračunsko obdobje v zakonu, ki ureja
izvrševanje državnega proračuna.

3. Datum izbire: 30. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): najugodnejši ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-

čilo dodeljeno: Mentek, d.o.o., Tržaška c.
282, Ljubljana.

6. (a) Kraj dobave: Mestna občina Ljub-
ljana, Mestni svet, Svetniški klub LDS, Mest-
ni trg 1, Ljubljana.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: izvedba programske
opreme za elektronsko komunikacijsko
središče Svetniškega kluba LDS.

7. Pogodbena vrednost: 4,884.950 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik

oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponud-

be: 5,176.500 SIT, 4,884.950 SIT.
11.

Mestna občina Ljubljana
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Št. 3-235,17 Ob-17225
1. Naročnik, poštni naslov: Institut “Jo-

žef Stefan”, Jamova 39, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-

hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih: tretja subali-
nea prve alinee 55. in 56. člena zakona o
javnih naročilih.

3. Datum izbire: 9. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): edini proizvajalec zahtevane
opreme.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: GOSS Scientific Instruments
Ltd., 100 Vicarage Lana, Essex CM2, 8JB,
England.

6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-

trebno dobaviti: oddajno sprejemna eno-
ta NQR spektrometer – močnostni od-
dajnik – subvencionirano s strani MZT v
okviru paketa X pod zap. št. 235.17/1.

7. Pogodbena vrednost: 2,064.038 SIT.
8., 9., 10., 11.

Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana

ZJN-04-GD - 55. člen
Naročilo objave dodelitve

javnega naročila gradbenih del

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila gradbenih del po tretjem
odstavku 55. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 113/99 Ob-17269
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 3. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi ugotovitve, da JP Energetika že iz-
vaja gradnjo plinovoda na isti trasi, kjer bo
potekala tudi obnova vodovoda. Zaradi te-
renskih razmer je ugodnejše, da dela za
gradnjo plinovoda in obnovo vodovoda izva-
ja isti izvajalec.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nigrad, d.o.o., Moškričeva
18, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
delu Avgustinčičeve ulice (za h. št.
17-23 in 8-14).

7. Pogodbena vrednost: 4,951.109,24
SIT (vključno z DDV).

8., 9., 10., 11., 12.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Št. 114/99 Ob-17270
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 3. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi ugotovitve, da JP Energetika že iz-
vaja gradnjo plinovoda na isti trasi, kjer bo
potekala tudi obnova vodovoda. Zaradi te-
renski razmer je ugodnejše, da dela za grad-
njo plinovoda in obnovo vodovoda izvaja isti
izvajalec.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nigrad, d.o.o., Moškričeva
18, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
delu Avgustinčičeve ulice (za h. št.
29-33 in 26-32).

7. Pogodbena vrednost: 4,899.237,14
SIT (vključno z DDV).

8., 9., 10., 11., 12.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Št. 115/99 Ob-17271
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 3. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev

izbire): javno naročilo je bilo oddano na podla-
gi ugotovitve, da JP Energetika že izvaja grad-
njo plinovoda na isti trasi, kjer bo potekala tudi
obnova vodovoda. Zaradi terenski razmer je
ugodnejše, da dela za gradnjo plinovoda in
obnovo vodovoda izvaja isti izvajalec.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nigrad, d.o.o., Moškričeva
18, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del
ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po delu
Pečinske poti (za h. št. 4-10 in 12-16).

7. Pogodbena vrednost: 4,042.172,96
SIT (vključno z DDV).

8., 9., 10., 11., 12.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Št. 116/99 Ob-17272
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 3. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi ugotovitve, da JP Energetika že iz-
vaja gradnjo plinovoda na isti trasi, kjer bo
potekala tudi obnova vodovoda. Zaradi te-
renski razmer je ugodnejše, da dela za grad-
njo plinovoda in obnovo vodovoda izvaja isti
izvajalec.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nigrad, d.o.o., Moškričeva
18, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
delu Pečinske poti (za h. št. 26-32).

7. Pogodbena vrednost: 4,031.812,82
SIT (vključno z DDV).

8., 9., 10., 11., 12.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Št. 117/99 Ob-17273
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 3. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi ugotovitve, da JP Energetika že iz-
vaja gradnjo plinovoda na isti trasi, kjer bo
potekala tudi obnova vodovoda. Zaradi te-
renski razmer je ugodnejše, da dela za grad-
njo plinovoda in obnovo vodovoda izvaja isti
izvajalec.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nigrad, d.o.o., Moškričeva
18, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
delu Skojevske (Zelenove) ulice – pove-
zava med Černivčevo ulico in Cesto
španskih borcev.

7. Pogodbena vrednost: 4,991.650, 16
SIT (vključno z DDV).

8., 9., 10., 11., 12.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Št. 118/99 Ob-17274
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 3. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
podlagi ugotovitve, da JP Energetika že iz-
vaja gradnjo plinovoda na isti trasi, kjer bo
potekala tudi obnova vodovoda. Zaradi te-
renski razmer je ugodnejše, da dela za grad-
njo plinovoda in obnovo vodovoda izvaja isti
izvajalec.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nigrad, d.o.o., Moškričeva
18, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovoda po
delu Ceste španskih borcev.

7. Pogodbena vrednost: 4,748.748,55
SIT (vključno z DDV).

8., 9., 10., 11., 12.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

Št. 118/99 Ob-17275
1. Naročnik, poštni naslov: Javno pod-

jetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Kre-
kov trg 10, 1000 Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 55. čle-
nu zakona o javnih naročilih.

3. Datum izbire: 3. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): javno naročilo je bilo oddano na
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podlagi ugotovitve, da JP Energetika že iz-
vaja gradnjo plinovoda na isti trasi, kjer bo
potekala tudi obnova vodovoda. Zaradi te-
renski razmer je ugodnejše, da dela za grad-
njo plinovoda in obnovo vodovoda izvaja isti
izvajalec.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Nigrad, d.o.o., Moškričeva
18, 1000 Ljubljana.

6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova vodovodnih
hišnih priključkov Vevče - Kašelj.

7. Pogodbena vrednost: 4,599.826 SIT
(vključno z DDV).

8., 9., 10., 11., 12.
Javno podjetje

Vodovod – Kanalizacija, d.o.o.

ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Ob-17239
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Tr-

bovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-114, e-mail:
rth@rth.si., kont. oseba Stane Sotlar.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 8. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: sveto-
valna in nestandardna intelektualna storitev.

3. Datum izbire: 6. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): svetovalna in nestandardna inte-
lektualna storitev.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: ZRC Zasavski računski cen-
ter, d.d., Cesta oktobrske revolucije 14,
1420 Trbovlje.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: raz-
voj informacijskega sistema in AOP.

7. Pogodbena vrednost: 68,130.000
SIT na leto.

8., 9., 10., 11.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.

Ob-17392
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelek-

trarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniš-
ka 19, Ljubljana.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez pred-
hodne objave javnega razpisa - po 7. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: javno
naročilo za popravilo menjalnika CLARK-
HURT na rinežu Michigan se odda podjetju
Mamut, d.o.o., Ljubljana.

Tehnološka nujnost obratovanja zahteva
takojšnjo odpravo posledic havarije. Pod-
jetje Mamut Ljubljana je uvoznik potrebnih
rezervnih delov in uspešno opravlja servi-
sno dejavnost.

3. Datum izbire: 9. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemelji-

tev izbire): nujnost popravila ne dopušča
izvedbe javnega razpisa.

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

Preklic

Ob-17391
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, To-

plarniška 19, 1000 Ljubljana, razveljavlja
oziroma preklicuje objavo za javni razpis za
izbiro dobavitelja s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti za dobavo zaščitnih sred-
stev, objavljen v Ur. l. RS, št. 100 z dne 10.
12. 1999, Ob-16817.

Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Popravek

V javnem razpisu za ugotavljanje spo-
sobnosti za dodelitev naročila blaga za zdra-
vila in drugi medicinsko potrošni material
ter material za zobozdravstvo in zobotehni-
ko, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 100
z dne 10. 12. 1999, se 4.(b) točka popravi
in glasi:

4. (b) Datum, od kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 12. 1999, s
predhodno najavo na tel. 065/16-23-140.

Uredništvo

Št. 4-1/99 Ob-17394
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Vlada Republike Slovenije Servis za
protokolarne storitve, Predoslje 39, 4000
Kranj, 064/22-11-33, faks 064/221-551.

2. (a) Kraj dobave: Predoslje 39, 4000
Kranj, Grad Strmol, Dvorje 4, 4207 Cer-
klje.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti: sukcesivna dobava gori-
va po naslednjih skupinah:

I. bencin zeleni 95, 20000 litrov,
II. diesel gorivo, 30000 litrov,
III. kurilno olje lahko, 520000 litrov.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

28,000.000 SIT.
3. Čas sukcesivne dobave od decembra

1999 do decembra 2000.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naro-
čilo dodeljeno: Mamut, d.o.o., Ljubljana, Br-
ničeva 45, Ljubljana-Črnuče.

6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: po-
pravilo poškodovanega menjalnika
CLARK-HURT na rinežu Michigan.

7. Pogodbena vrednost: 9,674.700 SIT
z vključenim davkom na dodano vrednsot.

8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,

d.o.o.

Predvideni datum zaključka dobave: 30.
12. 2000.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vla-
da Republike Slovenije Servis za protoko-
larne storitve, Predoslje 39, 4000 Kranj.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do dneva, ki je rok
za oddajo ponudb, ob predložitvi dokazila o
vplačilu 5.000 SIT in pooblastila za dvig
razpisne dokumentacije.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 5.000
SIT na Vlada Republike Slovenije Servis za
protokolarne storitve, ŽR št.
51500-637-53797, dav. št. 17484421.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 21. dan po tej objavi do
12. ure (dan izdaje Uradnega lista RS se ne
šteje).

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Vlada Republike Slovenije,
Servis za protokolarne storitve, Predoslje
39, 4000 Kranj.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. dan po tej objavi (dan izida Uradnega
lista RS se ne šteje) ob 8.30, v sejni sobi
Serafina hotela Kokra, Predoslje 39, 4000
Kranj.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.

8. Zahteve glede pravnega statusa po-
nudnika storitev, finančno-poslovne in teh-
nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji (40 člen ZJN).

9. Morebitne druge informacije o naroči-
lu: naročnik si pridržuje pravico do morebit-
nega manjšega ali večjega obsega od razpi-
sanih vrednosti, odvisno od dejanskih po-
treb. Prav tako si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika v primeru neu-
streznih ponudb. Ponudniki lahko dobijo in-
formacije v zvezi z naročilom v hotelu Ko-
kra, Predoslje 39, tel. 064/221-133, kon-
taktne osebe: Iztok Purič, Franc Jamšek,
Jože Poljak.

10. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objav-
ljen: 19. 11. 1999, 600/99, Ob-15006,
Ur. l. RS, št. 94, stran 6364.

Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve

Ob-17110
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: OŠ Prežihovega Voranca Maribor,
Gosposvetska 10, Maribor, tel.
062/211-754.

2. (a) Kraj dobave: OŠ Prežihovega Vo-
ranca, Gosposvetska 10, Maribor.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je po-
trebno dobaviti:

I/1 žita, mlevski izdelki,
I/2 kruh, pekovsko pecivo, slaščičar-

ski izdelki,
I/3 razno prehrambeno blago,
I/4 mleko in mlečni izdelki,
I/5 meso in mesni izdelki,
I/6 sveže sadje in zelenjava.
(c) Ocenjena vrednost naročila:

17,484.000 SIT po skupinah:
I/1 553.000 SIT,
I/2 3,824.000 SIT,
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I/3 1,509.000 SIT,
I/4 2,495.000 SIT,
I/5 6,522.000 SIT,
I/6 2,581.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 2. 2000

do 31. 1. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani ponudniki prevzamejo v
tajništvu naročnika: OŠ Prežihovega Voran-
ca, Gosposvetska 10, Maribor, pri Breščak
Meliti med 8. in 11. uro.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: razpisno dokumentaci-
jo je možno dvigniti do 6. 1. 1999 do 11. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:  ob dvigu razpisne doku-
mentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu 5.000 SIT na račun naročnika, šte-
vilka ŽR 51800-603-30117.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 10. 1. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: OŠ Prežihovega Voranca
Maribor, Gosposvetska 10, Maribor.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 1. 2000 ob 8. uri na OŠ Prežihovega
Voranca Maribor, Gosposvetska 10.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: prijavijo se lah-
ko pravne in fizične osebe, ki so registrira-
ne za dejavnost, ki je predmet razpisa in
imajo vsa predpisana dovoljenja za opravlja-
nje dejavnosti.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

I/1 da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije (potrdilo sodišča),
samostojni podjetniki predložijo potrdilo
davčnega urada, oziroma pristojnega urada
upravne enote, da niso prenehali opravljati
dejavnost,

I/2 da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti (za gospodarske družbe iz-
da sodišče, kjer je družba registrirana) in
obratovalno dovoljenje. Samostojni podjet-
niki predložijo priglasitev pri davčnem uradu
in obratovalno dovoljenje upravne enote,
kjer je sedež sp:

I/3 da proti ponudniku ni izdana pravno-
močna sodna odločba, ki kaže na njegovo
nestrokovnost (potrdilo sodišča),

I/4 da ima poravnane davke in prispev-
ke, določene z zakonom (potrdilo pristojne-
ga davčnega urada),

I/5 da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 (za gospodarske družbe), samostoj-
ni podjetniki predložijo potrdilo banke o lik-
vidnosti in bilanco stanja,

I/6 da je ponudnik v zadnjih dveh letih
oskrboval vsaj tri javne zavode ali proračun-
ske porabnike in ima z njimi sklenjene ve-
ljavne pogodbe,

I/7 da nudi 30-dnevni plačilni rok,
I/8 da bo dostava fco šola - razloženo,
I/9 da bo mesečno dostavljal cenike,
I/10 da bo odzivni čas 1 delovni dan,
I/11 da bo na zahtevo naročnika poslal

vzorce blaga,

I/12 da ima organizirano službo za kon-
trolo kakovosti izdelkov oziroma, da mu kva-
liteto kontrolira pooblaščen zavod za meso
in mesne izdelke,

I/13 da ima garancijo za resnost ponud-
be v višini 10% razpisane vrednosti skupi-
ne, za katero se javlja na razpis.

Kot dokazila o usposobljenosti in spo-
sobnosti mora ponudnik predložiti dokazila
iz 8., 11. in 12. člena navodil.

II. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

1. ugodna končna cena,
2. reference,
3. kakovost.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: izvajalci bodo izbrani po javnem razpi-
su s predhodnim ugotavljanjem sposobno-
sti po 50. členu zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24797). S ponudniki, katerim
bo naročnik priznal sposobnost bo sklenje-
na pogodba o dobavah blaga pod pogoji
navedenimi v razpisni dokumentaciji.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za eno
ali več skupin blaga, oziroma enega ali več
artiklov iz posamezne skupine. Ponudniki
bodo s pisnim sklepom do 18. 1. 2000
obveščeni o priznanju sposobnosti.

10.
OŠ Prežihovega Voranca

Št. 12-4-2/99 Ob-17299
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gos-
posvetska c. 9, Kranj.

2. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
(OE) zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potreb-
no dobaviti: zobozdravstveni material in
RTG filmi, skladno z razpisno dokumentacijo.

(c) Ocenjena vrednost naročila:
58,000.000 SIT.

3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
in sicer od 1. 2. 2000 do 31. 1. 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavlja-
nje sposobnosti: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, Gosposvetska c. 9, Kranj, fakturni od-
delek, kontaktna oseba Milana Vinter-Šam-
bar, faks 064/226-718.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: od 17. 12. do 24. 12.
1999 in od 3. do 12. 1. 2000 med 10. in 12.
uro, po enodnevni predhodni najavi po faksu.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-32725.

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbe: do 20. 1. 2000
do 9. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Gorenj-
ske, Gosposvetska c. 9, Kranj.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj” in
s številko javnega razpisa v Uradnem listu RS.

6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 1. 2000 ob
12. uri na naslovu: Osnovno zdravstvo Go-
renjske, ZD Kranj, Gosposvetska c. 10,
Kranj, II. nadstropje, knjižnica.

7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pravna oblika
je skladna z razpisno dokumentacijo.

8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): pogoji iz razpisne dokumentacije.

9. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: vse informacije povezane s tem javnim
razpisom se sprejemajo do 28. 12. 1999 in
od 3. do 12. 1. 2000 po faksu št.
064/226-718. Naročnik glede na predmet
naročila ne namerava organizirati posebne-
ga sestanka s ponudniki.

10.
Osnovno zdravstvo Gorenjske, Kranj

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

Popravek

V javnem razpisu za špediterske storitve
Ministrstva za obrambo RS, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 97-98 z dne 3. 12.
1999, Ob-16444, se v 9. točki pri A. Po-
polnosti ponudbe, A.a. dokumenti, ki jih iz-
dajo uradne ustanove, 5. točka popravi in
se pravilno glasi:

5. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 300.000 SIT, veljavna do 15. 2.
2001, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

Uredništvo

Št. 138/99 Ob-17101
1. Naročnik, poštni naslov, številka te-

lefaksa: Osnovna šola Bojana Ilicha, Mla-
dinska ul. 13, 2000 Maribor, tel.
062/228-34-40, faks 062/22-83-449.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje prostorov Os-
novne šole Bojana Ilicha, ca. 4.200 m2,
14,400.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Osnovna šola Bojana
Ilicha, Mladinska ul. 13, 2000 Maribor.

4. Predvideni čas izvedbe naročila: od
1. 2. 2000 do 31. 1. 2002.

5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Os-
novna šola Bojana Ilicha, Mladinska ul. 13,
2000 Maribor, v tajništvu pri Jasni Gorski
Pisanec, med 8. in 12. uro.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 5. 1. 2000 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
51800-603-30122, pri APP podružnica
Maribor (potrdilo o vplačilu).

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 11. 1. 2000 do
12. ure.

(b)
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:

13. 1. 2000 ob 8. uri, na Osnovna šola
Bojana Ilicha v Mariboru, Mladinska ul. 13.
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8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodbe.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):

– da proti ponudniku ni uveden posto-
pek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije;

– da ima veljavno registracijo za oprav-
ljanje dejavnosti;

– da proti ponudniku ni izdana pravno-
močna sodna odločba, ki kaže na njegovo
nestrokovnost;

– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom;

– da predloži BON 1 in BON 2 ali BON
3 (oziroma potrdilo banke in bilanco stanja
za s.p.);

– da predloži bančno garancijo za re-
snost ponudbe v višini 5% vrednosti ponud-
be, za katero se javlja na razpis;

– da predloži izjavo banke, da bo dobil
garancijo za dobro izvedbo posla v višini
10% pogodbene vrednosti in jo predložil,
če jo bo naročnik zahteval.

Kot dokazila o usposobljenosti in spo-
sobnosti mora ponudnik predložiti dokazila
iz 11. člena navodil ponudnikom za izdela-
vo ponudbe.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: merila za ocenjevanje ponudb:

a) končna cena,
b) reference,
c) plačilni pogoji,
d) fiksnost cen.
11.

OŠ Bojana Ilicha Maribor

Št. 12/99 Ob-17208
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ulica talcev 9, Maribor,
062/22-86-585.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževalna dela:

I. slikopleskarska dela,
II. elektroinštalacije,
III. strojne inštalacije,
IV. krovsko-kleparska dela.
Ocenjena vrednost naročila:

40,000.000 SIT oziroma po posameznih
skupinah:

I. 12,000.000 SIT,
II. 8,000.000 SIT,
III. 12,000.000 SIT,
IV. 8,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: objekti na lokacijah na-

ročnika – Maribor z okolico do 30 km.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: od

1. 3. 2000 do 28. 2. 2001.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor,
Ulica talcev 9/III, pravna služba.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 12. 1999 do
12. ure.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 19% DDV, na
žiro račun Zdravstvenega doma dr. Adolfa
Drolca Maribor, št. 51800-603-31999.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potreb-
no predložiti ponudbo: 19. 1. 2000 do
12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III, pravna
služba.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 1. 2000 ob 9. uri, Zdravstveni dom dr.
Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9/III,
Maribor, sejna soba.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s
ponudniki (fizična ali pravna oseba), ki jim
bo priznana sposobnost.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): poleg pogojev, ki izhajajo iz
40. člena ZJN in so v razpisni dokumentaci-
ji natančno opredeljeni, zahtevamo od po-
nudnika še:

– da ima tehnične zmožnosti in razpo-
ložljivo opremo, ki zagotavlja izvedbo po-
godbenih obveznosti ter da izpolnjuje vse
pogoje za opravljanje storitev, za katero ima
izdano ustrezno dovoljenje,

– da ima redno zaposlene delavce, ki
bodo sposobni opraviti razpisane storitve,

– da zagotavlja izvedbo 100% razpisane
vrste storitve po posamezni skupini,

– da zagotavlja izvedbo oziroma oprav-
ljanje storitev na vseh objektih lokacij na-
ročnika – Maribor z okolico do 30 km,

– da zagotavlja kratke roke izvedbe in
opravljanje storitev (po potrebi) 24 ur na
dan, vse dni v letu, pod enakimi pogoji,

– da zagotavlja odzivni čas največ 2 uri
(skupina II. elektroinštalacije in skupina III.
strojne inštalacije),

– da zagotavlja 60 dnevni oziroma v izja-
vi naveden rok plačila,

– da bo na zahtevo naročnika predložil
predračun in ob polletju dostavil nove ce-
nike,

– da ima v zadnjih 2 letih pridobljene iz-
kušnje (reference) o dosedanjem poslovnem
sodelovanju s področja predmeta razpisa,

– da bo vse storitve opravil kvalitetno, v
skladu z javnimi normativi in standardi ter da
bo pri svojem delu uporabljal material z us-
treznimi atesti in certifikati.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu:

a) postopek se izvaja po 50. členu ZJN,
b) merilo za izbiro najugodnejšega po-

nudnika: najnižja končna vrednost predra-
čuna,

c) ponudniki lahko pripravijo ponudbo za
posamezno skupino,

d) znesek, vrsta finančnega zavarovanja
in veljavnost bančne garancije za resnost
ponudbe: I. skupina: 480.000 SIT, II. sku-
pina: 400.000 SIT, III. skupina: 480.000
SIT, IV. skupina: 400.000 SIT. Veljavnost:
10. 4. 2000.

11.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca

Maribor

Št. 086/99 Ob-17102
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: soboslikarska in ple-
skarska dela v okvirni vrednosti ca.
10,000.000 SIT.

3. Kraj izvedbe: Slovenija.
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 Veljku Raku, telefon
175-2195, faks 175-2186.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati raz-
pisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
21.12. 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 sede-
ža podjetja. Način plačila je negotovinski
račun pri Novi Ljubljanski banki d.d. Ljublja-
na na račun št. 50101-603-45036, sklic
na št. 00-789100-51 z oznako predmeta
plačila (oznaka razpisa - 086/99). Dodatne
informacije so na voljo v pisni obliki na faks
št. 175-2186.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 3. 1. 2000 do 12. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: JZ RTV Slovenija - vložišče,
Kolodvorska 2, Ljubljana, s pripisom: “Ne
odpiraj - Ponudba za razpis št. 086/99 -
soboslikarska in pleskarska dela“. 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 vlo-
žišča RTV Slovenija.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 1. 2000 ob 10. uri v sejni sobi št. 52/V,
v prostorih JZ RTV Slovenija, Kolodvorska
2, Ljubljana.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: podpis pogodbe.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): po razpisni dokumentaciji.

10. Morebitne druge informacije o naro-
čilu: naročnik si pridržuje pravico do more-
bitnega manjšega ali večjega obsega naro-
čil od razpisanih odvisno od razpoložljivih
finančnih sredstev in dejanskih potreb. V
tem primeru izbrani ponudnik ni upravičen
do odškodnine iz tega naslova.

11.
JZ RTV Slovenije

Št. 090/99 Ob-17235
1. Naročnik, poštni naslov, številka tele-

faksa: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana, faks 175-2186.

2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje in servisi-
ranje računalniške opreme, vključno z
računalniško periferno opremo kot so
kartice in drugi sklopi.

Ocenjena vrednost: ca. 13,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Ljubljana.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: v ča-

su 12 mesecev po podpisu pogodbe.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se

lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Sektor informatike - tajniš-
tvo, Kolodvorska 2, Ljubljana.

(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 21. 12. 1999
do 24. 12. 1999 med 9. in 10. uro.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 15.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu in na podlagi
dokazila o vplačilu. Vplačilo na ŽR
50101-603-45036, sklic na številko
00-789100-51, z oznako predmeta plačila
(oznako razpisa) pri Agenciji za plačilni pro-
met, Ljubljana. Dodatne informacije so na
razpolago samo v pisni obliki pri Janezu
Majdiču, na naslovu pod 5. točko (a), faks
175-42-20.

6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 6. 1. 2000
do 14. ure.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno pred-
ložiti ponudbo: RTV Slovenija - vložišče, Ko-
lodvorska 2, 1550 Ljubljana. Ponudbe mo-
rajo biti v zaprtih kuvertah, označene z napi-
som: Ne odpiraj – za razpis – Ponudba za
razpis št. 090/99 – vzdrževanje računalniš-
ke opreme. Na kuverti mora biti napisan
polni naslov ponudnika.

7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
7. 1. 2000 do 13. ure v veliki sejni sobi – 5.
nadstropje JZ RTV Slovenija, Kolodvorska
2, Ljubljana.

8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti sku-
pina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: podpis pogodbe.

9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjeva-
ti ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): po razpisni dokumentaciji.

10., 11.
RTV Slovenija, Javni zavod

Javni razpisi

Št. 38/99 Ob-17313
Na podlagi določil zakona o raziskovalni

dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91), pravilnika o
financiranju in sofinanciranju mednarodne-
ga znanstvenega in tehnološkega sodelova-
nja (Ur. l. RS, št. 62/96, 11/98 in 48/99)
in sporazuma med Vlado Republike Slove-
nije in Vlado Republike Avstrije o znanstve-
no-tehničnem sodelovanju z dne 8. maja
1998 (Ur. l. RS, št. 10/99), Ministrstvo za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije,
Trg OF 13, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje

znanstveno-tehničnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko

Avstrijo v letih 2000 in 2001

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo Republi-
ke Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in avstrijskih raziskoval-
cev, ki izvajajo skupne raziskovalne projek-
te, in sicer: krajši obiski do 12 dni in daljši
obiski do 3 mesecev.

3. Pogoji za opravljanje predmeta raz-
pisa:

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-

skovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti (Ur. l. RS, št. 8/91);

– predlogi projektov se morajo navezovati
na projekte temeljnega in aplikativnega razi-
skovanja, financirane v okviru nacionalno-razi-
skovalnega programa (Ur. l. RS, št. 8/95), ali
s strani Ministrstva za znanost in tehnologijo
sofinancirane mednarodne projekte;

– pri znanstveno-raziskovalnem projektu
morajo sodelovati znanstveniki obeh držav;
slovenski in avstrijski nosilec morata vložiti
prijavi načeloma sočasno, v terminu in na
način, ki ga določita pristojni ministrstvi (Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo Republi-
ke Slovenije ter Bundesministerium für Wis-
senschaft und Verkehr),

– prioritetna raziskovalna področja niso
vnaprej določena, prednost bodo imeli pro-
jekti, ki vsebujejo možnost vključevanja v
raziskovalne programe EU ter razširitev na
multilateralne projekte.

4. Vloga na razpis v 2 izvodih, ki jo pred-
loži odgovorni nosilec projekta na slovenski
strani, mora vsebovati naslednje elemente:

– naslov projekta v slovenskem, nemš-
kem ali angleškem jeziku,

– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in avstrijskem

nosilcu projekta z referencami,
– podatke o drugih sodelujočih razisko-

valcih in njihove reference,
– kratke življenjepise slovenskega in av-

strijskega nosilca projekta z najpomembnej-
šimi publikacijami, ki se nanašajo na vsebi-
no projekta,

– opis projekta.
5. Merila za izbiro so:
– znanstveni pomen/aplikativnost,
– primernost prijavitelja projekta za iz-

vedbo projekta,
– pomen in nujnost bilateralnega znans-

tvenega sodelovanja (korist za znanost v
obeh državah ter možnosti za ekonomsko
uporabo rezultatov kot so patenti, licence
itd. ali možnost novih znanstvenih spoznanj),

– možnost uresničitve projekta,
– prioriteta v okviru znanstvenih in teh-

nološko-političnih raziskav v Sloveniji,
– eventualna možnost (kasnejše) vključi-

tve v projekt, ki je financiran v okviru EU, ali
v druge multilateralne programe.

6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 10,.000.000 SIT.

7. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je od 1. julija 2000 do 31. de-
cembra 2001.

8. Pisne vloge z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na javni razpis za
sofinanciranje znanstvenega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko Avstri-
jo v letih 2000 in 2001«, morajo vlagatelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Anja
Muck, Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Vloge morajo prispeti v vložišče Ministrs-
tva za znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te
vloge, do vključno 29. 2. 2000 do 12. ure.

9. V roku dostavljene in pravilno označe-
ne vloge bo odprla komisija za odpiranje
vlog 2. 3. 2000, v prostorih Ministrstva za
znanost in tehnologijo.

10. O izidu javnega razpisa bodo vlagate-
lji obveščeni po sestanku mešane komisije.

11. Avstrijski partner mora prav tako od-
dati prijavo na pristojnem mestu, in sicer:

Büro für Wissenschaftlich-Technische,
Zusammenarbeit des ÖAD, Schottengasse
1, A-1010 Wien, Tel.: + 43/1/533 24 55;
Fax: + 43/1/533 13 96, e-mail: wtz@o-
ead.ac.at, spletna stran:
www.oead.ac.at/info/wtz.

12. Razpisno dokumentacijo lahko vlaga-
telji dvignejo vsak delavnik po objavi razpisa
med 9. in 15. uro v tajništvu sektorja za med-
narodno znanstveno in tehnološko sodelova-
nje Ministrstva za znanost in tehnologijo, Ljub-
ljana, Trg OF 13, tel. 178-46-76, oziroma je
dostopna na internetu. Vse dodatne informa-
cije so pri Anji Muck, (tel. 178-46-91).

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 49/99 Ob-17314
Na podlagi sporazuma med Vlado Re-

publike Slovenije in Vlado Združenega kra-
ljestva Velike Britanije in Severne Irske o
sodelovanju v izobraževanju, kulturi in zna-
nosti in dogovora med Ministrstvom za zna-
nost in tehnologijo Republike Slovenije in
Britanskim Svetom o izmenjavi znanstveni-
kov in raziskovalcev v okviru znanstvenega
programa Valvazor (ALIS - program izme-
njav v okviru skupnih projektov), 27. člena
zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/1991) ter pravilnika o financiranju in
sofinanciranju mednarodnega znanstvene-
ga in tehnološkega sodelovanja Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 62/1996, 11/1998,
in 48/1999), Ministrstvo za znanost in teh-
nologijo Republike Slovenije, Trg OF 13,
Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru
programa Valvazor/ALIS - izmenjava

raziskovalcev v obdobju 2000/2001 -
2. in 3. leto

1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-
nistrstvo za znanost in tehnologijo Republi-
ke, Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov v okviru sprejetih
skupnih raziskovalnih projektov, in sicer:

– 2. leto izmenjav za projekte, sprejete v
letu 1999 in

– 3. leto izmenjav za projekte, sprejete v
letu 1998.

Obiske bosta sofinancirala Ministrstvo za
znanost in tehnologijo in Britanski svet po
naslednjem principu: stran, ki pošilja, krije
mednarodne prevozne stroške, stran , ki
sprejema krije stroške bivanja.

3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo in

Britanski svet bosta v obdobju 2000/2001
nadaljevala s sofinanciranjem izmenjav v ok-
viru projektov, sprejetih v letu 1999 in 1998,

– obiske je potrebno prijaviti z vlogo, na-
slovljeno na Ministrstvo za znanost in tehno-
logijo vsaj 1 mesec pred potovanjem ter o
predvidenem potovanju obvestiti Britanski
svet v Ljubljani,

– v okviru vsakega ALIS projekta bo sofi-
nanciran po en enotedenski obisk letno v
vsako smer,

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost ali izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-



Stran 6892 / Št. 102 / 17. 12. 1999 Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

nosti in že izvajajo projekt v okviru Valvazor
/ALIS programa (2. ali 3. leto izvajanja 3-let-
nega projekta).

4. Merila izbire so:
– uspešno zaključeno 1. oziroma 2. leto

projekta.
5. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 5,000.000 SIT.
6. Čas izvajanja predmeta razpisa je 1

leto.
7. Predvideni rok začetka izvajanja pred-

meta razpisa je 1. april 2000.
8. Vloga za sofinanciranje mora vsebo-

vati naslednje elemente:
– osnovne podatke o projektu (šifra pro-

jekta, naslov projekta, ime in priimek slo-
venskega in britanskega nosilca projekta),

– podatke o predvidenih izmenjavah v
obdobju 1. april 2000–31. marec 2001.

9. Pisne vloge z dokumentacijo in z oz-
nako ‘Ne odpiraj, ponudba za javni razpis za
sofinanciranje projektov v okviru programa
Valvazor/ALIS - izmenjava raziskovalcev
2000/2001’ drugo oziroma tretje leto, mo-
rajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah
na naslov: Ministrstvo za znanost in tehnolo-
gijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede
na način prenosa, prispeti do vključno po-
nedeljka, 31. januarja 2000 do 12. ure.

10. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la komisija za odpiranje in ocenjevanje vlog.

Nepopolnih, nepravočasno prispelih in
nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.

11. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, v sredo, 2. februarja 2000
ob 10. uri.

12. O izbiri bodo prijavitelji obveščeni v
7 dneh od dneva odpiranja vlog.

13. Prijavni obrazec za 2. in 3. leto izva-
janja projekta lahko prijavitelji dvignejo vsak
dan po objavi javnega razpisa v tajništvu
Sektorja za mednarodno znanstveno in teh-
nološko sodelovanje. Prijavni obrazec je na
voljo tudi na spletnih straneh MZT.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 47/99 Ob-17315
Na podlagi skupne izjave o sodelovanju

v znanosti in tehnologiji med Ministrstvom
za znanost in tehnologijo Republike Slove-
nije in Ministrstvom za raziskave in informa-
cijsko tehnologijo Kraljevine Danske, pod-
pisane v Kopenhagnu dne 24. oktobra
1997, 27. člena zakona o raziskovalni de-
javnosti (Ur. l. RS, št. 8/1991 ter pravilnika
o financiranju in sofinanciranju mednarod-
nega znanstvenega in tehnološkega sode-
lovanja Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
62/1996, 11/1998 in 48/1999), Ministr-
stvo za znanost in tehnologijo Republike Slo-
venije, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja

javni razpis
za sofinanciranje skupnih

slovensko-danskih raziskovalnih in
tehnoloških projektov - izmenjava

raziskovalcev v letu 2000 (novi projekti
in projekti, sprejeti v letu 1998 : 2.

leto)
I.
1. Uporabnik proračunskih sredstev: Mi-

nistrstvo za znanost in tehnologijo Republi-
ke Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.

2. Predmet razpisa je sofinanciranje
medsebojnih obiskov v okviru skupnih slo-
vensko-danskih projektov v letu 2000.

Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji
novih projektov, obvezno se morajo prijaviti
nosilci projektov, sprejetih v letu 1998 za
sofinanciranje obiskov v 2. letu projekta.

3. Obiske bo sofinanciralo Ministrstvo za
znanost in tehnologijo v naslednji višini:

– mednarodni prevozni stroški za sloven-
ske nosilce projektov ob obiskih na Dan-
skem,

– stroški bivanja v hotelu in dnevnice za
danske nosilce projektov ob obiskih v Re-
publiki Sloveniji.

Prijavitelji se morajo o kritju stroškov bi-
vanja na Danskem in prevoznih stroškov
danskih partnerjev ob obiskih v Republiki
Sloveniji dogovoriti s svojimi partnerji oziro-
ma sredstva zagotoviti iz drugih virov, ker
resorno dansko ministrstvo izmenjav stro-
kovnjakov ne sofinancira.

II. Novi projekti:
4. Pogoji za opravljanje predmeta raz-

pisa:
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo

bo na ta način sofinanciralo do 10 novih
skupnih projektov,

– nove projekte oziroma obiske je po-
trebno prijaviti na posebnih obrazcih,

– projekti so v načelu 3-letni,
– v okviru vsakega sprejetega projekta

bo v letu 2000 sofinanciran po en enote-
denski obisk v vsako smer,

– prednost bodo imeli aplikativni in razi-
skovalno-razvojni projekti,

– prednostna področja, na katera naj se
nanašajo predlogi projektov so naslednja:
okolje/okoljske tehnologije (upravljanje in
zaščita okolja); proizvodne tehnologije, upo-
rabne znanosti in tehnologija; elektronika in
računalništvo; informacijska tehnologija; so-
ciologija, biotehnologija, materiali, morske
znanosti,

– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo razi-
skovalno dejavnost ali izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejav-
nosti,

– predlogi projektov se morajo navezo-
vati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja oziroma na razvojno-tehnološ-
ke projekte, financirane v okviru nacional-
nega programa.

5. Merila izbire novih projektov so:
– znanstvena oziroma tehnološka rele-

vantnost predloga projekta,
– raziskovalna usposobljenost sodelujo-

čih raziskovalcev,
– utemeljenost dvostranskega sodelova-

nja,
– možnost uporabe skupnih rezultatov v

multilateralnih projektih.
6. Vloga za sofinanciranje novih projek-

tov mora vsebovati naslednje elemente
(obrazec!):

– osnovne podatke o projektu (naslov,
veda),

– podatke o slovenskem in danskem
partnerju/partnerjih s strokovnim življenje-
pisom,

– tehnične podatke o projektu (cilji, tra-
janje),

– koristi za slovensko in dansko stran,
– drugi možni viri sofinanciranja;

– pregled predlaganih obiskov za leto
2000.

III. Projekti – 2. leto
7. Vloga za sofinanciranje obiskov v 2.

letu izvajanja projekta mora vsebovati na-
slednje elemente: (ni obrazca):

– osnovne podatke o projektu (naslov,
slovenski in danski nosilec projekta),

– pregled predlaganih obiskov v letu
2000.

IV.
8. Orientacijska vrednost za izvedbo

predmeta razpisa je 5,000.0000 SIT.
9. Predvideni rok začetka izvajanja pred-

meta razpisa je 1. januar 2000.
10. Čas izvajanja predmeta razpisa je 1

leto.
Pisne vloge z dokumentacijo in z oznako

‘Ne odpiraj, vloga za sofinanciranje sloven-
sko-danskih projektov - izmenjava razisko-
valcev v letu 2000’ morajo prijavitelji dosta-
viti v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo
za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.

Vloge morajo na zgornji naslov, ne glede
na način prenosa, prispeti do vključno četrt-
ka, 27. januarja 2000 do 12. ure.

11. Vloge bo po preteku tega roka odpr-
la komisija za odpiranje in ocenjevanje vlog.

12. Nepopolnih, nepravočasno prispelih
in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.

13. Odpiranje vlog bo v prostorih Mini-
strstva za znanost in tehnologijo, Trg OF
13, Ljubljana, v petek, 28. januarja 2000
ob 10. uri.

14. O izbiri bodo prijavitelji obveščeni v
7 dneh od dneva odpiranja vlog.

15. Prijavne obrazce lahko prijavitelji
dvignejo vsak dan po objavi javnega razpisa
v tajništvu Sektorja za mednarodno znans-
tveno in tehnološko sodelovanje.

Podrobnejše informacije: Alenka Mihai-
lovski, telefon 061/178-46-90. Obrazci so
objavljeni tudi na spletnih straneh MZT.

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Ob-17265
Na podlagi 81. člena zakona o organiza-

ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96) in v skladu z
odredbo o načinu oddajanja subvencij, do-
tacij in drugih transferov iz sredstev prora-
čuna RS (Ur. l. RS, št. 5/98) Ministrstvo za
šolstvo in šport objavlja

javni razpis
za dodelitev subvencij zvezam in

društvom v letu 2000
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabni-

ka proračunskih sredstev (v nadaljnem be-
sedilu: naročnik) Ministrstvo za šolstvo in
šport Republike Slovenije, Župančičeva 6,
Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je dodelitev subvencij zvezam in
društvom.

3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati po-
nudniki na javni razpis:

a) Na ta razpis se lahko prijavijo  zveze in
društva, ki:

– so registrirana pri pristojnem državnem
organu,

– so izrazito strokovno usmerjena ter po-
vezana z vzgojnoizobraževalnim sistemom,
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delujejo na državni ravni in vključujejo pred-
šolske otroke, učence in dijake ter strokov-
ne delavce, ki delajo na teh ravneh vzgoje
in izobraževanja.

Razpis ne velja za društva, ki kandidirajo
s projekti na športnem področju.

b) Vloga na razpis mora vsebovati izpol-
njena prijavna obrazca A in B.

4. Merila za dodelitev sredstev
– prispevek društva k razvoju interesnih

oblik vzgoje in izobraževanja, ki niso vklju-
čene v institucionalne oblike vzgoje in izo-
braževanja,

– prispevek društva k dopolnitvi in raz-
voju vsebine, povezane z vzgojo in izobra-
ževanjem,

– članstvo oziroma številčnost ljudi, ki
so vključeni v programe društva,

– društvo ali njegov član je prejemnik
priznanj na državni ali mednarodni ravni ali
je delovanje društva javno priznano ali potr-
jeno na drug način,

– dejavnost in naloge društva oziroma
programi in projekti, ki jih izvaja, v pretežni
meri sodijo na področje vzgoje in izobraže-
vanja,

– obseg programa društva,
– finančna vrednost programa,
– višina sredstev iz drugih virov.
Strokovna komisija: postopek javnega

razpisa in dodelitve subvencij vodi strokov-
na komisija, ki jo imenuje minister, pristojen
za šolstvo in šport.

6. Okvirna višina sredstev, ki so na raz-
polago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
15,000.000 SIT.

Višino subvencije določi komisija glede
na razpoložljiva proračunska sredstva in gle-
de na merila, opredeljena v 4. točki tega
razpisa.

7. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodelje-
na sredstva morajo biti porabljena v letu
2000, v skladu s predpisi, ki določajo izvr-
ševanje proračuna.

8. Rok, do katerega morajo biti predlo-
žene vloge za dodelitev subvencij, način
predložitve vlog ter opremljenost vlog.

Rok za predložitev vlog in način predlo-
žitve: vlogo na razpis je potrebno poslati
najpozneje do 7. 3. 2000, na naslov: Mini-
strstvo za šolstvo in šport, Župančičeva 6,
1001 Ljubljana, ali pa jo lahko na gornji
naslov tudi osebno prinesejo do 7. 3. 2000,
do 14. ure.

Opremljenost vloge:
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojni-

ci, na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj - Prijava na

razpis za subvencioniranje zvez in društev«
– naslov naročnika,
– naslov ponudnika.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev

sredstev: odpiranje veljavnih vlog za dodeli-
tev sredstev bo opravila strokovna komisija
naročnika dne 14. marca 2000. Odpiranje
vlog v skladu z 2. točko 11. člena odredbe
o načinu oddajanja subvencij, dotacij in dru-
gih transferov iz sredstev proračuna Repub-
like Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/98) ne bo
javno.

Ponudniki bodo o odpiranju vlog prejeli
zapisnik odpiranja.

10. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-

veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni naj-
pozneje v roku 45 - ih dni od zaključka
razpisa.

Če bo proračun RS za leto 2000 sprejet
po 7. marcu 2000, bodo ponudniki o izidu
javnega razpisa obveščeni 45 dni po spre-
jetju proračuna.

11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo: razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani dvignejo v vložišču Ministrstva za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana,
tel. 061/178 5210, ali poiščejo na interne-
tu na naslovu: http://www.mss.edus.si/no-
vo/novosti.html

Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-17123

Javni razpis
za izbiro najugodnejših kupcev za
nakup blaga iz državnih blagovnih

rezerv
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudni-

ka: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, kontaktni
osebi Karmen Verbovšek, tel.
061/18-97-300 in Alojzij Černe, tel.
061/18-97-326 (faks 061/18-97-347).

2. Predmet razpisa: prodaja živilskega in
neživilskega blaga, katerega vrsta, količina
in lokacija je sestavni del razpisne doku-
mentacije.

3. Rok prevzema blaga: sukcesivno od
podpisa pogodbe do 30. 6. 2000.

4. Rok, v katerem lahko kupci predložijo
ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bo-
do predložene najkasneje do 10. 1. 2000
do 14. ure, na Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter navedbo predmeta razpisa.

5. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 11. 1. 2000, ob 11. uri na Zavodu Re-
publike Slovenije za blagovne rezerve, Du-
najska 106, Ljubljana, VIII. nadstropje.

6. Rok, v katerem bodo kupci obvešče-
ni o izidu javnega razpisa: kupci bodo ob-
veščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v
8 dneh od sprejetja sklepa o izbiri najugod-
nejših kupcev.

7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
kupci dvignejo razpisno dokumentacijo: Za-
vod Republike Slovenije za blagovne rezer-
ve, kontaktna oseba tajništvo, Dunajska
106, Ljubljana, tel. 061/18-97-300, faks
061/18-97-347.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 20. 12. 1999 do 10. 1. 2000 od 8. do
13. ure.

9. Ostali podatki: dodatne informacije
kupci dobijo na Zavodu Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljub-
ljana, kontaktni osebi Karmen Verbovšek,
tel. 061/18-97-300 in Alojzij Černe, tel.
061/18-97-326, faks 061/18-97-347.

10. Ponudba mora veljati do: 30. 6.
2000.

Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št. 414-06-01/99-1 Ob-17090
Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gos-

podarskih javnih službah (Ur. l. RS, št.
32/93), 30. člena energetskega zakona
(Ur. l. RS, št. 79/99), 2. člena odloka o
načinu in pogojih podelitve koncesije za di-
stribucijo omrežnega plina, 2. člena odloka
o načinu in opravljanju gospodarske javne
službe distribucije omrežnega plina (Ur. l.
RS, št. 79/99) ter 10. člena statuta Občine
Semič (Ur. l. RS, št. 37/99), objavlja Obči-
na Semič, na podlagi sklepa Občinskega
sveta občine Semič, sprejetega na seji dne
25. 11. 1999, naslednji

javni razpis
za podelitev koncesije za distribucijo

omrežnega plina
1. Predmet koncesije je dobava in distri-

bucija omrežnega plina na območju Občine
Semič.

2. Koncesionar je dolžan zgraditi omrež-
je za posamezna območja občine ali celot-
no območje Občine Semič, ki ga da v potr-
ditev občinskemu svetu.

3. Pogoji javnega razpisa: na javni razpis
se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki
opravljajo to dejavnost in pod enakimi po-
goji s tem, da imajo sedež v Republiki Slo-
veniji, in sicer:

– registracijo pravne osebe ali priglasi-
tveni list za fizične osebe,

– licenco za opravljanje dejavnosti, ozi-
roma listo zaposlenih kadrov,

– garancijo banke na prvi poziv v višini
1,000.000 SIT veljavno do 1. 3. 2000,

– osnutek pogodbe,
– pogoji za izgradnjo infrastrukturnih ob-

jektov,
– ceno in način distriburiranja plina,
– pogoji za priključitev na omrežje,
– predstavitev ponudnika,
– BON 1 in 2, oziroma BON 3,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

1. Rok za oddajo prijav na javni razpis
je 12. 1. 2000.

2. Odpiranje ponudb bo javno dne
13. 1. 2000 v sejni sobi Občine Semič ob
12. uri.

3. Sklep o izbiri bodo ponudniki dobi-
li po pošti v roku 10 dni po odpiranju.

4. Izbrani ponudnik mora v roku 30 dni
po prejemu sklepa skleniti koncesijski akt.

5. Dokumentacija za javni razpis inte-
resenti lahko dvignejo v tajništvu Občine Se-
mič, Semič 14, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, do vključno 24. 12. 1999, proti
plačilu 10.000 SIT na ŽR
52110-630-40318 sklic 01 414-06-01.

6. Dodatne pisne informacije pošljite
na naslov: Občina Semič, Semič 14, 8333
Semič ali faks 068/67-083, 068/67-098,
do 29. 12. 1999.

Občina Semič

Ob-17092
TKI Hrastnik, d.d., Za Savo 6, 1430

Hrastnik, uprava družbe objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za odkup avtoparka

z zaposlitvijo šoferjev
Predmet razpisa zajema:
1. Odkup tovarniška tovornega avtopar-

ka, ki zajema naslednja vozila:
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Tip vozila Leto izdelave Nosilnost

TAM 331 T 22BL 1994 11.950 kg
prikolica Gorica TES 180 1997 13.040 kg
FAP 1213 – 42 1987 6.900 kg
FAP 1213 – 42 1989 7.120 kg
TAM 190 T 15B 1992 8.100 kg
TAM 130 T 11B 1991 6.545 kg
TAM 130 T 11 BK 1988 6.355 kg
Fiat Ducato (kombi) 1992 980 kg

– vsa vozila so registrirana!
2. Zaposlitev šoferja
3. Možnost opravljanja prevozniških sto-

ritev za potrebe TKI Hrastnik.
Vse interesente prosimo, da svoje po-

nudbe v vezi razpisa pošljejo na naslov: TKI
Hrastnik, d.d., Za Savo 6, 1430 Hrastnik,
direktor družbe, z oznako: javni razpis –
avtopark.

Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
objave tega razpisa.

Dodatne informacije lahko pridobite na
tel. 0601/41-702, int. 212 ali 267.

Uprava družbe TKI Hrastnik, d.d., bo vse
ponudbe pregledala, opravila razgovore z in-
teresenti ter se odločila za najboljšega ponud-
nika s katerim bo sklenila ustrezne pogodbe.

TKI Hrastnik, d.d.,
uprava družbe

Št. 50/99 Ob-17215
Občina Juršinci na podlagi 10. člena za-

kona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in meril
za vrednotenje programov športa v Občini
Juršinci (Uradni vestnik Občine Juršinci, št.
2/99), objavlja

javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2000, ki jih
bo v letu 2000 občina sofinancirala iz

občinskega proračuna
Na razpisu lahko sodelujejo športna

društva, njihova združenja in drugi subjekti,
ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na
področju športa, kar dokazujejo z izpisom iz
registra dejavnosti.

I. Programi vadbe in tekmovanj
Programi morajo vsebovati:
1. naziv izvajalca z navedbo odgovorne

osebe,
2. vsebino za populacijo, kateri je vadba

namenjena (skupino, ekipo in posameznika),
3. kadrovsko zasedbo z navedbo stro-

kovne klasifikacije,
4. umik in kraj vadbe,
5. poimenski seznam vadečih.
II. Strokovno izobraževanje in izpopolnje-

vanje
Vsebina vloge:
1. naziv predlagatelja,
2. predvideno število kandidatov za šo-

lanje za pridobitev strokovnih nazivov (vadi-
telj, instruktor, trener),

3. predvideno število strokovnih delav-
cev za strokovna izpopolnjevanja (potrjeva-
nje licenc).

III. Športne prireditve
Vloga mora vsebovati:
1. naziv izvajalca,
2. naziv prireditve,
3. namen prireditve,
4. kraj, čas in okvirno število udeležen-

cev prireditve.

Rok za prijavo športnih programov je do
20. januarja 2000.

V roku prispele prijave bodo ovrednote-
ne v skladu z merili za vrednotenje športnih
programov v Občini Juršinci.

Z izbranimi izvajalci športnih programov
bomo sklenili pogodbe.

Prijave je potrebno poslati na naslov: Ob-
čina Juršinci – odbor za družbene dejavno-
sti, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci.

Občina Juršinci

Ob-17229
Občina Črnomelj v skladu s 4. členom

pravilnika o dodeljevanju sredstev občinske-
ga proračuna za pospeševanje razvoja kme-
tijstva, dopolnilnih dejavnosti, obrti in pod-
jetništva v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št.
62/97), na podlagi sklepa občinskega sve-
ta z dne 14. 10.1999 in sklepa župana v
sodelovanju z Dolenjsko banko d.d. Novo
mesto, enota Črnomelj objavlja

razpis
dolgoročnih posojil za pospeševanje

razvoja malega gospodarstva na
območju Občine Črnomelj

Predmet razpisa: na podlagi pravilnika o
dodeljevanju sredstev občinskega proraču-
na za pospeševanje razvoja kmetijstva, do-
polnilnih dejavnosti, obrti in podjetništva v
Občini Črnomelj so predmet razpisa sredst-
va za dodelitev dolgoročnih posojil v višini
74,700.000 SIT.

1. Pogoji dodeljevanja:
– prosilec lahko vloži vlogo za posojilo v

višini od najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT, največ 40% predračun-
ske vrednosti investicije;

– obrestna mera znaša TOM + 3,8% na
letni ravni;

– stroški posojila so 0,5% od zneska po-
sojila oziroma najmanj 15.000 SIT;

– zavarovanje posojila mora biti v skladu
s pogoji izbrane banke;

– doba vračanja posojila znaša od naj-
manj 1 leta do največ 5 let;

– moratorij na vračanje posojila znaša
do največ 6 mesecev;

– prosilec mora imeti med viri financira-
nja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sred-
stev.

2. Nameni za katere se dodeljujejo po-
sojila:

– nakup nove ali generalno obnovljene
opreme;

– nakup, graditev ali adaptacija poslov-
nih prostorov;

– sofinanciranje novih programov in raz-
širjanje že obstoječe dejavnosti.

3. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni

podjetniki in gospodarske družbe, ki izpol-
njujejo naslednja pogoja:

– podjetja v zasebni in mešani lasti z do
50 zaposlenimi;

– imajo sedež firme, poslovne prostore
in lokacijo investicije na območju Občine
Črnomelj.

4. Merila za dodelitev posojil bodo se-
stavni del obrazca.

5. Vsebina vloge: vsebina vloge za do-
delitev sredstev je razvidna iz obrazca: Vlo-
ga za dodelitev posojila, katera se dobi na
Občini Črnomelj, soba št. 4/II, od 22. 12.

1999 dalje (kontaktna oseba Mojca Stjepa-
novič), Trg svobode 3, tel. 51-363. Izpol-
njene vloge z vso potrebno dokumentacijo
se lahko oddajo na omenjenem mestu.
Obravnavale se bodo le vloge na oddane na
izvirnih obrazcih.

6. Rok za prijavo: rok za prijavo je odprt
do dneva porabe sredstev oziroma najka-
sneje do 28. 2. 2000. Občina Črnomelj bo
javno objavila datum porabe sredstev.

7. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije;
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih

pogojev iz 3. točke tega razpisa).
8. Obdelava vlog: ustrezne in popolne

vloge bo obravnaval kreditni odbor izbrane
banke in odbor za gospodarstvo Občine
Črnomelj enkrat mesečno.

Občina Črnomelj bo prosilca o odločitvi
pisno seznanila s sklepom pristojnega orga-
na v petnajstih dneh po sprejemu odločitve.

9. Ostale informacije: vse ostale informa-
cije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na
Občini Črnomelj pri Mojci Stjepanovič.

Občina Črnomelj

Sklepi o privatizaciji

Ob-17358
Na podlagi 16. in 17. člena zakona o

zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur.
l. RS, št. 30/98) – v nadaljevanju: zakon,
ter 206. člena zakona o splošnem uprav-
nem postopku (Ur. l. SFRJ, št. 47/86), ki
se na podlagi 1. člena ustavnega zakona za
izvedbo Ustave Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 33/91) uporablja kot republiški
predpis – v nadaljevanju: ZUP, ter točke
15.2. statuta Slovenske razvojne družbe, je
nadzorni svet SRD na svoji 8/99 izredni seji
dne 26. 11. 1999 sprejel naslednji

sklep o privatizaciji
družbe Agroemona, d.o.o., Levstikova

39, Domžale
1. V družbi Agroemona d.o.o, Levstiko-

va 39, Domžale, matična številka:
5403685, dejavnost: reja govedi, pridelo-
vanje žit in drugih poljščin ter ostalo, SRD
izvede privatizacijo osnovnega vložka v viši-
ni 427,098.000 SIT, ki je v lasti SRD. Pro-
daja se vrši po poslovnih deležih, katerih
nominalna vrednost znaša 14.000 SIT.

2. Privatizacija se izvede na sledeče na-
čine:

2.1. osnovni vložek v višini 42,714.000
SIT, kar predstavlja 10% od poslovnega de-
leža iz točke 1. izreka tega sklepa, SRD
prenese na Slovenski odškodninski sklad
d.d.;

2.2. osnovni vložek v višini 42,714.000
SIT, kar predstavlja 10% od poslovnega de-
leža iz točke 1. izreka tega sklepa, SRD
prenese na Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja d.d.,

2.3. osnovni vložek v višini 85,414.000
SIT, kar predstavlja 20% od poslovnega de-
leža iz točke 1. izreka tega sklepa, SRD
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proda pooblaščenim investicijskim druž-
bam;

2.4. osnovni vložek v višini 85,414.000
SIT, kar predstavlja 20% od poslovnega de-
leža iz točke 1. izreka tega sklepa, SRD
ponudi v odkup z uporabo načina interne
razdelitve;

2.5. osnovni vložek v višini
170,842.000 SIT, kar predstavlja 40% od
poslovnega deleža iz točke 1. izreka tega
sklepa, SRD ponudi v odkup z uporabo na-
čina notranjega odkupa;

2.6. Del poslovnega deleža, namenje-
nega privatizaciji, ki ne bo privatiziran na
način, opredeljen v točki 2.4. SRD proda
pooblaščenim investicijskim družbam.

3. Vplačilo kupnine iz:
3.1. Točke 2.3. in točke 2.6. – prodaja

PID, kupec izvrši z lastniškimi certifikati;
3.2. Točke 2.4. – interna razdelitev, ku-

pec izvrši z lastniškimi certifikati;
3.3. Točke 2.5. – notranji odkup, kupec

izvrši z gotovino;
4. Prodajna cena deležev:
4.1. Iz točk 2.3. do 2.6. tega sklepa za

nominalno vrednost 14.000 SIT znaša
14.000 SIT;

5. Delež, ki je predmet privatizacije, da-
je imetniku pravico do udeležbe pri uprav-
ljanju družbe, pravico do dela dobička in
pravico do sorazmernega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Deleži so prosto prenosljivi, razen deleži iz
točke 2.4., ki so jih imetniki odkupili z last-
niškimi certifikati oziroma potrdili, katerih
prenosljivost je omejena na rok dveh let,
šteto od vpisa lastninskega preoblikovanja v
sodni register.

Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
v roku 15 dni od vročitve oziroma zadnje
objave. Pritožba se izroči ali pošlje Sloven-
ski razvojni družbi d.d., Dunajska 160, Ljub-
ljana.

Slovenska razvojna družba, d.d.
nadzorni svet

predsednik
dr. Boris Šuštar

Ob-17359
Na podlagi 16. In 17. člena zakona o

zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe  (Ur.
l. RS, št. 30/98) – v nadaljevanju: zakon ter
206. člena zakona o splošnem upravnem
postopku  (Ur. l. SFRJ, št. 47/86), ki se na
podlagi 1. člena ustavnega zakona za iz-
vedbo Ustave Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 33/91) uporablja kot republiški
predpis – v nadaljevanju: ZUP ter točke
15.2. statuta Slovenske razvojne družbe je
nadzorni svet SRD na svoji seji dne 26. 11.
1999 sprejel pod št. 5:

sklep o privatizaciji
družbe Prokonzalting d.o.o, Nova

Gorica
1. V družbi Prokonzalting Svetovanje in

inženiring d.o.o. Nova Gorica, Kidičeva 9a,
5000 Nova Gorica, matična številka:
5349524, dejavnost: podjetniško, poslov-
no svetovanje, SRD izvede privatizacijo ce-
lotnega osnovnega vložka v višini
245,786.000 SIT, ki je v lasti SRD.

2. Privatizacija se izvede na sledeč način:
2.1. osnovni vložek v višini 245,786.000

SIT, kar predstavlja 100% od poslovnega
deleža iz točke 1. izreka tega sklepa, SRD
ponudi v odkup strateškemu partnerju z na-
činom javnega izbiranja ponudb;

2.2. v primeru, da osnovni vložek name-
njen privatizaciji ne bo privatiziran na način
opredeljen v točki 2.1., ker strateški part-
ner ne bo ponudil ustrezno višino kupnine
ali izpolnil druge pogoje ponudbe, bo SRD
izvedla privatizacijo na sledeč način:

2.3. osnovni vložek v višini 24,578.600
SIT, kar predstavlja 10% od poslovnega dele-
ža iz točke 1. izreka tega sklepa, SRD prene-
se na Slovenski odškodninski sklad d.d.;

2.4. osnovni vložek v višini, 24,578.600
SIT, kar predstavlja 10% od poslovnega de-
leža iz točke 1. izreka tega sklepa, SRD
prenese na Kapitalski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja d.d.,

2.5. osnovni vložek v višini
196,628.800 SIT, kar predstavlja 80% od
poslovnega deleža iz točke 1. izreka tega
sklepa, SRD proda pooblaščenim investicij-
skim družbam;

3. Vplačilo kupnine iz:
3.1. Točke 2.1. – kupec izvrši z gotovino;
3.2. Točke 2.5. – prodaja PID, kupec

izvrši z lastniškimi certifikati;
4. Prodajna cena deležev:
4.1. Iz točke 2.1. tega sklepa znaša

195,189.000SIT;
4.2. Iz točke 2.5 tega sklepa znaša

170,434.400 SIT;
5. Delež, ki je predmet privatizacije, da-

je imetniku pravico do udeležbe pri uprav-
ljanju družbe, pravico do dela dobička in
pravico do sorazmernega dela preostalega
premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.
Deleži so prosto prenosljivi.

Pravni pouk
Zoper ta sklep je dopustna pritožba na

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
v roku 15 dni od vročitve oziroma zadnje
objave. Pritožba se izroči ali pošlje Sloven-
ski razvojni družbi d.d., Dunajska 160, Ljub-
ljana.

Slovenska razvojna družba, d.d.
predsednik nadzornega sveta

dr. Boris Šuštar

Objave
delniških družb

Odkupi poslovnih deležev družb

Ob-17226
V skladu z drugim odstavkom 64. člena

zakona o prevzemih sporočamo delničar-
jem družbe Posavje trgovina d.d. Brežice,
da je Dolenjska banka d.d. Novo mesto,
pridobila 107.939 navadnih delnic, kar
predstavlja 16,6% delež osnovnega kapitala
družbe Posavje trgovina d.d. Brežice.

Posavje trgovina d.d. Brežice
uprava

Št. 216-3-1 Ob-17390
Kompas, Mejni turistični servis, d.d.,

Ljubljana, Pražakova 4, izdaja na podlagi
drugega odstavka 64. člena zakona o prev-
zemih naslednje obvestilo

Delniška družba Kompas, Mejni turistič-
ni servis, d.d., Ljubljana, je bila dne 10. 12.
1999 obveščena, da je Probanka, d.d.,
Gosposka 23, 2000 Maribor, dne 10. 12.
1999 pridobila 7,81% delnic Kompas MTS.

Kompas, Mejni turistični servis, d.d.,
Ljubljana

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala

Ob-17308
V skladu z 350. členom zakona o gos-

podarskih družbah, direktorica družbe Zla-
torog, d.d., Maribor seznanja upnike, da se
terjatve, ki so nastale pred objavo vpisa skle-
pa o zmanjšanju osnovnega kapitala v regi-
ster prijavijo družbi v šestih mesecih po ob-
javi v Uradnem listu RS.

Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala
je izdalo Okrožno sodišče v Maribur, pod
Srg št. 99/01008 z dne 4. 1. 1999. Nave-
deni sklep je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999.

Zlatorog, d.d., Maribor

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

Ob-17210
Na podlagi zahteve delničarjev družbe

Agroind Vipava 1894, Vipava,d.d., se
skupščina, sklicana za dne 23. december
1999 (objavljeno v Uradnem listu RS, št. 94
z dne 19. 11. 1999) preloži na 23. marec
2000 ob isti uri, z istim dnevnim redom in
predlogi sklepov.

Agroind Vipava 1894,
Vipava, d.d.

uprava družbe
mag. Igor Blažina

Št. 102/99 Ob-16923
Na podlagi 32. člena statuta delniške

družbe sklicuje uprava IRP Alpinum, d.d.,
Ribčev Laz 50, 4265 Bohinjsko jezero

izredno sejo skupščine
delniške družbe,

ki bo dne 21. 1. 2000 ob 15. uri, v
prostorih hotela Jezero, Ribčev Laz 51, Bo-
hinjsko jezero, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje delovnih teles.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sve-
ta: izvoli se dva preštevalca glasov. Na seji
skupščine bo prisoten notar Vojko Pintar.

2. Povečanje osnovnega kapitala druž-
be.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: osnovni kapital družbe se poveča s
27,187.000 SIT za 45,000.000 SIT na
72,187.000 SIT.

Za zgornjo navedeno povečanje kapitala
se izdajo delnice kot sledi:
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Izdajatelj delnic: IRP Alpinum, d.d., Rib-
čev Laz 50, Bohinjsko jezero.

Izda se 45.000 delnic. Nominalna vred-
nost delnic je 1.000 SIT.

Skupna nominalna vrednost celotne iz-
daje je 45,000.000 SIT.

Emisijski znesek izdaje delnic je
54,000.000 SIT.

Delnice glasijo na ime.
Delnice so navadne.
Delnic brez glasovalne pravice ni.
Vse delnice so istega razreda – razreda A.
Delnice, če gre za prenose s pravnimi

posli subjektom, različnim od obstoječih del-
ničarjev, niso prosto prenosljive in se lahko
prenašajo le na podlagi soglasja skupščine.
Skupščina prosto odloča o izdaji soglasja.
Prenos delnic brez soglasja skupščine nima
pravnega učinka.

Izjema od prepovedi prenosa delnic je
odplačen prenos članom uprave pod pogoji
statuta ter delavcem grupacije Alpinum in
pogodbenim sodelavcem družb v grupaciji
Alpinum, če to odobri nadzorni svet.

Delnice se izdajo v materialni obliki v
roku 15 dni po vpisu povečanja kapitala v
sodni register.

Dividende se izplačajo v 30 dneh po
tem, ko skupščina izdajatelja sprejme sklep
o izplačilu dividend, razen če skupščina iz-
dajatelja odloči drugače.

Delnice se vpišejo in vplačajo v roku 3
mesecev po objavi in v skladu s pozivom za
vpisovanje in vplačevanje delnic. Delnice se
vpišejo s pisno izjavo (vpisnico) pri Banki
Koper, ki za potrebe vpisa odpre vpisno
mesto na sedežu izdajatelja.

Delnice se vplačajo v gotovini pri Banki
Koper, d.d. Za vsako delnico se ob vpisu
vplača najmanj 450 SIT, preostanek v viši-
ni največ 750 SIT pa se vplača na poziv
uprave, vednar najkasneje do 8. 9. 2002.
Na nevplačani del delnice tečejo obresti v
višini, kakor jo zaračunava Banka Koper na
posojila, odobrena izdajatelju z ročnostjo
3 let.

Vsaka oseba, ki je na dan sprejetja tega
sklepa vpisana v delniško knjigo kot del-
ničar, ima prednostno pravico do vpisa 1.66
delnic za vsako delnico, katere imetnik je.
Delničarji lahko prednostno pravico izkori-
stijo v 14 dneh, šteto od objave poziva za
vpisovanje in vplačevanje delnice ter roka
za uveljavljanje prednostne pravice. Delni-
ce, za katere ni uveljavljena prednostna pra-
vica, lahko vpiše in vplača katerikoli delni-
čar izdajatelja.

Poziv za vpis in vplačilo delnic, rok za
uveljavljanje prednostne pravice ter izdaja
delnic se objavi v Uradnem listu RS.

Če v roku 3 mesecev po objavi emisij-
skega zneska delnic ne bodo vpisane in
vplačane vse razpisane delnice, bodo vpi-
snikom vrnjena vplačila pri Banki Koper, d.d.
Vrnitev vplačil bo zagotovljena najkasneje v
roku 15 dni po izteku roka za vpisovanje in
vplačilo delnic.

Po uspešnem vpisu in vplačilu najmanj-
šega zneska, ki ga je potrebno vplačati ob
vpisu delnic, bo uprava v roku nadaljnjih 15
dni razdelila delnice med vpisnike. Delnice
se vpisnikom izročijo v roku 15 dni po njiho-
vi izdaji.

3. Obravnava in sprejem sprememb sta-
tuta družbe.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: sprejmejo se spremembe in dopolni-
tve statuta družbe IRP Alpinum, d.d., v pred-
lagani vsebini.

Gradivo za sejo s predlogi sklepov so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
Ribčev Laz 50, Bohinjsko jezero – tajništvo,
vsak delovnik med 9. in 11. uro.

Vsak delničar ima v roku enega tedna po
objavi sklica pravico zahtevati dopolnitev
dnevnega reda. V zahtevi, ki se pošlje sklica-
telju skupščine, se navede namen in razlog
dopolnitve, ter razumno obrazložen predlog
sklepa po dopolnjenem dnevnem redu.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v
delniško knjigo in svojo udeležbo prijavijo
družbi najkasneje 3 dni pred zasedanjem.
Udeležba delničarja oziroma pooblaščenca
se prijavi po faksu, telegramu ali s priporo-
čeno pošto, ki mora prispeti na sedež druž-
be najkasneje tri dni pred zasedanjem
skupščine.

Če skupščina ob navedenem času ne
bo sklepčna, se zasedanje ponovi ob isti uri
na istem kraju prvi delovni dan po preteku
15 dni od neuspelega zasedanja. Ponovlje-
no zasedanje veljavno odloča, ne glede na
višino na zasedanju zastopanega osnovne-
ga kapitala.

IRP Alpinum, d.d.
uprava družbe

Ob-17093
Na podlagi 8. člena družbe Helios, Se-

stavljeno podjetje za kapitalske naložbe in
razvoj, d.d., uprava sklicuje

5. sejo skupščine,

ki bo v ponedeljek, 17. januarja 2000
ob 15. uri, v sejni sobi podjetja na Ljubljan-
ski 110a v Domžalah.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine. Imenuje se preštevalec glasov
in notar.

3. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremem-

be statuta v predloženi obliki.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji

sami ali po pooblaščencih ali zakonitih za-
stopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati s
pismenim pooblastilom.

Delničarji, njihovi zastopniki in pooblaš-
čenci morajo udeležbo na skupščini pisno
prijaviti tri dni pred zasedanjem skupščine
upravi družbe.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
ter besedilo predloga sprememb statuta je na
vpogled delničarjem na sedežu družbe Koli-
čevo 2, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

Besedilo predloga sprememb statuta je
dostopno delničarjem na sedežu družbe Ko-
ličevo 2, Domžale.

Nasprotni predlogi delničarjev morajo biti
pisno vloženi v roku 7 dni od objave tega
vabila in obrazloženi.

Če na prvem sklicu skupščine ne bo
dosežena sklepčnost, bo ponovno zaseda-
nje skupščine dne 17. 1. 2000 ob 16. uri,
na istem mestu. Na ponovnem zasedanju

skupščine se veljavno odloča, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

Helios, Sestavljeno podjetje
za kapitalske naložbe in razvoj, d.d.

uprava

Št. 99/1507 Ob-17097
Na podlagi 7.4. člena statuta družbe Pe-

tovia avto Ptuj, d.d. in skladno z zakonom o
gospodarskih družbah, uprava in nadzorni
svet sklicujeta

4. skupščino
delničarjev družbe Petovia avto,

trgovina in storitve, d.d., Ormoška
cesta 23, Ptuj,

ki bo dne 25. 1. 2000 ob 9. uri, v pro-
storih uprave družbe, z naslednjim dnevnim
redom:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepč-
nosti in izvolitev delovnih teles skupščine.

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Šoe-
men Andrej.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Za predsednika skupščine se
izvoli Lederer Jože, izvolita se preštevalki
glasov: Kocpek Marjana in Čuček Romana.

2. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umi-
kom lastnih delnic.

Predlog sklepa: umakne se 4.720 last-
nih delnic v nominalni vrednosti 10.000 SIT
za delnico. Istočasno se odpravi sklad last-
nih delnic, oblikovan s skupščinskim skle-
pom dne 23. 6. 1999. Za nominalno vred-
nost umaknjenih lastnih delnic se zmanjša
osnovni kapital in sorazmerni del revaloriza-
cijskega popravka osnovnega kapitala. Raz-
liko med revalorizirano nakupno vrednostjo
lastnih delnic ter zneskom zmanjšanega os-
novnega kapitala in njegovega revalorizacij-
skega popravka družba poračuna z neraz-
deljenim dobičkom preteklih let in njegovo
revalorizacijo. Po umiku delnic znaša os-
novni kapital družbe 79,700.000 SIT.

3. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-

lagano spremembo statuta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delovni dan od 8.
do 14. ure, v času od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničijo delničarji, nji-
hovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisa-
ni v delniški knjigi KDD – Centralno klirinš-
ko depotne družbe, d.d., Ljubljana, na dan
21. 1. 2000 in ki svojo udeležbo na skupš-
čini pisno prijavijo upravi družbe vsaj 3 dni
pred skupščino.

Kolikor na skupščini ne bo dosežena
sklepčnost, bo skupščina ponovno zaseda-
la istega dne ob 10. uri, v istih prostorih. Na
ponovnem zasedanju bo skupščina veljav-
no odločala, ne glede na višino zastopane-
ga osnovnega kapitala.

Petovia avto Ptuj, d.d.
uprava družbe

Ob-17223
Na podlagi določb 14. in 15. člena sta-

tuta delniške družbe Kristal Maribor, d.d. in
določb zakona o gospodarskih družbah skli-
cujem
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izredno sejo skupščine
delniške družbe Kristal Maribor, d.d.,

v torek, 18. 1. 2000, na sedežu družbe
v Mariboru, Stritarjeva ul. 24, v jedilnici druž-
be, s pričetkom ob 12. uri.

Predlog dnevnega reda in sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev nav-

zočnosti, izvolitev delovnih teles skupščine
in sprejem dnevnega reda.

Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.

Na predlog uprave skupščina izvoli za
predsednico skupščine Emilijo Gujt, univ.
dipl. prav. in verifikacijsko komisijo v sesta-
vi: Jožef Lorber kot predsednik komisije ter
Andrej Klembas in Milojka Polegek kot čla-
na komisije. Seji bo prisostvoval vabljeni no-
tar Stanislav Bohinc, univ. dipl. prav.

Sprejme se predlagani dnevni red.
2.a. Sprejem odstopa članov nadzorne-

ga sveta družbe Kristal Maribor, d.d., Duša-
na Burnika in Irene Zajec in njuna razrešitev.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejme od-
stop članov nadzornega sveta družbe Kri-
stal Maribor, d.d., Dušana Burnika in Irene
Zajec in ju z dnem 18. 1. 2000 razreši.

b. Izvolitev dveh novih članov nadzorne-
ga sveta družbe Kristal Maribor, d.d.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina izvoli za člana nadzornega
sveta družbe Kristal Maribor, d.d., Franca
Coglota in Boruta Rangusa.

3.a. Odpoklic člana nadzornega sveta
družbe Kristal Maribor, d.d., Štefana Ne-
meša in njegova razrešitev.

Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščine odpokliče čla-
na nadzornega sveta družbe Kristal Mari-
bor, d.d., Štefana Nemeša in ga z dnem
18. 1. 2000 razreši.

b. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta družbe Kristal Maribor, d.d.

Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina izvoli za člana nadzornega
sveta družbe Kristal Maribor, d.d., Andreja
Zrinskega.

5. Obravnava in sprejem predloga skle-
pa o pokrivanju izgube iz preteklih let.

Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupš-
čina sprejme sklep, da se izguba iz leta
1995, 1997 in 1998 pokriva na naslednji
način: izguba iz leta 1995 v višini
96,681.624,50 SIT, izguba iz leta 1997 v
višini 103,154.763,03 SIT in izguba iz leta
1998 v višini 112,405.985,63 SIT, kar po-
meni izguba iz prejšnjih let v skupni višini
312,242.373,16 SIT, s pripadajočo reva-
lorizacijo izgube do 31. 10. 1999 v skup-
nem znesku 57,665.589,80 se pokrije iz
rezerv v višini 73,414.729,69 SIT iz revalo-
rizacije rezerv v višini 70,241.257,61 SIT
in iz revalorizacije kapitala v višini
226,251.975,66 SIT.

Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi skle-

pov je na vpogled delničarjem v tajništvu
družbe Kristal Maribor, d.d., Stritarjeva ul.
24, Maribor, pri Milojki Polegek, vsak de-
lovnik od 8. do 12. ure, od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zase-
danja skupščine.

Udeležba na skupščini in prijava udelež-
be na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki bodo na dan 10. 1. 2000 vpisani v del-
niško knjigo, ki se vodi pri Klirinško depotni
družbi, d.d., Ljubljana, oziroma njihovi za-
koniti zastopniki ali pooblaščenci, ki se mo-
rajo izkazati s pisnim pooblastilom.

Pravico udeležbe na skupščini in glaso-
valno pravico uresničujejo delničarji, njihovi
pooblaščenci in zastopniki, ki svojo udelež-
bo na skupščini pisno prijavijo osebno ali s
priporočeno poštno pošiljko, tako da prispe
v tajništvu družbe Kristal Maribor, d.d., Stri-
tarjeva ul. 24, Maribor, najmanj tri dni pred
zasedanjem skupščine.

Pozivamo pravilno in pravočasno pri-
javljene udeležence, da se dne 18. 1.
2000 prijavijo na sedežu družbe najmanj
eno uro pred zasedanjem skupščine, v
sprejemni pisarni skupščine, kjer bodo s
podpisom na seznamu prisotnih delničar-
jev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gla-
sovnice za glasovanje. O vseh točkah
dnevnega reda, razen prve točke, se gla-
suje z glasovnicami.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
in zastopniki se ob prijavi izkažejo z oseb-
nim dokumentom, pooblaščenci in zakoniti
zastopniki pa še z originalnim pisnim poob-
lastilom oziroma z originalnim izpisom iz sod-
nega registra.

Nasprotni predlogi
Delničarji lahko po objavi sklica skupšči-

ne podajo družbi nasprotni predlog. More-
bitni nasprotni predlog delničarja k posa-
mezni točki dnevnega reda skupščine bo
sporočen v skladu z 287. členom zakona o
gospodarskih družbah (ZGD), če bo delni-
čar podal upravi družbe v roku enega tedna
po objavi sklica skupščine razumno uteme-
ljen nasprotni predlog v skladu z 288. čle-
nom ZGD.

Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, bo ponovno zasedanje skupšči-
ne eno uro za prvim sklicem, z istim dnev-
nim redom, in sicer v istem prostoru kot je
naveden v objavi sklica skupščine. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala, ne
glede na višino zastopanega osnovnega ka-
pitala.

Kristal Maribor, d.d.
uprava – glavna direktorica:

Olgica Ernecl, univ. dipl. ekon.

Ob-17240
Na podlagi 29. točke statuta delniške

družbe sklicujemo

6. skupščino
družbe I & I, Avtobusni prevozi,

delniška družba, s sedežem v Kopru,
Vojkovo nabrežje 32,

ki bo v četrtek, 27. 1. 2000 ob 13. uri, v
sejni dvorani poslovne stavbe Intereurope,
d.d., Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje, z
naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles in ugotovitev

sklepčnosti.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Imenovanje nadzornega sveta.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predla-

gata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:

Predlog sklepa k 2. točki: izvolijo se
predsednik skupščine, 2 preštevalca gla-
sov ter imenujeta zapisnikar in notarka po
predlogu sklicatelja.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov,
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.

Predlog sklepa k 3. točki: potrdi se pred-
lagani dnevni red.

Predlog sklepa k 4. točki: ugotovi se, da
je nadzornemu svetu v sedanji sestavi pote-
kel mandat in se imenuje novi nadzorni svet,
z mandatom do 1. redne skupščine l. 2003.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave, na sedežu
družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32, V.
nadstropje, vsak delovnik od 9. do 12. ure,
v času od dneva objave pa do vključno 26.
1. 2000.

Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.

Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda mora biti v pisni obliki,
obrazložen in vložen v enem tednu po ob-
javi tega sklica, v tajništvu uprave, na sede-
žu družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32,
V. nadstropje.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice na skupščini
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo
družbe, njihovi pooblaščenci ali zastopniki,
ki najkasneje 3 dni pred skupščino v tajniš-
tvu uprave, na sedežu družbe v Kopru, Voj-
kovo nabrežje 32, V. nadstropje, pisno pri-
javijo svojo udeležbo.

Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek ter naslov pooblaščenca, kraj in da-
tum ter podpis pooblastitelja; za pravne ose-
be pa ime in priimek ter naslov pooblaščen-
ca in firmo, sedež ter podpis in žig poobla-
stitelja). Pooblastilo mora biti oddano po
prijavi udeležbe na skupščino.

Vsaka navadna delnica daje delničarju 1
glas.

Prednostne delnice nimajo glasovalne
pravice.

O vseh točkah dnevnega reda je glaso-
vanje z dvigom rok.

Dvorana, v kateri bo potekala skupšči-
na, bo odprta 60 minut pred začetkom za-
sedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne, tj. 27. 1.
2000 ob 14. uri, v isti dvorani. Skupščina
bo takrat veljavno odločala, ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.

I & I, d.d.
uprava

Ivan Djurkov

Ob-17236
Začasna uprava Rogaška Crystal, druž-

ba pooblaščenka, d.d., 3250 Rogaška Sla-
tina, Ulica talcev 1, objavlja

nasprotne predloge

k 7. točki dnevnega reda 1. skupščine
družbe Rogaška Crystal, d.d., Ul. talcev 1,
Rogaška Slatina,

ki je sklicana za dne 28. 12. 1999 ob
12. uri, na sedežu družbe v Rogaški Slatini,
Ul. talcev 1 in katere sklic je bil objavljen v
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Uradnem listu RS, št. 96/99 in dnevniku
Večer dne 26. 11. 1999. Začasna uprava
objavlja, da so delničarji družbe Rogaška
Crystal, družba pooblaščenka, d.d., v skla-
du z 288. in 289. členom ZGD podali tri
nasprotne predloge k 7. točki dnevnega re-
da Volitve članov nadzornega sveta.

Začasna uprava sporoča v skladu z 287.
členom ZGD naslednje vsebine:

Nasprotni predlog, ki sta ga posredovala
družbi delničarja Kovačič Jože in Inkret Igor
glasi: “na podlagi sklica skupščine družbe
pooblaščenke z dne 26. 11. 1999 (Ur. l.
RS). Predlagamo dodatne kandidate za NS,
in sicer:

1. Kristjan Goručan,
2. Željko Brezinščak,
3. Valter Jordan,
4. Božiček Jože,
5. Sedminek Cvetko”.
Stališče začasne uprave. Začasna upra-

va ne podpira ta nasprotni predlog in poziva
vse delničarje, da glasujejo proti.

Nasprotni predlog, ki ga je posredoval
družbi Sedminek Cveto glasi: “na podlagi
sklica skupščine družbe pooblaščenke z
dne 26. 11. 1999 (Ur. l. RS). Predlagamo
dodatne kandidate za NS, in sicer:

1. Kristjan Goručan,
2. Valter Jordan,
3. Božiček Jože,
4. Alojz Juhart,
5. Zvezdana Strašek”.
Stališče začasne uprave. Začasna upra-

va ne podpira ta nasprotni predlog in poziva
vse delničarje, da glasujejo proti.

Nasprotni predlog, ki ga je posredoval
družbi delničar Jordan Valter glasi: “predlog
za sestav nadzornega sveta:

1. Božiček Jože,
2. Goručan Kristjan,
3. Juhart Alojz,
4. Sedminek Špela,
5. Golob Franc”.
Stališče začasne uprave. Začasna upra-

va ne podpira ta nasprotni predlog in poziva
vse delničarje, da glasujejo proti.

Gradivo za sklic s podanimi nasprotnimi
predlogi je na vpogled pri začasni upravi druž-
be Rogaška Crystal, Ul. talcev 1, Rogaška
Slatina, vsak delovnik od 10. do 12. ure.

Rogaška Crystal, d.d.
začasna uprava

Odločbe in sklepi
po ZPOmK

Št. 3073-10/99-6 Ob-17276
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

dne 10. decembra 1999 na zahtevo podjet-
ja M-Express, paketna distribucija, d.o.o.
Ljubljana, Cesta Andreja Bitenca 68,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: M-Express)
uvedel postopek ugotavljanja zlorabe prevla-
dujočega položaja s strani podjetja Pošta
Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2500
Maribor (v nadaljevanju: Pošta).

Domnevna zloraba prevladujočega polo-
žaja naj bi bila storjena z opravljanjem stori-

tve dostave paketnih pošiljk od vrat do vrat
po prenizkih cenah, ki niso ekonomsko
upravičene, in posledica takšnih dejanj je
povzročanje škode podjetju M-Express.

Iz navedb v vlogi in priložene dokumen-
tacije izhaja verjetnost kršitev določb 10.
člena ZPOmK, ki prepoveduje zlorabo pre-
vladujočega položaja, Pošta Slovenije pa
ima na trgu dostave paketnih pošiljk od vrat
do vrat na slovenskem tržišču po podatkih
Urada dovolj velik tržni delež, da je mogoče
govoriti o prevladujočem položaju.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svo-
jo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter doku-
mente, ki bi bili lahko pomembni za odloči-
tev, ne da bi formalno zahtevali status ude-
leženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavite-
lja za udeležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 30723-1/99-3 Ob-17354
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je

dne 10. decembra 1999 na zahtevo Slo-
venskega zavarovalnega združenja, Že-
lezna c. 14, 1001 Ljubljana, uvedel po-
stopek ugotavljanja skladnosti osnutka spo-
razuma o določitvi minimalnih rizičnih krite-
rijev zavarovanja lastnika motornega vozila
proti odgovornosti za škodo, povzročeno
tretjim osebam, s 3. odstavkom 5. člena
ZPOmK.

Ker sporazum vsebuje nekatere omeje-
valne določbe, za katere je potrebno ugoto-
viti skladnost z določili 3. odstavka 5. člena,
je Urad na zahtevo Slovenskega zavaroval-
nega združenja uvedel postopek za podeli-
tev posamične izjeme.

Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postop-
ku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svo-
jo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter doku-
mente, ki bi bili lahko pomembni za odloči-
tev, ne da bi formalno zahtevali status ude-
leženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavite-
lja za udeležbo v postopku.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-19/99-4 Ob-17277
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 9. 12. 1999
izdal odločbo, v kateri je v skladu s tretjim
odstavkom 38. člena zakona o preprečeva-
nju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da
je koncentracija gospodarskih družb ERA
Velenje d.d., Prešernova 10, Velenje in
Center Celje d.d., Brodarjeva 5, Celje,
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.

Koncentracija se izkazuje s pridobitvijo
večinskega kapitalskega deleža gospodar-
ske družbe Center Celje d.d., s strani gos-
podarske družbe ERA Velenje d.d.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve
ugotovil, da ob upoštevanju podatkov o
strukturi in delovanja trga (prodaje na debe-
lo in drobno z živili in neživilskimi izdelki) ni
izkazan resen sum, da bi bila koncentracija
neskladna s pravili konkurence. Na rele-
vantnem geografskem trgu, ki ga je Urad
opredelil kot trg Republike Slovenije namreč
obstaja zelo močna konkurenca, ravno tako
ni ovir za vstop potencialnih novih konku-
rentov na trg; enaka ugotovitev glede stop-
nje konkurence velja za ožji regionalni trg.

Razlogi in cilji koncentracije so v skladu
z določili veljavne zakonodaje in pravili kon-
kurence, zato Urad ni sprejel sklepa o ugo-
tavljanju skladnosti koncentracije s pravili
konkurence.

Urad RS za varstvo konkurence

Št. 3071-17/99-5 Ob-17355
Urad Republike Slovenije za varstvo kon-

kurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi
priglasitve koncentracije dne 10. 12. 1999
izdal odločbo, v kateri je skladno z drugim
odstavkom 38. člena zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99;
v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da koncen-
tracija gospodarskih družb Coma Commer-
ce, d.o.o., Slovenčeva 93, Ljubljana in To-
tra Plastika, d.d., Trpinčeva 39, Ljubljana,
ni podrejena določilom ZPOmK.

Koncentracija se izkazuje z javno ponud-
bo podjetja Coma Commerce, d.o.o., za
odkup delnic podjetja Totra Plastika, d.d.

Elementi priglasitve omogočajo presojo
priglasitvene obveznosti. Urad je na podlagi
preizkusa priglasitve ugotovil, da je bil pra-
vilno in pravočasno obveščen o javni po-
nudbi za odkup delnic. Prav tako je na pod-
lagi podatkov iz priglasitve ugotovil, da bo-
doča koncentracija ne izpolnjuje pogojev iz
prvega odstavka 12. člena ZPOmK, zato
koncentracija ni podrejena obveznosti pri-
glasitve Uradu.

Urad RS za varstvo konkurence

Razne objave

Št. 2303-4/98 Ob-17171
Na podlagi sklepa upravnega odbora

Stanovanjskega sklada Republike Sloveni-
je z dne 30. 11. 1999 razpisuje Stanovanj-
ski sklad Republike Slovenije, Poljanska
31, Ljubljana

zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine

1. Predmet prodaje:
– večstanovanjski objekt “Graščina Pah-

ta”, Kozjak nad Pesnico 71, Zgornja Kun-
gota, leži na parc. št. 61, k.o. Kozjak, leto
gradnje 1908 in 1912, v skupni neto izme-
ri 1.696,75 m2;

– varstveni režim: objekt je kulturni in
zgodovinski spomenik, ki se varuje v celoti,
neokrnjenosti in izvirnosti. Dovoljeni so po-
segi za njegovo ohranitev in valorizacijo nje-
govih spomeniških lastnosti;

– primerna bi bila reprezentančna na-
membnost.
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Vrednost nepremičnine:
– izklicna cena: 77,622.297 SIT.
Večstanovanjski objekt “Graščina Pah-

ta” se kupuje po sistemu “videno-kupljeno”.
2. Pisne ponudbe morajo biti dostavlje-

ne na naslov: Stanovanjski sklad Republi-
ke Slovenije, Poljanska 31, Ljubljana, v za-
pečatenem ovitku z oznako: “Ponudba –
Večstanovanjski objekt “Graščina Pahta” –
Ne odpiraj”, in sicer najkasneje do 31. 1.
2000.

3. Ponudbe lahko pošljejo:
– fizične osebe, ki se izkažejo, da so

državljani Republike Slovenije,
– pravne osebe, ki so registrirane in ima-

jo sedež v Republiki Sloveniji.
Pisni ponudbi morajo interesenti predlo-

žiti:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– plačilne pogoje,
– ponujeno ceno v SIT,
– izpisek iz sodnega registra za pravno

osebo, ki ne sme biti starejša od treh mese-
cev oziroma potrdilo o državljanstvu za fizič-
ne osebe,

– potrdilo o plačani varščini, ki znaša 2%
od navedene izklicne cene.

Varščino je treba plačati na ŽR Stano-
vanjskega sklada Republike Slovenije, Po-
ljanska 31, Ljubljana, št. 50100-627-7407,
sklic na številko: 00 7906-27471.

Ponudbo mora podpisati pooblaščena
oseba.

Nepravočasne in nepopolne ponudbe ne
bodo upoštevane.

4. Prednost pri izbiri bo imel ponud-
nik, ki ponudi višjo ceno in boljše plačilne
pogoje.

5. Vse dodatne informacije v zvezi z več-
stanovanjskim objektom “Graščina Pahta”
daje Milojka Blagus, tel. 061/17-10-536.
Možen je ogled večstanovanjskega objekta
“Graščina Pahta”, in sicer ob predhodnem
dogovoru.

6. Odpiranje ponudb ni javno. Izvedla ga
bo tričlanska komisija v petih dneh po izte-
ku roka za oddajo ponudb.

7. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po odpiranju ponudb.

8. Prodajalec si pridržuje pravico, da po
lastni presoji ne sklene kupoprodajne po-
godbe z nobenim ponudnikom.

9. Davek na promet nepremičnin in vse
stroške v zvezi s prenosom lastništva plača
kupec.

10. Varščina bo najugodnejšemu ponud-
niku vračunana v kupnino, drugim ponudni-
kom pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh
po končni izbiri.

11. Izbrani ponudnik mora skleniti kupo-
prodajno pogodbo o nakupu nepremičnine
v 8 dneh po prejemu povabila na sklenitev
pogodbe, kupnino pa plačati v pogodbe-
nem roku, sicer bo pogodba razveljavljena,
varščina pa zadržana.

12. Kupec pridobi lastninsko pravico na
kupljeni nepremičnini po plačilu celotne
kupnine.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Ob-17107
GIM, d.o.o., Družba za promet z nepre-

mičninami, Maribor, Miklošičeva ul. 4, na
podlagi pooblastila Kmetijskega kombinata,
d.d., Ptuj, Muzejski trg 2, Ptuj, objavlja

prodajo
z zbiranjem ponudb

nepremičnega premoženja:
1. Poslovni center Tehnoservis na Ptuju,

Ormoška cesta 29, ki stoji na parc. št.
1574, 1578/1, 1576/4, 1578/13, vse
k.o. Ptuj, v skupni izmeri 10.765 m2;

2. Poslovni center v Trnovski vasi, ki z
objekti različnih namembnosti stoji na parc.
št. 108 k.o. Trnovska vas, v velikosti
16.831 m2;

3. Proizvodna hala v Podlehniku površi-
ne ca. 450 m2, delno podkletena na parc.
št. 138/11 k.o. Podlehnik, površine 3.027
m2;

4. Poslovni objekt Zavrč – sušilnica hme-
lja, strojne lope in garaže površine 1259
m2, na parc. št. 13/3 k.o. Zavrč, površine
5.043 m2;

po izklicni ceni zap. št. 1: 2,500.000
DEM; št. 2: 1,000.000 DEM; št. 3:
400.000 DEM; št. 4: 650.000 DEM, plač-
ljivo v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila.

Poslovna centra pod številko 1 in 2 se
lahko prodata tudi po delih.

Nepremičnini pod številko 3 in 4 se pro-
dajata v celoti.

Pogoji sodelovanja:
1. Pisne ponudbe je treba poslati v zapr-

ti ovojnici v 15 dneh po objavi razpisa na
GIM, d.o.o., Maribor, Miklošičeva ul. 4, s
pripisom “Ponudba za nakup – Ptuj”.

2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca in njegov točen naslov, ponujeni zne-
sek ter navedbo, ali gre za nakup celote ali
nakup dela poslovne stavbe oziroma zem-
ljišča. Ponudbo mora podpisati odgovorna
oseba.

3. Ponudnik mora plačati varščino v viši-
ni 10% predlagane izklicne cene na žiro
račun GIM, d.o.o., Maribor, št.
51800-601-53888. Potrjen izvod naloga se
priloži k ponudbi.

4. Varščina se izbranemu ponudniku vra-
čuna v kupnino, vsem ostalim morebitnim
ponudnikom pa brez obresti vrne v treh
dneh po odpiranju ponudb.

5. O izbiri najboljšega ponudnika bo od-
ločeno v treh dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Izbrani ponudnik je
dolžan skleniti pogodbo o nakupu v osmih
dneh od prejema obvestila o izbiri, kupnino
pa v celoti plačati v 30 dneh po sklenitvi
pogodbe na račun GIM, d.o.o., Maribor, št.
51800-601-53888. Če izbrani ponudnik ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine v pred-
videnem roku, se smatra, da je odstopil od
nakupa in je pogodba razveljavljena po sa-
mem zakonu.

6. Premoženje preide v lastništvo kup-
ca šele takrat, ko je kupnina v celoti plača-
na. Prometni davek, stroške prepisa last-
ništva in ostale morebitne stroške plača
kupec. Če kupec ne plača v roku celotne
kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od
nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kup-
nine, ki ostane po pokritju vseh stroškov,
ki so nastali zaradi kupčevega odstopa o
nakupu.

7. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najboljšim ponudnikom.

8. Premoženje se prodaja po sistemu vi-
deno – kupljeno.

Podrobnejše informacije so na voljo po
tel. 062/787-7011 GIM, PE Ptuj – g. Poj-
bič oziroma 062/224-251 GIM Maribor,
vsak delovnik med 9. in 13. uro.

GIM, d.o.o., Maribor

Št. 1401-12/99-15 Ob-17108
Na podlagi 17. člena zakona o kmetij-

skih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 59/96), 51.
člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. l.
RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/96,
79/96 in 20/98) ter 12. člena statuta Ob-
čine Vojnik (Ur. l. RS, št. 82/98) objavlja
Občina Vojnik

prodajo nepremičnin
z zbiranjem ponudb (pisna dražba)
1. Predmet prodaje je kmetija Razgor

11, Vojnik: parc. št. 385/1 njiva v izmeri
4190 m2, 387/3 ekst. sadovnjak v izmeri
1310 m2, 410/21, pašnik v izmeri 1143
m2 in stavbišče z gosp. stavbo v izmeri 47
m2, 385/2 pašnik v izmeri 1890 m2, 384
dvorišče v izmeri 61 m2 in stanovanjska stav-
ba v izmeri 99 m2, 388 pašnik v izmeri
15.377 m2, 410/22 pašnik v izmeri 236
m2 in 410/9 gozd v izmeri 21.026 m2, vse
parc. št. k.o. Šmiklavž.

Kmetija je opremljena z javnim vodovo-
dom, cestnim in PTT priključkom. Zemljišča
in poslopja se prodajajo v celoti.

2. Predmet prodaje: parc. št. 338/3
travnik v izmeri 90 m2, parc. št. 342 njiva v
izmeri 6560 m2, parc. št. 344 pašnik v iz-
meri 1025 m2, vse parc. št. k.o. Tomaž.
Zemljišča se prodajo v celoti.

Izklicna cena v 1. točki navedenega kom-
pleksa znaša 13,000.000 SIT.

Izklicna cena v 2. točki navedenega kom-
pleksa znaša 1,800.000 SIT.

Prodajali bomo po načelu “videno – kup-
ljeno”.

Pogoji pisne dražbe (zbiranje ponudb)
Ponudbe lahko pošljejo fizične osebe, ki

so državljani Republike Slovenije in pravne
osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji.

Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca in ponujeni znesek. Ponudbi je po-
trebno priložiti potrdili o državljanstvu za fizič-
no osebo oziroma originalni izpisek iz sodne-
ga registra, s katerim pravna oseba izkaže
sedež v Republiki Sloveniji in potrdilo o pla-
čani varščini. Ponudbi je potrebno priložiti
potrdilo o plačilu davkov in prispevkov.

Ponudbe je potrebno poslati priporoče-
no ali vročiti osebno na naslov: Občina Voj-
nik, Keršova 1, 3212 Vojnik, v zapečateni
kuverti z oznako “Ponudba za nakup nepre-
mičnine”. (Napisati je potrebno, na katero
nepremičnino se ponudba nanaša.) Rok za
zbiranje ponudb je do 17. 1. 2000. Vsak
ponudnik mora pred zaključenim rokom za
oddajo ponudbe položiti varščino v višini
10% od izklicne cene na žiro račun Občine
Vojnik, št. 50700-630-10126, z navedbo –
plačilo varščine. (Navedite nepremičnino.)
Plačana varščina bo izbranemu ponudniku
vračunana v ceno, drugim pa bo brez obre-
sti vrnjena v petih dneh.

Odpiranje pisnih ponudb bo 19. 1.
2000, na sedežu Občine Vojnik, Keršova
1, Vojnik, s pričetkom ob 10. uri.

Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil
najvišjo ceno. O tem, kdo je najugodnejši
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ponudnik, bodo ponudniki, ki na odpiranju
ponudb ne bodo prisotni, obveščeni v 5
dneh po odpiranju.

Kupoprodajna pogodba se bo sklenila v
15 dneh po opravljeni dražbi, rok za plačilo
celotne kupnine je 8 dni od uveljavitve po-
godbe.

Izročitev nepremičnine in prenos lastniš-
tva se opravi po popolnem plačilu kupnine
in stroškov.

Prometni davek in druge stroške v zvezi
z nakupom in prenosom lastništva plača ku-
pec.

Vse druge informacije se dobijo na zgo-
raj navedenem naslovu vsak dan od 8. do
11. ure, tel. 063/42-55-920, kontaktni
osebi Mojca Bombek in Bojan Trkaj. Ogled
nepremičnine je možen po dogovoru.

Občina Vojnik

Ob-17389
Studio Tivoli – Podbevšek Marjan, s.p.,

Celovška 25, Ljubljana, matična št.
5414532, št. reg. 27-0908/94, objavlja
prenehanje opravljanja dejavnosti šifre
92.110, z dnem 31. 12. 1999. Tega dne
bo podjetnik vložil svoje podjetje v družbo
Studio Tivoli, d.o.o., Celovška 25, Ljublja-
na, ki bo naprej opravljal vse posle in ome-
njeno dejavnost. Pozivajo se upniki, da naj-
pozneje v treh mesecih od dneva objave
poravnajo svoje terjatve, po preteku tega
roka družba Studio Tivoli, d.o.o., ne bo več
prevzela nase nobene obveznosti samostoj-
nega podjetnika.

Studio Tivoli
Podbevšek Marjan, s.p., Ljubljana

Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke

Marof Trade, Notranjskega odreda 46,
Stari trg pri Ložu, štampiljko pravokotne
oblike z napisom MAROF trade podjetje za
proizvodnjo in promet lesnih izdelkov
d.o.o. 1386 Stari trg pri Ložu, Notranjske-
ga odreda 46, Slovenija. gnc-13894

Stanovanjska zadruga Bistra, Ljubljana,
Malenškova 7, preklicuje izgubljeno štam-
piljko s tekstom: STANOVANJSKA ZADRU-
GA “BISTRA”, LJUBLJANA, Malenškova 7.
Ob-17094

Priglasitveni list

Glavan Niko, Sokolska 5, Novo mesto,
priglasitveni list, opravilna št.
038/0670-94. gno-13832

Jelovac Dragica, Celovška cesta 50,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 03/03-313-1022/94, izdana dne 20.
12. 1994. gne-13892

Jevševar Martin, Podlog 4, Mirna, pri-
glasitveni list, opravilna št. 057/0497-95,
izdan dne 21. 12. 1994. gnv-13629

Kadriu Djemil s.p., Zaloška 205, Ljub-
ljana, priglasitveni list, opravilna št.
25-0190/94, izdan dne 13. 5. 1994.
gnz-13646

Komelj Drago, Loška vas 1/A, Dolenj-
ske Toplice, priglasitveni list, opravilna št.
038/21 - 93. gnb-13570

Kurtić Dušanka, Korotanska ulica 28,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-1007/94, izdan dne 3. 6. 1994.
gnx-13773

Muhič Ciril, Klečet 14, Žužemberk, pri-
glasitveni list, opravilna št. 038/0291-94,
izdan dne 1. 5. 1994. gnf-13791

Poiškruh Marko s.p., Tirosek 29/a,
Gornji grad, odločbo o obrtnem dovolje-
nju, št. 19319/0451/00-45/1995 - origi-
nal, izdana dne 6. 3. 1995. gnm-13834

Pridigar Vesna, Vodovodna 11, Mari-
bor, priglasitveni list, opravilna št.
0646265/99, izdan dne 27. 10. 1999.
gng-13740

Pušnik Cvetka, Prečna 9, Poljčane, pri-
glasitveni list, opravilna št. 50-0533/94.
gnm-13759

Rušt Alojzij, Šmartno 94, Ljubljana
Šmartno, priglasitveni list, opravilna št.
27-0749/94, izdan dne 23. 5. 1994.
gns-13553

Sedmak Franci, Tunjiška 1, Kamnik, pri-
glasitveni list, opravilna št. 15-0959/95,
izdan dne 21. 5. 1997. gnc-13819

Tekavc Klara, Rafolče 26, Lukovica, pri-
glasitveni list, opravilna št. 06 - 767 - 94,
izdan dne 3. 10. 1994. gni-13563

Potne listine

Avbelj Eugen, Orehovec 12, Pristava
pri Mestinju, potni list, št. AA 236858, iz-
dala UE Šmarje pri Jelšah. gnd-13843

Bajec Staša, Cesta v Dvor 6, Ljubljana,
potni list, št. BA 626940, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-13924

Beden Maja, Dol pri Borovnici 28, Bo-
rovnica, potni list, št. AA 677175, izdala
UE Vrhnika. gnl-13939

Berlinger Jožef Martin, Efenkova cesta
17, Velenje, potni list, št. AA 899631, iz-
dala UE Velenje. gnt-13727

Blakat Teuta, Sernčeva 11, Maribor,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 98/99. gng-13640

Blažica Ervin, Vrtojbenska cesta 33,
Šempeter pri Gorici, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 139544, izdala UE Nova
Gorica. gnb-13795

Brajković Ivica, Sv. Anton, Hrib 6, Ko-
per - Capodistria, potni list, št. AA 950652,
izdala UE Koper. gnx-13877

Brin Iztok, Pristava 27, Pristava pri Me-
stinju, preklic potnega lista, objavljen v Ur.
l. RS, št. 100/99. gnp-13781

Buda Jurij, Reboljeva ul. 39, Trzin, pot-
ni list, št. AA 229623, izdala UE Domžale.
gnd-13493

Burja Miro, Poreber 21, Kamnica, potni
list, št. BA 585633, izdala UE Kamnik.
gnh-13864

Čater Karel, Zagrad 73, Celje, potni list,
št. BA 282197, izdala UE Celje.
gnp-13481

Čehovin Sergej, Gozdna pot 6, Koper -
Capodistria, potni list, št. BA 400671, iz-
dala UE Koper. gnx-13798

Čehovin Sergej, Gozdna pot 6, Koper -
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 67012, izdala UE Koper. gnv-13800

Čulk Andreja, Bratovševa ploščad 20,
Ljubljana, potni list, št. BA 291382, izdala
UE Ljubljana. gnk-13611

Ćosić Kristina, Brodarska 8, Litija, pot-
ni list, št. BA 685922, izdala UE Litija.
gnf-13541

Dolinšek Primož, Perovo 12/a, Kam-
nik, potni list, št. AA 696607, izdala UE
Kamnik. gns-13903

Einfalt Ana, Šaranovičeva 17, Celje,
potni list, št. AA 150143, izdala UE Celje.
gnn-13733

Filipič Boris, Očeslavci 8, Sveti Jurij ob
Ščavnici, potni list, št. AA 334039, izdala
UE Gornja Radgona. gnc-13494

Filipović Dejan, Malovaška 34, Brezovi-
ca pri Ljubljani, potni list, št. BA 859769,
izdala UE Ljubljana. gne-13817

Fras Danijel, Počehova 24/c, Maribor,
potni list, št. BA 20627, izdala UE Mari-
bor. gnm-13634

Furlan Klemen, Branik 68/b, Branik,
maloobmejno prepustnico, št. AI 85237,
izdala UE Nova Gorica. gnc-13694

Furst Saša, Bratov Učakar 80, Ljublja-
na, potni list, št. BA 861624, izdala UE
Ljubljana. gnm-13934

Glišić Zoran, Prištinska 18, Ljubljana,
potni list, št. BA 560097, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-13806

Goršćak Danijela, Bevkova ulica 16,
Tolmin, potni list, št. AA 160421, izdala
UE Tolmin. gnw-13799

Goršćak Mirko, Bevkova ulica 16, Tol-
min, potni list, št. AA 160097, izdala UE
Tolmin. gnb-13695

Hairlahović Hazim, Drapšinova ulica
57a, Celje, potni list, št. BA 189131, izda-
la UE Celje. gno-13707

Hrvatin Alma, Šmarje 201, Šmarje, ma-
loobmejno prepustnico, št. AI, izdala UE
45322. gnm-13709

Iskra Helena, Podgraje 50, Ilirska Bi-
strica, potni list, št. BA 739111, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnp-13706

Ivič Ivan, Grčarice 36/a, Ribnica, potni
list, št. AA 347288, izdala UE Ribnica.
gnb-13920

Janc Januš, Cankarjeva 52, Radovljica,
potni list, št. AA 422433, izdala UE Radov-
ljica. gny-13872

Jarc Primož, Tesovnikova 32, Ljublja-
na, potni list, št. AA 172499, izdala UE
Ljubljana. gnm-13609

Jontez Mitja, Aleša Kaple 6/A, Hrast-
nik, potni list, št. BA 589181, izdala UE
Hrastnik. gns-13803

Jovanović Izidora, Gorenja vas 9, Kanal,
maloobmejno prepustnico, št. AI 130573,
izdala UE Nova Gorica. gnz-13496

Juriša Mario, Celjska ulica 21, Vojnik,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 82/99. gnx-13623

Kacjan Saša, Gračarevec 21, Logatec,
potni list, št. AA 310358, izdala UE Loga-
tec. gnd-13568
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Kajntna Barbara, Koreninova 12/A,
Ljubljana, potni list, št. AA 822774, izdala
UE Ljubljana. gnt-13752

Kajtna Igor, Koreninova 12/A, Ljublja-
na, potni list, št. AA 822773, izdala UE
Ljubljana. gns-13753

Kavs Blaž, Cerkova 26, Ljubljana, potni
list, št. BA 664615, izdala UE Ljubljana.
gnt-13802

Klapić Meksudin, Prečna pot št. 2, Za-
gorje ob Savi, potni list, št. BA 788473,
izdala UE Zagorje ob Savi. gng-13815

Klemenc Matjaž, Nusdorferjeva ulica 5,
Ljubljana, potni list, št. AA 590393, izdala
UE Ljubljana. gnu-13801

Kocman Cvetko, Ul. Gradnikove briga-
de 47, Nova Gorica, maloobmejno pre-
pustnico, št. AI 139704, izdala UE Nova
Gorica. gnd-13693

Kocmur Sebastian Luis, Vodnikova 33,
Ljubljana, potni list, št. AA 62041, izdala
UE Ljubljana. gnf-13566

Kočevar Drago, Gorenjska ulica 23,
Bled, potni list, št. BA 857308, izdala UE
Radovljica. gnq-13530

Kočevar Tatjana, Gorenjska ulica 23,
Bled, potni list, št. BA 27245, izdala UE
Radovljica. gnp-13531

Koderman Rudi, Erjavčeva pot 1, Ptuj,
potni list, št. AA 47489, izdala UE Ptuj.
gnj-13737

Korošec Boštjan, Vena Pilona 2, Koper
- Capodistria, potni list, št. BA 574649,
izdala UE Koper. gnu-13576

Kostić Jasmina, Travniška 4, Ljubljana,
potni list, št. BA 43536, izdala UE Ljublja-
na. gnk-13511

Krupić Sanel, Cesta španskih borcev
57/a, Ljubljana, potni list, št. BA 556610,
izdala UE Ljubljana. gnl-13710

Kumar Jože, Grča 28, Dol pri Hrastni-
ku, potni list, št. BA 802374, izdala UE
Hrastnik. gns-13703

Kumer Dušanka, Gotska 9, Ljubljana,
potni list, št. BA 858152, izdala UE Ljub-
ljana. gni-13913

Lavrenčič Simon, Gregorčičeva ulica
13, Vipava, potni list, št. BA 825395, izda-
la UE Ajdovščina. gnw-13499

Likavec Simon, Ob potoku 3, Sloven-
ska Bistrica, potni list, št. BA 668957, iz-
dala UE Slovenska Bistrica. gnq-13580

Mali Nina, Letenice 4/a, Golnik, potni
list, št. BA 748869, izdala UE Kranj.
gnm-13734

Maraž Peter, Stjenkova 57, Šempeter
pri Gorici, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 98/99. gnu-13501

Matić Marjan, Zagrebška c. 5, Ptuj, pot-
ni list, št. AA 441449, izdala UE Ptuj.
gno-13857

Mavrič Marjo, Kozana 49, Dobrovo v
Brdih, maloobmejno prepustnico, št. AI
6288, izdala UE Nova Gorica. gnx-13698

Modic Blaženka, Cesta 4. julija 62/b,
Krško, potni list, št. BA 348749, izdala UE
Krško. gnj-13537

Modic Martin, Cesta 4. julija 62/b, Krš-
ko, potni list, št. AA 943107, izdala UE
Krško. gnp-13535

Nared Nada, Cesta na Trato 39, Ko-
čevje, potni list, št. AA 522180, izdala UE
Kočevje. gng-13690

Obed Marjan, Trg na stavbah 13, Litija,
potni list, št. AA 993618. gnr-13679

Obolnar Antonija, Klanska ulica 19,
Medvode, potni list, št. BA 413776, izdala
UE Ljubljana. gnc-13669

Ovniček Marjan, Mrzlavka 11, Dolž, No-
vo mesto, potni list, št. BA 699492, izdala
UE Novo mesto. gnf-13516

Papler Klemen, Cesta 1. maja 65,
Kranj, potni list, št. BA 941923, izdala UE
Kranj. gny-13847

Pašić Alen, Vaška pot 10/c, Ljubljana,
potni list, št. BA 414817, izdala UE Ljub-
ljana. gnf-13741

Pengal Neja, Stritarjeva ul. 26, Domža-
le, potni list, št. BA 483078, izdala UE
Domžale. gnr-13604

Pengal Nika, Stritarjeva ul. 26, Domža-
le, potni list, št. BA 483070, izdala UE
Domžale. gnq-13605

Pengal Rosana, Stritarjeva ul. 26, Dom-
žale, potni list, št. AA 627176, izdala UE
Domžale. gnt-13606

Pengal Uroš, Koroška cesta 26, Ljub-
ljana, potni list, št. AA 597695, izdala UE
Ljubljana. gns-13603

Perić Barbara, Tržaška cesta 124, Lo-
gatec, potni list, št. BA 792233, izdala UE
Logatec. gnw-13549

Petrović Goran, Cesta na Markovec 13,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA
512695, izdala UE Koper. gnv-13500

Pevlić Darija, Frankovo naselje 46,
Škofja Loka, potni list, št. BA 632022, iz-
dala UE Škofja Loka. gnh-13889

Pilih Denis, C. Komandanta Staneta 1,
Litija, potni list, št. BA 129484, izdala UE
Litija. gnl-13910

Pišek Peter, Apače 299, Lovrenc na
Dravskem polju, potni list, št. BA 221702,
izdala UE Ptuj. gni-13863

Potokar Samokhin Polonca, Ul.padlih
borcev 20, Šempeter pri Gorici, maloob-
mejno prepustnico, št. AI 91008, izdala
UE Nova Gorica. gnc-13794

Prek Mihael, Luče 118, Mozirje, potni list,
št. BA 809117, izdala UE Mozirje. gnl-13685

Rajhard Đani, Cankarjeva ulica 48, Ra-
dovljica, potni list, št. BA 222109, izdala
UE Radovljica. gni-13838

Repovš Dušan, Visoko 131, Visoko,
potni list, št. BA 941751, izdala UE Kranj.
gnd-13918

Rešeta Marjan, Trnje 72, Pivka, potni
list, št. BA 604648, izdala UE Postojna.
gnf-13691

Rovan Sandi, Pleteršnikova ulica 6, Bre-
žice, potni list, št. AA 142738, izdala UE
Brežice. gnl-13635

Rudolf Suzana, Ulica 1. maja 3, Seža-
na, potni list, št. AA 914599, izdala UE
Sežana. gno-13732

Seršen Srečko, Repnje 31, Vodice,
potni list, št. BA 280420, izdala UE Ljub-
ljana. gne-13917

Shaar Hana, Streliška 6, Ljubljana, pot-
ni list, št. BA 707565, izdala UE Ljubljana.
gny-13922

Simić Snežana, Jakčeva 39, Ljubljana,
potni list, št. BA 206232, izdala UE Ljub-
ljana. gnh-13818

Smodej Matej, Ponikva 10, Ponikva,
potni list, št. BA 932954, izdala UE Šent-
jur pri Celju. gnd-13868

Steiner Marija, Ljubljanska cesta 19,
Domžale, potni list, št. BA 328177, izdala
UE Domžale. gni-13813

Šimunac Tomaž, Cankarjeva 28, Ra-
dovljica, potni list, št. BA 46784, izdala UE
Radovljica. gnu-13876

Šiška Marko, Maroltova 5, Ljubljana,
potni list, št. BA 770360, izdala UE Ljub-
ljana. gne-13692

Šorli Simon, Golnik 47, Golnik, potni
list, št. BA 086186, izdala UE Kranj.
gnz-13896

Štern Frančišek, Tavčarjeva 16, Mari-
bor, potni list, št. BA 874675, izdala UE
Maribor. gnk-13486

Tabaj Godeas Nives, Bevkova ulica 4,
Dobrovo v Brdih, maloobmejno prepustni-
co, št. AI 139731, izdala UE Nova Gorica.
gny-13497

Tanasič Maja, Krekova 16, Maribor,
potni list, št. BA 741324, izdala UE Mari-
bor. gnm-13484

Tavčar Boris, Dutovlje 3/a, Dutovlje,
potni list, št. AA 430598, izdala UE Seža-
na. gnr-13554

Uhan Iztok, Stranje pri Velikem grabnu
8, Veliki Gaber, potni list, št. BA 724249,
izdala UE Trebnje. gnn-13808

Usenik Marija, Kadilnikova 8, Ljubljana,
potni list, št. AA 872292, izdala UE Ljublja-
na. gng-13840

Zalokar Radovan, Zasip, Polje 2, Bled,
potni list, št. AA 831620, izdala UE Radov-
ljica. gnk-13686

Zidarič Lado, Habatova ulica 3, Trzin,
potni list, št. AA 316904, izdala UE Dom-
žale. gnw-13899

Zidarič Silva, Habatova ulica 3, Trzin,
potni list, št. AA 316905, izdala UE Dom-
žale. gnx-13898

Žagar Roman, Na brajdi 25, Ajdovšči-
na, potni list, št. AA 181173, izdala UE
Ajdovščina. gnx-13498

Žbona Fabrizio Vanja, Grčna 18, Nova
Gorica, potni list, št. AA 470017, izdala
UE Nova Gorica. gnz-13696

Žgur Branko, Linhartova 17, Ljubljana,
potni list, št. AA 937094, izdala UE Ljublja-
na. gnw-13774

Osebne izkaznice

Arhar Marijan, Črni vrh 37, Polhov Gra-
dec, osebno izkaznico, št. 86147.
gnl-13860

Beber Andrej, Unec 110, Rakek, oseb-
no izkaznico, št. 258523. gnt-13902

Berlinger Jožef Martin, Efenkova cesta
17, Velenje, osebno izkaznico, št. 25335.
gnr-13779

Bonča Bruno, Pramenčah 39, Ankaran
- Ankarano, osebno izkaznico, št. 49931.
gnq-13805

Brancelj Marko, Na Gaju 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 132859. gno-13632

Čebulj Marinka, Češnice 3, Blagovica,
osebno izkaznico, št. 138538. gne-13617

Doltar Ernest, Gradac 124, Gradac,
osebno izkaznico, št. 269894. gnd-13793

Dovgan Anja, Delavska ulica št. 6, Se-
novo, osebno izkaznico, št. 64981.
gno-13932

Goršćak Mirko, Berkova ulica 16, Tol-
min, osebno izkaznico, št. 8392.
gnt-13577
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Grašič Janez, Gobovce 10, Podnart,
osebno izkaznico, št. 55803. gnm-13534

Haliti Lulzim, Završje 25/a, Ljublja-
na-Dobrunje, osebno izkaznico, št. 85162.
gnr-13929

Hribar Mihael, Matke 33, Prebold,
osebno izkaznico, št. 201312. gno-13582

Kerman Matjaž, Bratonci 148/a, Bel-
tinci, osebno izkaznico, št. 266263.
gnb-13495

Koščak Gabrijela, Vnanje Gorice 11,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
218517. gnx-13873

Kovač Marija, Zminec 3, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 204973. gnc-13719

Kramžar Marija, Linhartova c. 62, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 284797.
gnz-13571

Kupec Ivana, Dolenjska cesta 81, Ljub-
ljana, osebno izkaznico, št. 157902.
gnh-13714

Lazendić Boja, Preglov trg 13, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 16129.
gnf-13491

Ločan Neža, Topolšica 4, Topolšica,
osebno izkaznico, št. 247931. gnl-13735

Maček Albina Marija, Črešnjevec ob
Dravi 25, Selnica ob Dravi, osebno izkaz-
nico, št. 66141. gnq-13705

Mastnak Robert, Uraničeva 4, Ljublja-
na, osebno izkaznico, št. 8377.
gnk-13936

Mijović Slobodan, Cesta v Mestni log
36/3, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
157879. gni-13713

Mikec Mojca, Sp. Gameljne 11/d, Ljub-
ljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
257775. gnk-13861

Milkovič Iztok, Donova 7/B, Medvode,
osebno izkaznico, št. 60035. gne-13717

Padar Erika, Mala vas 16, Videm-Do-
brepolje, osebno izkaznico, št. 117051.
gnw-13824

Pečovnik Franc, Ulica D. Jereba 6/a,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
149856. gnn-13583

Pelagić Nedjeljka, Župančičeva 29, Ma-
ribor, osebno izkaznico, št. 169892.
gnu-13851

Perne Maj, Knezova 26, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 29452. gnu-13626

Polajnar Ana, Tomažičeva 38, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 87145. gnb-13599

Pukmeister Mateja, Gačnik 25 b, Pe-
snica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
199363. m-3304

Pušnik Dejan, A. Tovornika 4, Maribor,
osebno izkaznico, št. 143966. gnj-13637

Ribar Julija, Rojčeva 24, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 96139. gnb-13845

Sedlar Nada, Vrtača 15, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 120756. gnp-13881

Smrtnik Franjo, Raduše 20, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, osebno izkaznico, št.
185933. gns-13503

Sovič Karmen, Ravne 160, Šoštanj,
osebno izkaznico, št. 70898. gnt-13852

Šedivy Vladimir, Ulica carja Lazarja 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 96162.
gnf-13591

Špec Jana, Levstikova 10, Bled, oseb-
no izkaznico, št. 241217. gnv-13875

Špehek Darja, Kandijska 36, Novo me-
sto, osebno izkaznico, št. 166533.
gnw-13699

Šuen Karin, Gregorčičeva 12, Ormož,
osebno izkaznico, št. 259647. gnn-13708

Zajc Branko, Podpeška cesta 244, No-
tranje Gorice, osebno izkaznico, št.
41169. gnw-13724

Žerjav Janez, CKŽ 27, Krško, osebno
izkaznico, št. 151574. gnp-13581

Vozniška dovoljenja

Alagić Kadira, Groharjeva ulica 10, Kam-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11584, izdala UE Kamnik. gnu-13901

Bakić Milan, Kidričeva 44, Rogaška Sla-
tina, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 9848, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnf-13641

Banjac Gorazd, Rojčeva ulica 16, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164539, reg. št. 196997, izdala UE Ljub-
ljana. gng-13540

Belič Goran, C. II. oktobra 3, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
41108. gnc-13469

Beltram Milojka, Prvomajska 10, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B.
gnh-13664

Benedičič Jorg, Mlakarjeva 73, Šenčur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1130360, reg. št. 27810. gnb-13670

Berdnik Blaž, Trg Franca fakina 46, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10360, izdala UE Trbovlje. gny-13747

Berlinger Jožef Martin, Efenkova cesta
17, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 2182, izdala UE Velenje. gns-13778

Bevc Marko, Lutrško selo 15, Novo me-
sto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23398, izdala UE Novo mesto. gne-13671

Biber Martin, Ljubljanska 19 b, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 17777, izdala UE Maribor. m-3302

Bokal Anja, Bolgarska ulica 21, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1134605, reg. št. 214626, izdala UE Ljub-
ljana. gny-13822

Bombek Sergeja, Čufarjeva 8, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 32177,
izdala UE Ptuj. gnn-13833

Bone Jožica, Cankarjeva 82, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. gnh-13464

Božič Marija, Prušnikova ulica 68, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
43771, izdala UE Ljubljana. gnz-13596

Bradač Martin, Jakopičeva 9 a, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 112939, izdala UE Maribor. m-3307

Brancelj Marko, Na Gaju 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
973412, reg. št. 176566, izdala UE Ljub-
ljana. gnp-13631

Brečko Miran, Draža vas 47/a, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 7237. gnn-13783

Bregović Ivanka, Peščenica 30, Varaž-
din, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107346, reg. št. 211711, izdala UE Ljub-
ljana. gnx-13848

Brus Marjan, Tomšičeva 17/B, Idrija,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
224459, reg. št. 2013, izdala UE Idrija.
gnk-13636

Caf Darko, Vintarovci 54/B, Destrnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
98550, izdala UE Maribor. gnm-13459

Curt Goran, Preglov trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1365862, reg. št. 214702, izdala UE Ljub-
ljana. gne-13667

Čadež Marija, Visoko 7/g, Visoko, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 638484,
reg. št. 31389. gng-13665

Čehovin Sergej, Gozdna pot 6, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
15756, izdala UE Koper. gnp-13756

Černuta Romana, Mirna vas 99, Bovec,
vozniško dovoljenje, št. S 794456.
gnw-13749

Čulina Šime, Ulica 9. korpusa 8, Izola -
Isola, vozniško dovoljenje, št. 6739.
gnk-13661

Dergan Vladimir, Kuretno 8, Laško, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
821126, izdala UE Laško. gni-13538

Dobnikar Franc, Zg. Brnik 132, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 475535, reg. št. 592, izdala
UE Kranj. gnk-13761

Dominco Vesna, Ulica bratov Babnik
47, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 244332, reg. št. 132031, iz-
dala UE Ljubljana. gnc-13919

Dovečar Igor, Skolibrova 13, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11126, izdala UE Ormož. gnd-13743

Drevenšek Tobijas, Stražgojnce 54/A,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 37389, izdala UE Ptuj. gnj-13462

Đukić Marko, Na trati 11, Lesce, pre-
klic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 100/99. gni-13613

Erjavec Zvonko, Gor. Suhadol 18, Bru-
snice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 29186. gnc-13569

Flis Anton Aleksander, Vine 17, Nova
Cerkev, vozniško dovoljenje, št. 44917.
gnn-13533

Florindo Drago, Valvasorjeva 4, Izlake,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
470936, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnr-13729

Frangež Marijan, Češnjica 40, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
9294, izdala UE Škofja Loka. gng-13865

Fravdič Višnja, Rimska ploščad 6, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
35847, izdala UE Ptuj. gne-13767

Frelih Anica, Ovsiše 34, Podnart, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 2228.
gnt-13477

Gabrijelčič Magda, Vojkova 49, Anho-
vo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25948, izdala UE Nova gorica. gnl-13885

Gačnik Mirko, Mala Račna 25, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10475, izdala UE Grosuplje. gnt-13927

Galičič Frančiška, Pod plevno 17, Škof-
ja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6763, izdala UE Škofja Loka. gnv-13775

Gašparič Lizika, Spodnji Ključarevci
12/a, Velika Nedelja, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 2843, izdala UE Ormož.
gnf-13466

Gojković Hrastnik Dušanka, Vodmatska
ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 766525, reg. št. 151696, iz-
dala UE Ljubljana. gnf-13616
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Golob Jakob, Trg na Stavbah 5, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
678427, izdala UE Litija. gnz-13471

Gorščak Danijela, Bevkova ulica 16,
Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 105713,
izdala UE Tolmin. gnb-13745

Gregorič Tomislav, Prvačina 101/A,
Dornberk, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnb-13770

Grosek Simon, Zbelovo 32, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9305. gnm-13584

Hadaš Borut, Glavna cesta 14, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
9158, izdala UE Tržič. gnv-13600

Hafner Barbara, Zbašnikova ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1243408, reg. št. 175121, izdala
UE Ljubljana. gnv-13825

Hafner Janez, Vilog 20/a, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2633,
izdala UE Škofja Loka. gng-13615

Halas Vera, Za logom 18, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
6841, izdala UE Lendava. gnc-13844

Haliti Lulzim, Završje 25/a, Ljublja-
na-Dobrunje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 482329, reg. št. 131129, iz-
dala UE Ljubljana. gnw-13928

Hiti Zlata, Gradnikova 8, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 26926. gnp-13831

Holešek Majda, Šuštarjeva 11, Trbov-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12103, izdala UE Trbovlje. gne-13821

Hribar Mihael, Matke 33, Prebold, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1158564, izdala UE Žalec. gnh-13589

Inkret Damjan, Kraigherjeva 9, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
43533, izdala UE Celje. gnr-13704

Jaklič Domen, Breg 24, Žužemberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29773.
gnn-13658

Jan Iztok, Laze 20, Brezovica pri Ljub-
ljani, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5212, izdala UE Vrhnika. gnw-13624

Janjič Magdalena, Cahova 14, Ankaran
- Ankarano, vozniško dovoljenje, št.
40033, izdala UE Koper. gnb-13820

Jenko Marija, Gor. Bitnja 2/a, Prem,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1269705, reg. št. 6226. gns-13828

Jerman Mojca, Vlahovičeva 11, Ankaran
- Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 11605, izdala UE Koper. gnc-13769

Jesenko Marija, Demšarjeva 6, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje. gnf-13666

Jozić Branko, Jenkova cesta 19, Vele-
nje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20577, izdala UE Velenje. gnl-13585

Katrašnik Barbara, Roblekova 17, Ra-
dovljica, vozniško dovoljenje, št. S
1267679. gno-13557

Kelenc Barbara, Smrtnikova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1365243, reg. št. 231875, izdala
UE Ljubljana. gnq-13905

Kepic Ivan, Finžgarjeva ulica 14, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
85662, reg. št. 4196, izdala UE Kranj.
gnv-13750

Kern Katarina, C. na Belo 13, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
600559, reg. št. 42718, izdala UE Kranj.
gnx-13823

Kidrič Milanka, Kvedrova 6, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, reg. št.
15794. gny-13622

Klajderič Ivan, Jadranska 82, Ankaran -
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. 7228.
gnz-13771

Klajžar Dejan, Polenšak 6/a, Polenšak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35265,
izdala UE Ptuj. gnf-13816

Klemenčič Blanka, Limbuška 22, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10625, izdala UE Maribor. m-3296

Klun Miha, Breg pri Ribnici 1, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
6279, izdala UE Ribnica. gnw-13874

Kmet Damjan, Pod Vrtačo 17, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
522275, reg. št. 7624. gne-13592

Kocon Teodor, Gornja Bistrica 12/a,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BCE-
FGH, št. 10939, izdala UE Lendava.
gnk-13736

Kodermac Marija, Ulica talcev 8, Des-
kle, Anhovo, vozniško dovoljenje.
gnc-13744

Kojzek Maks, Javnik 31, Podvelka, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
1914, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnr-13854

Kolarič Andrej, Streliška ulica 2/A,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 20954, izdala UE Kamnik.
gnm-13684

Končina Igor, Agrokombinatska cesta
19/B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 846359, reg. št. 197867, iz-
dala UE Ljubljana. gni-13688

Kos Irena, Podlubnik 112, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15173, izdala UE Škofja Loka. gnc-13869

Kosi Edin, Zadružna ulica 19, Komen-
da, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20076, izdala UE Kamnik. gnz-13546

Kovač Marija, Zminec 3, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21020,
izdala UE Škofja Loka. gnd-13718

Kozovinc Boštjan, Heroja Rojška 67,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 44308.
gnl-13485

Kranjc Sirma, Jaklova c. 10, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7287,
izdala UE Grosuplje. gnk-13940

Krizmanič Srečko, Podrečje 52, Dom-
žale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1386991, reg. št. 35136, izdala UE Dom-
žale. gnb-13620

Krošelj Zdravko, Slomškova 5, Breži-
ce, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 12433. gnb-13870

Krševan Nevija, Izletniška pot 18, Ko-
per - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
B, reg. št. 8906, izdala UE Koper.
gng-13465

Kuzma Jožef, Gosposka 47, Črenšov-
ci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
9635, izdala UE Lendava. gnj-13587

Leber Magdalena, Orehova cesta 38,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. AB-
GHF, reg. št. 2226, izdala UE Maribor.
m-3297

Leskovar Klavdija, Cigonca 53/A, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 21846. gnb-13470

Lipej Bojana, Klopčičeva ulica 2, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S

1250240, reg. št. 223886, izdala UE Ljub-
ljana. gnj-13787

Lisjak Štefka, Bizoviška cesta 41, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
596229, reg. št. 63447, izdala UE Ljub-
ljana. gnd-13893

Logar Vincenc, Keršičeva ulica 20, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEF-
GH, reg. št. 4657, izdala UE Trbovlje.
gnj-13612

Lorenci Marjan, Tomšičeva 33, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 13283, izdala UE Slovenj Gradec.
gnl-13835

Magaš Franjo, Zg. Grušovlje 12/A,
Šempeter v Savinjski dolini, vozniško do-
voljenje, kat. BFGH, št. S 1294432, izdala
UE Žalec. gni-13638

Mahne Tomaž, Poljane 3/a, Pobegi,
vozniško dovoljenje. gnv-13675

Mahorčič Miloš, Kotelj 14, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12962, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnt-13777

Malkovič Primož, Stara c. 104, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1168606, reg. št. 6694, izdala UE Loga-
tec. gnh-13914

Marn Iztok, Hrastje 62, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 474176, reg.
št. 28957, izdala UE Kranj. gnq-13780

Mavrič Primož, Breg pri Polzeli 60/d,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1310007, izdala UE Žalec. gni-13588

Mavrinac Damir, Ulica 1. maja 4, Metli-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1338709, reg. št. 5612, izdala UE Metli-
ka. gny-13772

Mejač Petek Lucija, Pot na Labar 43/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1266533, reg. št. 217513, izdala
UE Ljubljana. gnh-13789

Mihelič Darko, Mestni vrh 104/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
17762, izdala UE Ptuj. gnx-13673

Mikuš Borut, Demšarjeva ulica 5, Bo-
rovnica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. 12123, izdala UE Vrhnika. gnm-13909

Mitok Pavlica Elizabeta, Ul. bratov Uča-
kar 86, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 927920, reg. št. 83527, izdala
UE Ljubljana. gnb-13720

Mohr Judita, Frankolovska 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
90331, izdala UE Maribor. m-3295

Možina Andrej, Kadunčeva 5, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg.
št. 15411, izdala UE Grosuplje.
gns-13678

Mršnik Tanja, Topolc 87, Ilirska Bistri-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1327376, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnc-13644

Mrvar Jože, Dol. Zabukovje 6, Trebel-
no, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1293452, izdala UE Trebnje. gni-13888

Nared Nada, Cesta na Trato 39, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 9764, izdala UE Kočevje. gnh-13689

Oblak Gregorij, Trata 98, Gorenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
16837, izdala UE Škofja Loka. gne-13642

Oblak Miranda, Istrskega odreda 1, Izo-
la - Isola, vozniško dovoljenje, št. 7623.
gni-13463
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Oblak Tjaša, Zasavska c. 43 /a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1303316, reg. št. 50444, izdala UE Kranj.
gnl-13760

Ogorevc Damijan, Petrovče 244, Pe-
trovče, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
1171129, izdala UE Žalec. gnm-13784

Ojsteršek Ivana, Šmarška cesta 14, Ve-
lenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23106, izdala UE Velenje. gng-13590

Oman Romana, Rožna ulica št. 32, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10147, izdala UE Kočevje. gnk-13786

Opara Jožef, Ulica Milana Majcna 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABC-
DEFGH, št. S 1343467, reg. št. 63840,
izdala UE Ljubljana. gnf-13841

Osenjak Eva, Podgorica 137, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
387845, reg. št. 178731, izdala UE Ljub-
ljana. gni-13788

Osrajnik Jernej, Gortina 81, Muta, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 8994, iz-
dala UE Radlje ob Dravi. gnj-13487

Pajović Milomirka, Raičeva ulica 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 932985, reg. št. 126896, izdala UE
Ljubljana. gnv-13850

Pavlovič Boris, Sečovlje 144, Sečovlje
- Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. AB-
CGH, št. 7229, izdala UE Piran.
gnh-13668

Pavlovič Viljem, Ljubljanska cesta 64,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37294. gnp-13731

Perko Edi, Ulica Ivana Selana 24, Bre-
zovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1211783, reg. št.
172903, izdala UE Ljubljana. gnx-13923

Petrič Boštjan, Gorenje Lepovče 1/b,
Ribnica, vozniško dovoljenje. gni-13663

Petvar Vladimir, Cesta na Markovec 5,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 28602, izdala UE Koper.
gnd-13543

Pilih Denis, C. Komandanta Staneta 1,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1115565, izdala UE Litija. gnk-13911

Pipič Saša, Kosovelova 3, Brežice, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16394,
izdala UE Brežice. gnk-13886

Pirher Andrej, Ormoška 21, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 188,
izdala UE Ljutomer. gny-13672

Pogačnik Boris, Slamnikarska 8, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010990, reg. št. 202442, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-13574

Potokar Jože, Veliki breg 30, Mojstra-
na, vozniško dovoljenje, št. S 528766, iz-
dala UNZ Jesenice. gni-13467

Praznik Marko, Planinska cesta 26,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 444177, reg. št. 9293. gnh-13639

Pregelj Darko, Tavčarjeva 4, Jesenice,
vozniško dovoljenje, št. S 1313694, izda-
la UE Jesenice. gnj-13662

Prpič Andrej, Bratovševa ploščad 25,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 98/99.
gnu-13676

Purkmeister Mateja, Gačnik 25 b, Pe-
snica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 11935, izdala UE Pesni-
ca. m-3303

Pušnik Ivan, Parižlje 42/A, Braslovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
453231, izdala UE Žalec. gns-13853

Rajgelj Barbara, Kropa 87, Kropa, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 21431.
gnt-13677

Razboršek Alojz, Brodnice 10/A, Rimske
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 64, izdala UE Laško. gnq-13855

Reišl Biserka, Krbulja 10, Donja Dubra-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
565521, reg. št. 192681, izdala UE Ljub-
ljana. gnw-13849

Rešeta Marjan, Trnje 72, Pivka, vozniš-
ko dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 616,
izdala UE Postojna. gne-13867

Rotar Pavel, Vagajeva ulica 6, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 767617, reg. št. 70226, izdala UE
Ljubljana. gny-13722

Rožič Uroš, Ribčev laz 42, Bohinjsko
Jezero, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19815. gnm-13659

Saksida Boris, Mačkovci 29, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
131915, reg. št. 17710, izdala UE Dom-
žale. gns-13682

Salbe Petra, Podjelovo Brdo 20, Sovo-
denj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
26942, izdala UE Škofja Loka. gni-13763

Sašek Aleš, Dolenje mokro polje 1,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 34986, izdala UE Novo mesto.
gnd-13618

Sinrajh Denis, Kovaška cesta 106 a,
Lovrenc na Pohorju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 7805, izdala UE Ruše.
m-3298

Slemenšek Zlatko, Šmarska cesta 16,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 16453, izdala UE Velenje.
gny-13697

Sršen Srečko, Repnje 31, Vodice, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
735793, reg. št. 38849, izdala UE Kranj.
gnf-13916

Stare Andrej, Semič 34/c, Semič, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9971.
gnw-13578

Stojiljkovič Marjan, Stiplovškova 6, Bre-
žice, vozniško dovoljenje, reg. št. 10354,
izdala UE Brežice. gnz-13621

Strah Vladimir, Zvezna ul. 66, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
41521, izdala UE Maribor. m-3291

Stražišar Stanislav, Matena 19/A, Ig,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
766173, reg. št. 101467, izdala UE Ljub-
ljana. gnt-13627

Strle Franc, Brestova ulica 24, Cerkni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1727, izdala UE Cerknica. gnz-13575

Suhorepec Igor, Ručetna vas 2, Črno-
melj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5379, izdala UE Črnomelj. gnk-13586

Šaberl Primož, Škale 83/c, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25442,
izdala UE Velenje. gnl-13785

Šabić Mojca, Šmartinska cesta 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 297141, reg. št. 55226, izdala UE
Ljubljana. gnq-13680

Šavron Sebastijan, Kolomban 3/b, An-
karan - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 23775. gnl-13660

Šinkovec Aleksander, Verd 172, Vrhni-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8653, izdala UE Vrhnika. gnv-13925

Škerjanc Radovan, Kal 44, Pivka, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7329, iz-
dala UE Postojna. gnk-13461

Škoberne Božica, Delavska 9, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12492. gnz-13846

Škrjanec Irena, Hranilniška ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 136295, reg. št. 31786, izdala UE
Ljubljana. gnk-13536

Škufca Stanko, Mala Račna 37, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
762, izdala UE Grosuplje. gny-13897

Špec Jana, Levstikova 10, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 23274.
gnr-13829

Špehar Jure, Radohova vas 10, Šen-
tvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 22057, izdala UE Grosuplje.
gnn-13933

Štefanič Jernej, Kraigherjeva 32, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 33998. gnh-13564

Štrukelj Marija, Delavska 12, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6913.
gnn-13883

Šuštar Anamari, Mošnje 18/a, Radovlji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
24284. gnl-13460

Tatalovič Dušan, Šišenska cesta 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 1366135, reg. št. 52117,
izdala UE Ljubljana. gnh-13614

Teodorović Peter, Norički vrh 45, Gor-
nja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 11097, izdala UE Gornja
Radgona. gng-13565

Testen Dejan, Modrej 56, Most na So-
či, vozniško dovoljenje, št. S 330388, iz-
dala UE Tolmin. gnz-13746

Tetičkovič Maks, Hrastovec 5/a, Zavrč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33790,
izdala UE Ptuj. gnr-13479

Tomaš Igor, Sergeja Mašere 1, Koper -
Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
42149, izdala UE Koper. gne-13742

Trček Tomaž, Chengdujska cesta 34,
Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, ob-
javljenega v Ur. l. RS, št. 100/99. gng-13715

Trebec Dušan, Dolnji Zemon 35, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
561342, izdala UE Ilirska Bistrica. gnv-13725

Treininger Robert, Gallusova 2, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 539638, reg. št. 13050, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gno-13882

Tuljak Enej, Kolomban 32, Ankaran -
Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 28538, izdala UE Koper. gnt-13827

Uranjek Matija, Šešče 70, Prebold, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. S 1044911,
izdala UE Žalec. gnq-13730

Užmah Franc, Pristava pri Mestinju 17,
Pristava pri Mestinju, vozniško dovoljenje,
kat. ABCDEFGH, reg. št. 845, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnt-13452

Vadnal Peter, Studenec 15, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
11146. gnx-13748

Vass Boglarka, Dobrovnik 12/A, Do-
brovnik - Dobronak, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 14389, izdala UE Len-
dava. gnt-13856
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Vertič Anita, Aškerčeva ul. 10, Ptuj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 39092,
izdala UE Ptuj. gnu-13826

Vidmer Martin, Cesta 5. maja 2, Loga-
tec, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
967768, reg. št. 6083, izdala UE Loga-
tec. gns-13453

Vidrih Dušan, Slejkoti 8, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
97355. gnw-13474

Vončina Ernest, Golarjeva 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
82453, izdala UE Maribor. m-3294

Vrankar Branko, Kebetova ulica 13,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11556, izdala UE Kamnik. gnx-13598

Wala Adnan, Šempaš 92, Šempas, voz-
niško dovoljenje. gnd-13468

Wber Luka, Ig 313, Ig, vozniško dovo-
ljenje, kat. GH, št. S 1365520, reg. št.
234004, izdala UE Ljubljana. gnu-13926

Willenpart Tomaž, Kumanovska ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 972927, reg. št. 142975, izdala UE
Ljubljana. gny-13597

Zadražnik Simona, Belska cesta 14,
Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 599749, reg. št. 42532, izdala UE
Kranj. gng-13765

Zavadlav Andrej, Trebinjska ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1014557, reg. št. 182419, izdala
UE Ljubljana. gnz-13871

Zelič Dejan, Fazanska 8, Lucija, Porto-
rož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9939, izdala UE Piran.
gnn-13758

Zidar Bogomir, Strmolska ulica 5, Ro-
gatec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
525851, reg. št. 8065, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gns-13728

Zupan Anica, Cegelnica 1, Naklo, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 734988,
reg. št. 32886, izdala UE Kranj.
gnr-13458

Žagar Roman, Na brajdi 25, Ajdovšči-
na, vozniško dovoljenje, št. S 951555.
gnv-13475

Žigante Mitja, Bežkova 6, Koper - Ca-
podistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 7915. gnw-13674

Zavarovalne police

Adriatic zavarovalna družba, d.d., Koper,
PE Celje, preklicuje veljavnost naslednjih za-
varovalnih polic in obrazcev stroge evidence:
BON-STAN od 0331 do 0340, Z-3 od
171137 do 171138, Z-3 od 171144 do
171150, Z-3 od 171126 do 171127,
STAN/94 00141025, STAN/94 00141016,
1-IM od 00224486 do 00224500, 1-IM od
00224476 do 00224478, 1-IM 00171189,
1-IM od 00171197 do 00171200, OZ-3 od
137672 do 137675.  Ob-17095

Adriatic, zavarovalna družba, d.d., PE
Ljubljana, preklicuje zavarovalne police:
1-AO-97: od št. 0770068 do 0770070, od
št. 0770075 do 00770080, AA-PON-01:
od št. 211490 do št. 211495, zelene kar-
te: 00649594 do 00649595, 1-Ži: od št.
022907 do št. 022925, 1-IM: od št.

0216747 do št. 0216750, Ži-5: 4025,
12749 do 12750, O-NEZ-POL-01: od št.
07864 do št. 07870, OZ-3: 147723–
147725, S-T-44: od št. 06335 do 06340,
STAN/94: 119766–119775, Z-3:
178429, 178431–178450. Ob-17356

Baler Alojz, Cesta v gorice 5/b, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 640143, izdala
zavarovalnica Tilia. gnn-13683

Dobnikar Peter, Gradnikova ulica 6,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 713277,
izdala zavarovalnica Tilia. gno-13532

Dolenec Urška, Delavska cesta 25,
Kranj, zavarovalno polico, št. 651586.
gno-13657

Knez Lidija, Loka pri Framu 5, Fram,
zavarovalno polico, št. 208911, 240299,
142166, 1627619. m-3292

Koren Dragica, Ob suhi 26, Ravne na
Koroškem, zavarovalno polico, št. 0706216,
izdala zavarovalnica Adriatic. gny-13472

Krajnc Sonja, Grajena 16/a, Ptuj, zava-
rovalno polico, št. 207937, izdala zavaro-
valnica Slovenica, filiala Maribor.
gny-13647

Kurent Emil, Preglov trg 13, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 00101207705,
izdala zavarovalnica Slovenica. gns-13628

Sedej Jožef, Drenov grič 72, Vrhnika,
zavarovalno polico, št. 660813, izdala za-
varovalnica Adriatic. gnj-13887

Simšič Luka, Jakčeva ulica 8, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 228000, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnx-13548

Sopko Ivan, Ilovški štradon 21/b, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 640199, iz-
dala zavarovalnica Tilia. gnv-13579

Tovornik Janja, Kristanova 2, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 648445, izdala za-
varovalnica Tilia. gnv-13550

Vilibald Najvirt, Dragučova 18/A, Perni-
ca, zavarovalno polico, št. 283604, izdala
zavarovalnica Slovenica filiala Maribor.
gnx-13473

Spričevala

Altbauer Dušan, Sp. Vižinga 6, Radlje
ob Dravi, indeks, Srednje poklicne lesar-
ske šole v Mariboru. gnd-13593

Altbauer Dušan, Sp. Vižinga 6, Radlje
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje lesarske šole, št. 1288.
gnc-13594

Altbauer Dušan, Sp. Vižinga 6, Radlje
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje poštne šole, št. I/1058.
gnb-13595

Altin Liliana, Seča 126, Portorož - Por-
torose, spričevalo o končani OŠ Italijan-
ske OŠ Piran, izdano leta 1971.
gnv-13625

Andrejič Marija, Ormoška 11/A, Ljuto-
mer, spričevalo 1. 2. in 3. letnika Vajenske
šole v Višnji gori in potrdilo o opravljenem
gospodinjskem tečaju, izdano leta 1964,
izdano na ime Potušek Marija Antonija.
gnp-13610

Bajec Uroš, Kalce 29, Logatec, spriče-
valo 2. letnika Srednje šole tehničnih strok
in osebnih storitev, izdano leta 1992.
gnl-13810

Bašelj Boštjan, Savska c. 11, Škofja
Loka, spričevalo. gnk-13561

Brataševec Matjaž, Male Žablje 34/A,
Dobravlje, indeks, št. 26103369, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnr-13804

Brčina Slađan, Ul. Moša Pijade 4, Črno-
melj, spričevalo o končani OŠ. gnh-13839

Cukina Turković Nada, Jarčeva ulica
7/a, Metlika, spričevalo 1. letnika Gimna-
zije v Črnomlju, izdano leta 1977, izdano
na ime Cukina Nada. gnj-13687

Čertalič Silvo, Kajuhova ulica 44, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 1983. gnq-13630

Črep Drago, Dojutrovica 22, Vivodina,
Hrvaška, diplomo Srednje šole tehnične in
zdravstvene usmeritve Boris Kidrič Novo
mesto, izdana leta 1987. gnq-13555

Draksler Darko, Širje 12, Zidani Most,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Železniške
kovinarske šole Ljubljana, izdano leta
1979, 1980 in 1981. gnv-13650

Filo Matjaž, Dunajska 41, Ljubljana, po-
trdilo o opravljenem strokovnem izpitu, iz-
dala Fakulteta za elektrotehniko in računal-
ništvo Univerze v Ljubljani, smer procesna
infromatika, dne 6. 12. 1993. gng-13890

Forte Saša, Partizanska cesta 34, Trbov-
lje, indeks, št. 18970164, izdala Filozofska
fakulteta leto izdaje 1997. gne-13792

Franca Milijana, Marezige 82, Marezi-
ge, spričevalo. gnx-13648

Frešer Barbara, Partizanska 45, Sloven-
ska Bistrica, spričevalo 3. 4. letnika in za-
ključno spričevalo Srednje ekonomske šo-
le, izdano leta 1997 in 1998. m-3300

Galić Jusuf, Ulica borcev za severno
mejo 21, Ljubljana, spričevalo 1. in 3. let-
nika Avtomehanične šole v Ljubljani, izda-
no leta 1977 in 1979. gnd-13643

Gornjak Lidija, Črešnjevec 8, Vojnik, let-
no spričevalo. gnu-13726

Gorupić Bojan, Ljubljanska cesta 21,
Trzin, indeks, št. 24040101, izdala fakul-
teta za elektrotehniko in računalništvo.
gnv-13525

Hartman Špela, Goričane 70/b, Med-
vode, spričevalo 2. letnika Srednje poklic-
ne, obutvene, gumarske šole Kranj, izda-
no leta 1995. gny-13572

Hasičić Ernest, Poštni vrh 15, Logatec,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole
v Ljubljani. gnu-13601

Horvat Milena, Pacinje 3 a, Dornava,
zaključno spričevalo Srednje vzgojiteljske
šole v Mariboru, šolsko leto 1978/79.
m-3299

Hribar Petra, Gabersko 15, Trbovlje, in-
deks. gns-13507

Jamšek Danijel, Štrekljeva 38, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Slava Klavora,
izdano leta 1994. m-3290

Juhart Darinka, Toneta Melive 10, Slo-
venske Konjice, spričevalo Srednje tehnič-
ne šole v Celju, št. 53, izdano leta 1985.
gnj-13562

Klisarić Tjaša, Ljubljanska cesta 91,
Domžale, spričevalo 1. letnika Srednje
ekonomske šole Rudolf Maister v Kamni-
ku, izdano leta 1995. gng-13790

Knehtl Anton, Kamniška 35, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Malečnik, izdano
leta 1972. m-3288
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Kosmač Bogdan, Slap ob Idrijci 15, Tol-
min, maturitetno spričevalo Elektro tehnične
šole v Ljubljani, izdano leta 1975. gnu-13776

Kotnik Boštjan, Razgledna 44, Radlje
ob Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec,
št. 372, izdano leta 1994. gne-13567

Kovač Gregor, Planinska vas 41, Plani-
na pri Sevnici, indeks, št. 26103071, iz-
dala fakulteta za gradbeništvo in geodezi-
jo. gnn-13608

Kovačič Sonja, Brodarska 34, Krog,
Murska Sobota, spričevalo izdano v šol-
skem letu 1993/94. gnh-13489

Koželj Vida, Rožičeva 9, Domžale, za-
ključno spričevalo o opravljeni Poslovod-
ski šoli, izdano leta 1980. gnp-13656

Krajnc Jelka, Cesta na Žavcerja 7, Bre-
sternica, diplomo Srednje ekonomske šo-
le v Mariboru, izdana leta 1990. m-3306

Krivec Stanislav, Trg 33, Mirna Peč,
spričevalo o zaključnem izpitu Izobraževal-
nega centra za tehniške stroke v Novem
mestu, izdano leta 1979. gnb-13545

Lavička Borut, Kidričeva cesta 45, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne tek-
stilne šole, izdano leta 1977. gnu-13451

Marinc Jure, Črtomirova ulica 17, Ljub-
ljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Be-
žigrad, izdano leta 1992. gnc-13619

Meglič Mateja, Lom pod Storžičem 47,
Tržič, spričevalo od 1 do 3. letnika Sred-
nje mlekarske in kmetijske šole v Kranju.
gnn-13858

Mezgec Barbara, Bonini 6, Koper - Ca-
podistria, indeks, št. 41942005, izdala
Medicinska fakulteta. gnj-13937

Moškon Ivana, Zabukovica 85/d, Griže,
spričevalo o zaključnem izpitu Poslovodske
šole, Šolski center za blagovni promet Slo-
venj Gradec, izdano leta 1981. gnf-13766

Moškrič Jelka, Podmolniška cesta 64,
Ljubljana-Dobrunje, preklic indeksa, objav-
ljenega v Ur. l. RS, št. 98/99. gnx-13723

Novak Mojca, Partizanska 112, Lendava
- Lendva, spričevalo srednje šole. gnr-13654

Ostrovršnik Anita, Gaberke 291, Šo-
štanj, spričevalo 6. razreda OŠ. gno-13482

Pavlović Danijela, Vrtnarija 12/B, Vrhni-
ka, diplomo Centra strokovnih šol v Ljub-
ljani, izdana leta 1996. gnf-13716

Potočnik Sašo, Cesta 24. junija 13,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdano
leta 1997. gny-13797

Prosen Erjavšek Alja, Cankarjeva ulica
48, Radovljica, indeks, izdala Filozofska
fakulteta v Ljubljani. gnq-13859

Rozman Uroš, Cesta na Pečovje 4, Što-
re, spričevalo o zaključnem izpitu, šolsko
leto 97/98. gnf-13866

Savić Blagije, Kovelova 28, Izola - Iso-
la, spričevalo izdano pri PKŠ Koper, leta
1981. gnm-13559

Sivonjič Slobodan, Zuboviči, BIH, za-
ključno spričevalo Srednje šole v Ajdovšči-
ni. gnb-13645

Sobočan Renata, Gomilice 96/a, Tur-
nišče, letno spričevalo 2. letnika in zaključ-
no spričevalo Srednje strojne in tekstilne
šole Murska Sobota, izdano leta 1993/94.
gno-13757

Svetelšek Miha, Slavniška cesta 11, Ko-
zina, spričevalo št. I/1803, izdano leta 21.
6. 1996. gnw-13649

Škodnik Vinko, M. Dobrava 94, Pod-
gorje pri Slovenj Gradcu, spričevalo od 1.
do 7. razreda OŠ Podgorca pri Slovenj
Gradcu, izdano leta 1966/67. gnq-13655

Šlemer Novak Barbara, Ulica heroja Ma-
rinclja 8, Kočevje, indeks, št. 1060443,
izdala Pedagoška fakulteta leto izdaje
1993. gnq-13480

Tajnić Dejan, Brodarjev trg 14, Ljublja-
na, spričevalo 1. letnika Srednje gostinske
šole v Ljubljani, izdano leta 1990.
gnv-13900

Tolar Tanja, Čopova 7, Jesenice, za-
ključno spričevalo za šolsko leto 1992/93.
gnq-13755

Vargič Marija, Maistrova 54, Ptuj, za-
ključno spričevalo vzgojiteljske šole v Ma-
riboru, šolsko leto 1978/79. m-3301

Vider Majda, Ihanska 26, Domžale, spri-
čevalo o končani OŠ Domžale, izdano leta
1977, izdano na ime Blaževič Majda.
gnk-13836

Vidmar Tina, Ulica svobode 121, Piran
- Pirano, spričevalo 8. razreda OŠ Ciril
Kosmač v Piranu, izdano leta 1994/95.
gnl-13764

Žalac Marija, Dole pri Škofljici 1, Škof-
ljica, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne gostinske šole v Radencih, št. 77, izda-
no leta 1975, izdano na ime Horvat Marija.
gni-13738

Žnidarič Beno, Ptujska cesta 8/A, Gor-
nja Radgona, diplomo SCTPU Murska So-
bota, izdana leta 1991. gnj-13837

Ostali preklici

Albreht Maruška, Stanežiče 3/F, Ljub-
ljana-Šentvid, dijaško mesečno vozovnico,
št. 25685, izdal LPP Ljubljana. gnk-13811

Balaban Rok, Marezige 13, Marezige,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4320.
gnl-13935

Balžalorsky Vitja, Lemeževa 11, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 3204.
gnh-13739

Brajović Dušan, Celovška cesta 106,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem strokov-
nem izpitu, izdalo MInistrstvo za zdravstvo,
leta 1997. gno-13607

Celestina Magda, Podpeč 17, Preser-
je, polico za prostovoljno pokojninsko za-
varovanje, št. 43401000394, izdala Zava-
rovalnica Slovenica d.d.. gny-13547

Drobne Oskar, Ul. Cvetke Jerin 1, Što-
re, delovno knjižico. gnp-13681

Ekart Katja, Ul. čebelarja Močnika 22,
Miklavž na Dravskem polju, dijaško me-
sečno vozovnico, št. 27585. gnn-13908

Erjavc Metka, Trg 4. aprila 68, Mežica,
delovno knjižico. m-3308

Frece Jože, Nasipi 7, Trbovlje, delovno
knjižico. gnr-13754

Gašperin Petra, Neubergerjeva 23,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
6847. gnt-13502

Grižon Kristjan, Padna 10, Sečovlje -
Sicciole, delovno knjižico. gnu-13651

Haler Andrej, Kregarjeva ulica 3, Breži-
ce, študentsko izkaznico, št. 64970035,
izdala Fakulteta za elektrotehniko.
gnf-13891

Hašimović Dževada, Prištinska 8, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
020693, izdal LPP Ljubljana. gne-13542

Hitti Tjaša, Trg francoske revolucije 5,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
1096205, izdala Pedagoška fakulteta.
gnc-13544

Horvat Tomaž, Jurčičeva 14, Ljutomer,
študentsko izkaznico, št. 18960811, izda-
la Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnt-13702

Ilić Staša, Klopčičeva ulica 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 63970062, izda-
la Fakulteta za računalništvo in informati-
ko. gnm-13884

Janežič Darja, Ljubljanska cesta 95,
Šmarje-SAP, študentsko izkaznico, št.
20980412, izdala Pravna fakulteta v Ljub-
ljani. gnr-13879

Jarc Marjeta, Danile Kumarjeve ulica 9,
Ljubljana, preklic delovne knjižice, objav-
ljen v Ur. l. RS, št. 98/99. gng-13915

Jurišić Aleksandar, Brilejeva ulica 22,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
28010, izdal LPP Ljubljana. gnz-13721

KALAN TRADE d.o.o., Šetinova ulica 4,
Medvode, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A 0276504 za vozi-
lo Renault Kangoo, št. šasije
VF1KCOAAF1722809. gnh-13539

Karpe Matic, Cesta španskih borcev
17/a, Ljubljana-Polje, dijaško mesečno vo-
zovnico, št. 14955. gno-13782

Klinc Ladislav, Metoda Mikuža 16, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
29761. gnr-13904

Klobučar Zdenka, Postaja 23, Mirna
Peč, delovno knjižico, reg. št. 22308, ser.
št. 188856, izdana 7. 7. 1978 v Novem
mestu. gnu-13751

Kokošarević Manuel, Vurberk 28,
Spodnji Duplek, delovno knjižico, reg. št.
13403. m-3289

Kozlevčar Dejan, Jurčkova 84, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 38077,
izdal LPP Ljubljana. gnp-13456

Kraigher Alja, Poljanska 19, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41970018, izda-
la Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnu-13551

Krt Mojca, Ulica talcev 22, Sežana, de-
lovno knjižico. gno-13457

Lamut Simon, Ob suhodolnici 37, Slo-
venj Gradec, študentsko izkaznico, št.
93409248. m-3293

Leskovšek Janja, Pzhuca 61, Dobrova,
delovno knjižico. gnx-13573

Lešnik Nevenka, Kungota pri Ptuju 21,
Kidričevo, študentsko izkaznico, št.
22930, izdala Visoka upravna šola Ljublja-
na. gnj-13762

Ločniškar Tadeja, Cesta na Bokalce 52,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
16757. gnj-13912

Lotrič Aleksander, Krimska ulica 3,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
161, izdal LPP Ljubljana. gnn-13633

Marentič Theodor Daniel, Celovška ce-
sta 264, Ljubljana, dijaško mesečno vo-
zovnico, št. 18851. gnp-13556

Matjašič Tomaž, Preserje 51, Preserje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 215.
gnp-13906

Mlakar Miha, Adamičeva ulica 15, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gnq-13830
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Mljač Vladimir, Lokev 48, Sežana, potr-
dilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 213-438/95. gni-13488

Mrak Janko, Padlih borcev 9, Tolmin,
delovno knjižico. gnn-13558

Nose Miha, Srebrničeva ulica 11, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
7397, izdal LPP Ljubljana. gno-13807

Novak Ivan, Tržaška 270, Ljubljana, de-
lovno knjižico. gns-13878

Opara Jožef, Ulica Milana Majcna 16,
Ljubljana, službeno izkaznico, št. 855 in
vozovnica, LPP. gne-13842

Papež Andreja, Brilejeva 14, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 480.
gnj-13712

Podgornik Eva, Dunajska 115, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 7080.
gni-13938

Podobnik Tadej, Ob Ljubljanici 34,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10325. gnr-13454

Potisek Alojzij, Maroltova ulica 13, Ljub-
ljana, delovno knjižico. gne-13492

Potočnik Sašo, Cesta 24. junija 13,
Ljubljana, delovno knjižico. gnz-13796

Prevozništvo Donat Rogaška Slatina
d.o.o., Zg. Negonje 35/a, Rogaška Slati-
na, licenco št. 233/16 za tovorno vozilo z
reg. št. CE N8-130. gnm-13809

Primožič Stojan, Loka 10, Črni Kal, de-
lovno knjižico. gnd-13768

Radanovič Jože, Zakot 53, Brežice, li-
cenco za opravljanje mednarodnega jav-
nega prometa stvari in javnega prometa
stvari v notranjem cestnem prometu (ser.
št. 5278) št. 4868/4343-KKN 12/1997,
izdana 22. 12. 1997.. gnb-13895

Skočaj Uroš, Kajuhova ulica 15, Izola -
Isola, dijaško mesečno vozovnico, št.
32462. gno-13907

Stojilković Jovica, Majka Jugovič 4d,
Ljubljana, potrdilo o opravljenem izpitu iz
aktivnega znanja slovenščine na Filozofski
fakulteti v Ljubljani. gng-13490

Stojković Igor, Klemenova ulica 87,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
1702 izdal LPP Ljubljana. gnq-13880

Sulejmanagič Asmir, Papirniški trg 8,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
9419. gnq-13930

Suljakovič Armin, Ulica Bratov Učakar
24, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 2316. gnp-13931

Šorli Kristjan, Letonjeva 5, Maribor, de-
lovno knjižico. m-3305

Tekavec Janja, Knafljev trg 4, Ribnica,
dijaško mesečno vozovnico, št. 35450.
gnz-13921

Trbižan Alan, Linhartova 49, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36998, iz-
dal LPP Ljubljana. gnt-13552

Tušek Robert, Adergas 29, Cerklje na
Gorenjskem, certifikat licence in overjenoe

kopijo licence za vozilo Scania - Vabis RH
4x2, KR 99-95N, št. 005573/5999 -
LM28/1998 z dne 12. 1. 1999.
gnl-13560

Urbančič Marija, Rožna pot 11, Koper -
Capodistria, izkaznico vojnega veterana, št.
595, izdana 3. 9. 1998. gnt-13652

Urbančič Vladimir, Rožna pot 11, Ko-
per - Capodistria, izkaznico vojnega vete-
rana, št. 582, izdana 3. 9. 1998.
gns-13653

VILPROF d.o.o. viličarji, Berčonova pot
17, Ljubljana-Polje, preklic štampiljke, ob-
javljen v Ur. l. RS, št. 96/99. gnq-13455

Zamuda Zlatko, Volkmerjeva 28, Ptuj,
osnovno licenco za prevozništvo, št.
007492/7765-LM52/1998. gnu-13476

Zamuda Zlatko, Volkmerjeva c. 28, Ptuj,
licenco za vozilo MB 63-28K, št
007492/7765/LM52/1998. gns-13478

Zupan Blaž, Chengdujska 28, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 11317,
izdal LPP Ljubljana. gnj-13812

Žagar Milka, Goriča vas 20, Ribnica,
preklicuje licenco št.
6508/6497-LM56/1998 za vozilo Sunny
Nissan z reg. št. LJ K8-78T in Renault z
reg. št. LJ F9-38A. gnl-13814

Živec Klara, Veliki Dol 2, Dutovlje, štu-
dentsko izkaznico, št. 20990299, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnk-13711
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NNNNNooooovvvvva zbira zbira zbira zbira zbirkkkkkaaaaa

EVROPSKA UNIJA
Po 1. februarju 1999 je slovenska realnost in nujnost tudi poznavanje Evropskega sporazuma med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v
okviru Evropske unije, na drugi strani. Uredništvo založbe Uradni list RS je po uveljavitvi te pomembne
mednarodne pogodbe začelo izdajati publikacije v novi zbirki z naslovom EVROPSKA UNIJA.

V prvi knjigi te zbirke, ki jo izdaja Služba Vlade RS za zakonodajo, založnik pa je Uradni list
Republike Slovenije d.o.o., je direktor omenjene vladne službe Tone Dolčič poudaril, da so vse
pogostejša vprašanja o neposredni uporabi in učinkih ESP, kakor na kratko rečemo evropskemu
pridružitvenemu sporazumu, spodbudila zasnovo nove zbirke.

V prvi knjigi je objavljen ESP z uvodnimi pojasnili Toneta Dolčiča, dr. Mihe Pogačnika, Boruta
Šinkovca in Primoža Veharja. Objavljen je tudi ESP v angleškem jeziku, obširno stvarno kazalo pa
bo olajšalo iskanje posameznih določb sporazuma.

Cena 4320 SIT 10484

Druga knjiga zbirke EVROPSKA UNIJA vsebuje TARIFNI (TRGOVINSKI) DEL Evropskega
sporazuma o pridružitvi s stvarnim kazalom, izšla pa je zadnje dni septembra 1999, tako da so v
besedilo posameznih prilog, protokolov in vseh drugih dokumentov vključene tudi vse
spremembe in dopolnitve, sprejete po objavi ESP julija 1997.

Cena 3888 SIT 10502

NNNNN A RA RA RA RA R O Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I CO Č I L N I C AAAAA
Naročite po faksu: 061/125 14 18

S tem nepreklicno naročam

q Evropski sporazum o pridružitvi Štev. izvodov

q Evropski sporazum o pridružitvi – tarifni del Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov
Firma – ime naročnika Davčna številka naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka Kraj

Datum Podpis pooblaščene osebe

Žig


