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Sodni register

KRANJ
Rg-400039
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01767 z dne 6. 1. 1999 pod št.
vložka 1/06344/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1357573
Firma: LESMI TERŠEK IN OSTALI, proizvodnja, trgovina, storitve in druge poslovne storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: LESMI TERŠEK IN
OSTALI, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Suška
c. 36
Ustanovitelja: Teršek Jelena in Kular David, oba iz Škofje Loke, Suška c. 36, vstopila 1. 11. 1998, odgovornost: odgovarjata s
svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Teršek Jelena in Kular David, imenovana 1. 11. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 6. 1. 1999: 2030
Stavbno mizarstvo; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal
in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v
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drugih nespecializiranih prodajalnah; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52463 Trgovina
na drobno z gradbenim materialom; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Rg-404122
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00438 z dne 14. 5. 1999 pri
subjektu vpisa ZVEZA, proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, Kranj, d.o.o.,
sedež: Mladinska ul. 2, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/04349/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala družbe in deleža družbenika, spremembo sedeža družbe, spremembo in
uskladitev dejavnosti ter spremembo akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5718066
Sedež: 4000 Kranj, Staneta Žagarja 14
Osnovni kapital: 2,179.000 SIT
Ustanoviteljica: Stanovanjska zadruga
Gorenjske, z.o.o., Kranj, Mladinska 2, vstopila 20. 1. 1993, vložila 2,179.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 14. 5. 1999: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Tr-
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govina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko
opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina
na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih
usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo
ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje.
Omejitev pri dejavnosti G/52.488 razen
orožja in streliva.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 10. 5. 1999.
Rg-404128
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00214 z dne 7. 5. 1999 pod št.
vložka 1/06419/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev tuje podružnice s temile podatki:
Matična št.: 1388061
Firma: PARKE-DAVIS G.M.B.H., BERLIN, PREDSTAVNIŠTVO V KRANJU
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 4000 Kranj, Vodopivčeva 9
Ustanovitelj: Parke-Davis, G.M.B.H.,
Freiburg, Mooswaldallee 1, vstopil 18. 11.
1998, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Linsenmann Wolfgang, Vorstatten, Feldbergstrasse 12, ki kot vodja predstavništva zastopa predstavništvo brez omejitev, in prokurist Gantar Tadej, Kranj, Stražiška 29,
imenovana 18. 11. 1998.
Dejavnost, vpisana 7. 5. 1999: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja.
Rg-405028
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00132 z dne 7. 6. 1999 pri
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subjektu vpisa PROTENEX, Podjetje za
trgovino na debelo, trgovino na drobno,
zunanjo trgovino, poslovne storitve, raziskovalno in razvojno delo, marketing,
gostinstvo, turizem in rekreacija, Kranj,
d.o.o., sedež: Maistrov trg 11, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00660/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, skrajšane firme, sedeža, osnovnega
kapitala, vložka družbenika in dejavnosti ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5313821
Firma: PROTENEX, Podjetje za
trgovino na debelo, trgovino na drobno, zunanjo trgovino, poslovne storitve,
raziskovalno in razvojno delo, marketing, gostinstvo, turizem in rekreacija,
d.o.o.
Skrajšana firma: PROTENEX, d.o.o.
Sedež: 4208 Šenčur, Mlakarjva ul. 72
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Štefe Zvonko, Šenčur, Štefetova ulica 37, vstopil 28. 11. 1989, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 7. 6. 1999: 2215
Drugo založništvo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na
debelo s tobačnimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina
na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-

no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5274 Druga popravila, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 71401 Izposojanje športne opreme; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Rg-405059
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00389 z dne 18. 6. 1999 pri
subjektu vpisa PEKO, tovarna obutve, d.d.,
sedež: Cesta Ste Marie Aux Mines 5,
4290 Tržič, pod vložno št. 1/00030/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o povečanju osnovnega kapitala s temile
podatki:
Matična št.: 5034701
Vpiše se sklep skupščine z dne 27. 11.
1998, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 1.013,055.000 SIT.
Rg-405075
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00610 z dne 30. 6. 1999 pod
št. vložka 1/05951/01 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 1121685001
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Firma: TEMPO TRADE, računovodstvo
in finančno svetovanje, Škofja Loka,
d.o.o., Podružnica Kranj
Pravnoorg. oblika: pod
Sedež: 4000 Kranj, Kolodvorska 3
Ustanovitelj: Tempo Trade, računovodstvo in finančno svetovanje, Škofja Loka, d.o.o., Škofja Loka, Pod Prevno 52,
vstopil 2. 6. 1999, odgovornost: ostalo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Šparovec Djordjevič Majda, ki zastopa podružnico brez omejitev, in prokurist Djordjevič Goran, oba iz Škofje Loke,
Pod Plevno 52, imenovana 2. 6. 1999.
Dejavnost, vpisana 30. 6. 1999: 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 6110
Pomorski promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7133
Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah, 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Družba v okviru dejavnosti pod šifro
K/74.12 ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.
Rg-406169
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00770 z dne 30. 7. 1999 pri
subjektu vpisa ZEČIRI IN PARTNERJI, gostinsko turistično podjetje, d.n.o., Škofja Loka, sedež: Frankovo naselje 147,
4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/06067/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov in zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 1214926
Osnovni kapital: 50.000 SIT
Ustanovitelja: Zečiri Zečir, Bogovinje,
Makedonija, Bogovinje BB, Vl Bogovinje, in
Zečiri Selam, Rakovec, Rakovec 0/0/0,
vstopila 22. 5. 1998, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: zastopnika Zečiri Zečir in Zečiri Selam, imenovana 22. 5. 1998, zastopata družbo brez
omejitev.
Rg-406177
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00637 z dne 30. 7. 1999 pod
št. vložka 1/06465/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1429167
Firma: MIRKEM, trgovina in posredništvo s kemijskimi proizvodi, d.o.o.,
Škofja Loka
Skrajšana firma: MIRKEM, d.o.o., Škofja Loka
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4220 Škofja Loka, Gorenja
vas - Reteče 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Šmitek Miroslava (Mirka),
Škofja Loka, Gorenja vas - Reteče 7, vsto-
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pila 24. 5. 1999, vložila 2,100.000 SIT,
odgovornost. ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Šmitek Miroslava (Mirka), imenovana 24. 5. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 30. 7. 1999: 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 54831
Prevajanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo, 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-406180
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00656 z dne 22. 7. 1999 pri
subjektu vpisa CVETLIČARSTVO TABOR,
storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Podbrezje 249, 4202 Naklo, pod vložno št.
1/05757/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5942772
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Aljančič Andrej, razrešen 27. 11. 1998 kot
direktor in imenovan za družbenika, in Aljančič Urška, razrešena 27. 11. 1998 kot
prokuristka in imenovana za direktorico, ki
zastopa družbo brez omejitev, oba iz Nakla,
Podtabor 249.
Rg-406192
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00620 z dne 1. 7. 1999 pri
subjektu vpisa F & D PEPELKA, gostinstvo,
d.o.o., Radovljica, sedež: Cankarjeva 76,
4240 Radovljica, pod vložno št.
1/04247/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane firme ter sedeža družbe s temile podatki:
Matična št.: 5716373
Firma: KREON, gostinstvo, d.o.o.
Skrajšana firma: KREON, d.o.o.
Sedež: 4270 Jesenice, Industrijska 2.
Rg-406193
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00259 z dne 5. 7. 1999 pri
subjektu vpisa PERNE, podjetje za marketing, oblikovanje in projektiranje,
d.o.o., Kranj, sedež: Moša Pijade 10,
4000 Kranj, pod vložno št. 1/00478/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, družbenikov, poslovnih deležev in dejavnosti, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5294100
Sedež: 4000 Kranj, Zoisova ulica 10
Ustanovitelja: Černoša Emil, Ljubljana,
Andreja Kumarja 5, vstopil 14. 6. 1994,
vložil 105.000 SIT, in Sever Andrej, Postojna, Jenkova ulica 18, vstopil 17. 11.
1998, vložil 195.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjata.

Dejavnost, vpisana 5. 7. 1999: 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1596 Proizvodnja piva; 1598 Proizvodnja
mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2112
Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in
proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2524 Proizvodnja drugih
izdelkov iz plastičnih mas; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in
sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525 Druga gradbena
dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 4550 Dajanje
strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 5117
Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5510
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
5522 Dejavnost kampov; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6010 Železniški promet; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6110 Pomorski promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74201 Geodetsko,
geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov;
9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
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prireditve; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 3. 1999.

Sprememba akta o ustanovitvi z dne
19. 4. 1999.
Pri vpisu firme in skrajšane firme so bile
tuje črke z dodatnimi oznakami vpisane tako, da so bile dodatne oznake izpuščene.

Rg-406196
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00153 z dne 2. 7. 1999 pri
subjektu vpisa DELFIN, uvoz, izvoz, posredništvo in trgovina Duplje, d.o.o., sedež: Zg. Duplje 63, 4203 Duplje, pod
vložno št. 1/01250/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5403715
Dejavnost, vpisana 2. 7. 1999: 6720
Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih.

Rg-406205
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00281 z dne 7. 7. 1999 pri
subjektu vpisa CVET, cvetličarstvo in vrtnarija, d.o.o., Kranj, sedež: C. na Rupo
18, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/03268/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje osnovne vloge, spremembo naslova družbenice, imena družbenice, zastopnice in dejavnosti ter
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5619513
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljici: Grašič Mirijana, Kranj, C.
na Rupo 18, in Jurajevčič Romana, Kranj,
Jezerska cesta 87, vstopili 10. 3. 1992,
vložili po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Grašič Mirijana, imenovana 10. 3.
1992, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 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; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5224 Trgovina na drobno s kruhom,
pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki;
5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti
za gospodinjstvo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486
Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Toče-

Rg-406202
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00424 z dne 9. 7. 1999 pri
subjektu vpisa GEUTEBRUECK ADRIA,
podjetje za razvoj, proizvodnjo in trženje elektronskih naprav, d.o.o., Kranj, sedež: Šuceva 23, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/05241/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža in akta o ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnostis temile podatki:
Matična št.: 5829186
Firma: GEUTEBRUCK ADRIA, podjetje
za razvoj, proizvodnjo in trženje elektronskih naprav, d.o.o.
Skrajšana firma: GEUTEBRUCK ADRIA,
d.o.o.
Sedež: 4208 Šenčur, Delavska cesta 24
Dejavnost, vpisana 9. 7. 1999: 3001
Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila;
3210 Proizvdonja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3320 Proizvdonja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo,
5170 Druga trgovina na debelo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5274 Druga popravila, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah, 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav,
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanj; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Družba v okviru dejavnosti pod šifro
K/74.60 opravlja samo dejavnost varovanja.

nje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni zakup (leasing); 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9303 Druge
storitve za nego telesa.
Rg-406214
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00690 z dne 28. 7. 1999 pri
subjektu vpisa PANIKA, glasbena založba, d.o.o., sedež: Gregorčičeva 8, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/05426/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5894336
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pangeršič Tomaž Litaj, razrešen
15. 1. 1999; direktor Roglič Alojz, Zagorje
ob Savi, Izlake 15, imenovan 15. 1. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-406215
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00763 z dne 28. 7. 1999 pri
subjektu vpisa LTH, podjetje za trgovino
in gostinstvo, d.o.o., Škofja Loka, sedež:
Kidričeva 66, 4220 Škofja Loka, pod
vložno št. 1/03954/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in
skrajšano firmo, spremembo dejavnosti,
družbenika, akta o ustanovitvi in osebe,
pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5668751
Firma: LTH INŽENIRING, proizvodnja
hladilnih naprav, d.o.o.
Skrajšana firma: LTH INŽENIRING,
d.o.o.
Ustanovitelj: Loške tovarne hladilnikov
Škofja Loka, d.d., Škofja Loka, Kidričeva
66, vstopil 21. 7. 1992, vložil 1,757.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Nastran Tatjana in prokuristka Povalej Frida, razrešeni 1. 1. 1999; direktor
Štrekelj Janez, Škofja Loka, Fužinska ulica
4, imenovan 1. 2. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana 28. 7. 1999: 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter priprava in dostava hrane (catring).
Dejavnost, vpisana 28. 7. 1999: 4531
Električne inštalacije; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah, 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74204
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Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Družba v okviru dejavnosti pod šifro
G/51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 24. 3. 1999.
Rg-406217
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01841 z dne 28. 7. 1999 pri
subjektu vpisa ZRNO, podjetje za trgovino, marketing in storitve, d.o.o., Kranj,
sedež: Bleiweisova 69, 4000 Kranj, pod
vložno št. 1/02854/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5558859
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Nartnik Tone, razrešen 12. 11.
1998; direktorica Lušina Marija, Kranj,
Gradnikova ulica 11, imenovana 12. 11.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 7. 1999: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri
trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s

Št.

103-108 / 27. 12. 1999 / Stran 6913

kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Po-

pravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge
nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v
diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 60213 Dejavnost
žičnic, vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij
za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 71403 Izposojanje
drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Družba v okviru dejavnosti pod šifro
G/51.18 ne sme opravljati posredništva pri
prodaji farmacevtskih izdelkov; pod šifro dejavnosti G/52-488 pa sta izvzeta orožje in
strelivo.
Rg-406226
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00443 z dne 21. 7. 1999 pri
subjektu vpisa DR. SLAVEC, specialistične zobozdravstvene storitve, d.o.o., sedež: Sp. Besnica 163, 4201 Zg. Besnica, pod vložno št. 1/05160/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, dejavnosti in akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5803659
Firma: BEAVER, d.o.o., proizvodnja, trgovina, posredovanje in zastopanje
Skrajšana firma: BEAVER, d.o.o.
Sedež: 4201 Zg. Besnica, Zg. Besnica 3a
Dejavnost, izbrisana 21. 7. 1999: 516
Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 524 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah; 7310 Raziskovanje in skeperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Dejavnost, vpisana 21. 7. 1999: 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, ko-
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vin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo
pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401
Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju medicine; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92621 Dejavnost marin; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 28. 4. 1999.
V okviru dejavnosti družbe pod šifro
G/52.488 sta izvzeta orožje in strelivo.
Rg-406229
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00402 z dne 14. 7. 1999 pod
št. vložka 1/06455/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s
temile podatki:
Matična št.: 1404156
Firma: BROTHER INTERNATIONALE
INDUSTRIEMASCHINEN, GMBH, Podružnica Bled
Skrajšana firma: BROTHER GmbH, Podružnica Bled
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Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 4260 Bled, Kumerdejeva 4
Ustanovitelj: Brother Internationale Industriemaschinen GMBH, Emmerich, Dusseldorfer Str. 7-9, vstopil 16. 3. 1999, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bertoša Miroslav, Bled, Kumerdejeva 4, imenovan 16. 3. 1999, ki brez omejitev zastopa samo za posle podružnice.
Dejavnost, vpisana 14. 7. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati.
Rg-407183
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00340 z dne 9. 8. 1999 pri
subjektu vpisa REV, grafično podjetje,
d.o.o., Žirovnica, sedež: Breg 14, 4274
Žirovnica, pod vložno št. 1/00943/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika, poslovnega deleža, osebe,
pooblaščene za zastopanje, dejavnosti in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5339162
Ustanovitelj: Rev Sašo, Žirovnica, Breg
14, vstopil 23. 2. 1990, vložil 1,682.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja; Rev Bojana, izstopila 15. 4. 1999.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Rev Bojani, ki je bila razrešena 15. 4. 1999.
Dejavnost, izbrisana 9. 8. 1999: 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telefonskih aparatov;
3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih
sprejemnikov, aparatov in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 7440
Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 9. 8. 1999: 3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
telefonskih in telegrafskih naprav; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 7440 Oglaševanje.
Sprememba družbene pogodbe družbe
z omejeno odgovornostjo z dne 15. 4.
1999.
Rg-407184
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00102 z dne 9. 8. 1999 pri
subjektu vpisa KOVINAR - GRADNJE ST,
storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Spodnji plavž 6, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/05693/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5928737
Dejavnost, vpisana 9. 8. 1999: 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje.
Družba v okviru dejavnosti pod šifro
K/74.60 opravlja le dejavnost varovanja.
Rg-407186
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00304 z dne 10. 8. 1999 pri

subjektu vpisa TOPLARNA ŽELEZNIKI,
proizvodnja in distribucija toplotne energije, d.o.o., sedež: Češnjica 54, 4228
Železniki, pod vložno št. 1/01740/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenic s temile podatki:
Matična št.: 5433215
Ustanoviteljica: Občina Škofja Loka in
Občina Gorenja Vas - Poljane, izstopili
17. 3. 1999; Občina Železniki, Železniki,
Češnjica 48, vstopila 31. 12. 1994, vložila 2,044.935,10 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-407187
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00057 z dne 10. 8. 1999 pri
subjektu vpisa ARC, podjetje za svetovanje, zastopništvo in posredniško dejavnost Kranj, d.o.o., OBJ. 1065-94, sedež:
Oprešnikova 44, 4000 Kranj, pod vložno
št. 1/04066/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
družbe in vložka družbenika, spremembo
firme, spremembo in uskladitev dejavnosti
ter spremembo akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5704430
Firma: ARC, podjetje za trgovino, zastopništvo in posredniško dejavnost
Kranj, d.o.o.
Osnovni kapital: 11,501.000 SIT
Ustanovitelj: Kolman Mitja, Kranj, Opešnikova 44, vstopil 9. 4. 1992, vložil
11,501.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 10. 8. 1999: 5133
Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami;
5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in
brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5146 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe.
Sprememba akta o ustnovitvi družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 11. 1. 1999.
Rg-407188
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00011 z dne 10. 8. 1999 pri
subjektu vpisa WEM, Podjetje za proizvodnjo embalaže, sitotisk, notranjo in zunanjo trgovino, Škofja Loka, d.o.o.,sedež:
Frankovo naselje 135, 4220 Škofja Loka, pod vložno št. 1/01050/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža družbe, družbenikov, poslovnega deleža, zastopnika in
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5354994
Firma: WEM, podjetje za proizvodnjo
embalaže, sitotisk, notranjo in zunanjo
trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: WEM, d.o.o.
Sedež: 4209 Žabnica, Srednje Bitnje
105 A
Ustanovitelj: Dolinar Janez, izstopil
14. 12. 1998; Dolinar Robert, Žabnica,
Srednje Bitnje 105 A, vstopil 11. 5. 1994,
vložil 14,548.539,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Dolinar Janez, razrešen 14. 12. 1998;
direktor Dolinar Robrt, imenovan 14. 12.
1998, zastopa družbo brez omejitev.
Sprememba družbene pogodbe družbe
z omejeno odgovornostjo z dne 14. 12.
1998.
Rg-407191
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00619 z dne 26. 8. 1999 pri
subjektu vpisa PREM, projektiranje, elektromehanika, kovinska galanterija,
d.o.o., Posavec, sedež: Posavec 27,
4244
Podnart,
pod
vložno
št.
1/01674/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5438748
Dejavnost, izbrisana 26. 8. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic.
Dejavnost, vpisana 26. 8. 1999: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
svetilk; 3162 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 4531 Električne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih.
Rg-407192
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00169 z dne 24. 8. 1999 pri
subjektu vpisa AŽMAN, podjetje za transport, trgovino, turizem in gostinstvo,
d.o.o., Lesce, sedež: Tržaška 1, 4248
Lesce, pod vložno št. 1/01934/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala družbe in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5491908
Osnovni kapital: 5,671.715 SIT
Ustanovitelja: Ažman Franc, vložil
4,537.372 SIT, in Ažman Marija, vložila
1,134.343 SIT, oba iz Lesc, Tržaška 1,
vstopila 12. 12. 1990, odgovornost. ne odgovarjata.
Sprememba družbene pogodbe družbe
z omejeno odgovornostjo z dne 24. 12.
1998.
Rg-407193
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00804 z dne 23. 8. 1999 pri
subjektu vpisa HOTEL CREINA, hotelsko
turistično podjetje, d.o.o., sedež: Koroška
5, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/00337/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenic s temile podatki:
Matična št.: 5283973
Ustanoviteljice: Slovenska razvojna družba, Ljubljana, Kotnikova 28, vstopila 29. 9.
1997, vložila 86,460.000 SIT; Zlata Moneta, PID, d.d., Maribor, Strossmayerjeva 11,
vstopila 3. 7. 1998, vložila 9,594.000 SIT,
in Atena dve, d.d., Ljubljana, Slovenska 56,
vstopila 3. 7. 1998, vložila 64,207.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-407194
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00755 z dne 23. 8. 1999 pri
subjektu vpisa METALGO, storitve in trgovina, d.o.o., sedež: Zg. Bitnje 100A, 4209
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Žabnica, pod vložno št. 1/04233/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5720583
Dejavnost, vpisana 23. 8. 1999: 8513
Zobzdravstvena dejavnost; 85141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdranviki, 85142 Alternativne oblike zdravljenja, 85143 Druge zdravstvene
dejavnosti, d.n.
Rg-407195
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00227 z dne 19. 8. 1999 pri
subjektu vpisa VOTLICA JESENICE, proizvodnja in trgovina, d.o.o., sedež: Cesta
železarjev 8, 4270 Jesenice, pod vložno
št. 1/05413/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5890977
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rijavec Zdenka, Jesenice, Cesta 1. maja 66,
imenovana 4. 3. 1999, kot namestnica direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Rg-407196
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00664 z dne 18. 8. 1999 pod
št. vložka 1/06468/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1423045
Firma: ALPOX, proizvodnja kovinskih
izdelkov in trgovina s stroji, napravami
in priborom, d.o.o.
Skrajšana firma: ALPOX, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4270 Jesenice, Ceta železarjev 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Pokorn Tilen, Škofja Loka,
Sveti Duh 190, vstopil 30. 6. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Pokorn Tilen, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokurist Pokorn Alojz, Žabnica, Spodnje Bitnje 50, imenovana 30. 6.
1999.
Dejavnost, vpisana 18. 8. 1999: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz
plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov
iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas;
2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722
Proizvodnja jeklenih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi; 2731 Hladno vlečenje;
2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733
Hladno profiliranje; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin; 2751 Litje železa; 2752 Litje jekla;
2753 Litje lahkih kovin; 2754 Litje drugih
neželeznih kovin; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511
Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga

površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja
orodja za stroje; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov;
2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja
metalurških strojev;2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja
strojev za živilsko in tobačno industrijo;
2956 Proizvodnja strojev za druge posebne
namene; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101 Trgovina na debelo z
motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo
pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina
na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo
pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5111 Posredništvo
pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 6024 Cestni tovorni promet; 6521
Finančni zakup (leasing); 7131 Dajanje
kmetijskih strojev in opreme v najem; 7134
Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Družba v okviru dejavnosti pod šifro
K/74.12 ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.
Rg-407197
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01804 z dne 16. 8. 1999 pri
subjektu vpisa ARHITEKTNI BIRO KRANJ,
d.o.o., sedež: Tomšičeva ulica 6, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/02528/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov, poslovnih deležev, priimka
družbenice in družbene pogodbe, razširitev
dejavnosti in izbris skrajšane firme s temile
podatki:
Matična št.: 5510929
Ustanovitelji: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kapitalski
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sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, izstopil
19. 9. 1996 in Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., Ljubljana, Kotnikova 28, izstopil 1. 12. 1998; Krona Senior, Pooblaščena investicijska družba, d.d., Ljubjana,
Tržaška cesta 116, vložila 6,140.000 SIT,
ki je vstopila 15. 3. 1995, Nadižar Franc,
Kranj, Cesta 1. maja 8, vložil 3,720.000
SIT; Oblak Tomislav, Ljubljana, Avsečeva
ulica 22 c, vložil 1,110.000 SIT; Šenk Marko, Zgornje Jezersko, Zgornje Jezersko 59,
vložil 1,330.000 SIT; Stritih Marjeta, Tržič,
Ste Marie aux Mines 20, vložila 740.000
SIT; Pavšič Romana, Kranj, Tominčeva 28,
vložila 900.000 SIT; Pungerčič Alojz, Ljubljana, Ul. bratov Babnik 30, vložil 1,830.000
SIT; Krelj Tanja, Kranj, Ul. Milene Korbarjeve 10, vložila 610.000 SIT in Markič Antonija, Duplje, Spodnje Duplje 57, vložila
1,100.000 SIT, ki so vstopili 19. 8. 1991;
Guzelj Peter, Kranj, Planina 26, vložil
350.000 SIT, in Mitrovič Krelj Maja, Kranj,
Ul. Milene Korbarjeve 10, vložila 90.000
SIT, ki sta vstopila 29. 11. 1994, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 16. 8. 1999: 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe družbe z
omejeno odgovornostjo z dne 22. 10. 1998.
Rg-407198
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00379 z dne 31. 8. 1999 pri
subjektu vpisa AGENCIJA PRIMO, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Retnje 13,
4294 Križe, pod vložno št. 1/00500/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala in vložka družbenice s temile podatki:
Matična št.: 5308470
Sedež: 4290 Tržič, Trg svobode 6
Osnovni kapital: 2,137.000 SIT
Ustanoviteljica: Žepič Nikolaja, Križe,
Retnje 13, vstopila 12. 6. 1996, vložila
2,137.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-407199
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00710 z dne 30. 8. 1999 pri
subjektu vpisa HOTEL KOTNIK, turizem in
gostinstvo, d.o.o., sedež: Borovška 75,
4280 Kranjska Gora, pod vložno št.
1/05372/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti in uskladitev dejavnosti s popravki standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5876036
Dejavnost, izbrisana 30. 8. 1999: 201
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 202 Proizvodnja furnirja, vezanega in
slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 203 Stavbno mizarstvo; 204 Proizvodnja lesene embalaže; 205 Proizvodnja
drugih lesenih izdelkov; proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 523 Trgovina
na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 551 Dejavnost hotelov; 553 Gostinske storitve pre-
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hrane; 554 Točenje pijač in napitkov; 6022
Storitve taksistov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom.
Dejavnost, vpisana 30. 8. 1999: 0201
Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve;
1552 Proizvodnja sladoleda; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov,
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 2010 Žaganje in skobljanje lesa
ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja
furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 3420 Proizvodnja karoserij
za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521 Splošna
gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij
in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drob-

no s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472
Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina
na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52486 Trgovina na drobno z
umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Dejavnost
kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi
zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja
sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge
nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov: 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 60213 Dejavnost žičnic,
vlečnic; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost
videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7412 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
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Oglaševanje; 7481 Fotografska dejavnost;
7482 Pakiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 90005 Druge dejavnosti
javne higiene; 9231 Umetniško ustvarjanje
in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92521 Dejavnost
muzejev; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in
smučišč; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov;
9304 Druge dejavnosti za nego telesa 9305
Druge storitvene dejavnosti.
Družba v okviru dejavnosti pod šifro
K/74.12 ne sme opravljati revizijskih dejavnosti.
Rg-407200
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00730 z dne 27. 8. 1999 pri
subjektu vpisa UNITECH - LTH, orodjarna
in livarna, d.o.o., Škofja Loka, sedež: Vincarje 2, 4220 Škofja Loka, pod vložno št.
1/00368/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
firme družbenika in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5287073
Firma: TCG UNITECH LTH, orodjarna
in livarna, d.o.o.
Skrajšana firma: TCG UNITECH Lth –
ol, d.o.o.
Ustanovitelj: TCG UNITECH AG, Kirchdorf/Krems Austria, Steieremaerker str. 49,
vstopil 29. 1. 1993, vložil 193,058.763,51
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 7. 1999.
Firma je pravilno vpisana tako, da sta v
besedi LTH črki TH pisani z malimi tiskanimi
črkami. Firma pravilno glasi: TCG UNITECH
Lth, orodjarna in livarna, d.o.o.
Rg-407202
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/01158 z dne 31. 8. 1999 pri
subjektu vpisa RADIO KRANJ, Podjetje za
informiranje in ekonomsko propagando,
d.o.o., sedež: Slovenski trg 1, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/00905/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5331463
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 4, izstopil 6. 5. 1998;
Kmečki sklad 1, Pooblaščena investicijska
družba, d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, vstopil 6. 5. 1998, vložil 1,244.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-407203
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00704 z dne 31. 8. 1999 pri
subjektu vpisa MONARH, proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Žirovnica, sedež: Mo-
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ste 11 l, 4274 Žirovnica, pod vložno št.
1/01356/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5770335
Dejavnost, vpisana 31. 8. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 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 opremo; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5274
Druga popravila, d.n.; 6024 Cestni tovorni
promet.
Sprememba pogodbe o ustanovitvi z dne
9. 7. 1999.
Rg-407204
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00701 z dne 31. 8. 1999 pri
subjektu vpisa ATELJE T, fotografije, oblikovanje, založništvo, trgovina z neživilskimi proizvodi, izdelovanje litografije,
grafična dejavnost, d.o.o., Kranj, sedež:
Trg Prešernove brigade 6, 4000 Kranj,
pod vložno št. 1/02811/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, dejavnosti, naslova ustanoviteljice in deleža ter zastopnikov,
povečanje osnovnega kapitala in spremembo akta s temile podatki:
Matična št.: 5548896
Firma: ATELJE T, fotografija, oblikovanje, založništvo, trgovina z neživilskimi proizvodi, izdelovanje litografije, grafična dejavnost, d.o.o.
Skrajšana firma: ATELJE T, d.o.o.
Sedež: 4208 Šenčur, Delavska cesta 24
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Pustovrh Mojca, Kranj,
Trg Prešernove brigade 6, vstopila 10. 12.
1991, vložila 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Pustovrh Mojca, razrešena 21. 6. 1999 kot
direktorica in imenovana za prokuristko, in
Pustovrh Igor, razrešen 21. 6. 1999 kot
prokurist in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez omejitev, oba iz Kranja, Trg
Prešernove brigade 6.
Dejavnost, vpisana 31. 8. 1999: 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7210 Svetovanje o računalniških napravah.
Rg-407206
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00756 z dne 31. 8. 1999 pod
št. vložka 1/06469/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1451049
Firma: PODKVICA, Podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PODKVICA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4248 Lesce, Alpska cesta 20
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Čufar Vladka, Lesce, Alpska cesta 20, vstopila 9. 7. 1999, vložila
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Čufar Vladka, imenovana 9. 7.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 31. 8. 1999: 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4542
Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
4543 Oblaganje tal in sten; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5211 Trgovina na drobno v
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nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 52471
Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov: 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih;
5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj,
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-407207
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00788 z dne 31. 8. 1999 pri
subjektu vpisa HRANILNO KREDITNA
SLUŽBA SLOGA, p.o., Kranj, sedež: Šuceva 27, 4000 Kranj, pod vložno št.
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1/00298/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo osebe, pooblaščene
za zastopanje, s temile podatki:
Matična št.: 5105412
Sedež: 4000 Kranj, Šuceva 27
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kušar Breda, razrešena 27. 7. 1999; Klančar
Bernard, Tržič, Deteljica 6, imenovan 27. 7.
1999, kot vodja HKS zastopa HKS neomejeno.
Rg-407208
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00673 z dne 31. 8. 1999 pri
subjektu vpisa TRI ZALETEL IN OSTALI,
tehnologija, raziskave, idejni projekti,
d.n.o.o., sedež: Pot na Jošta 67, 4000
Kranj, pod vložno št. 1/05717/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5934028
Sedež: 4000 Kranj, Gorenjesavska 15.
Rg-407209
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00618 z dne 31. 8. 1999 pri
subjektu vpisaI ISKRAEMECO, merjenje in
upravljanje energije, d.d., sedež: Savska
Loka 4, 4000 Kranj, pod vložno št.
1/01288/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5045193
Sprememba statuta z dne 9. 6. 1999.
Rg-407210
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00674 z dne 31. 8. 1999 pri
subjektu vpisa ŽITO GORENJKA, proizvodnja pekarskih in konditorskih izdelkov, d.d., sedež: Rožna dolina 8,
4248 Lesce, pod vložno št. 1/01364/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo člana nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5214360
Član nadzornega sveta: Sajovic Peter,
izstopil 16. 7. 1998; Vojnovič Miljenko,
vstopil 22. 6. 1999.
Rg-407211
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00718 z dne 31. 8. 1999 pri
subjektu vpisa POLIX ŽIRI, razvoj, izdelava in trženje armatur in drugih kovinskih
izdelkov, d.d., sedež: Jezerska ulica 7,
4226 Žiri, pod vložno št. 1/00586/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje, in
spremembo člana nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5165717
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Strlič Dušan, razrešen 7. 7. 1999; direktor
Mrak Vladimir, Žiri, Industrijska ul. 7, imenovan 7. 7. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.
Član nadzornega sveta: Mur Niko, izstopil 6. 7. 1999; Gantar Kristina, vstopila 6. 7.
1999.
Rg-407212
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00679 z dne 31. 8. 1999 pri
subjektu vpisa LOŠKA KOMUNALA, oskr-

ba z vodo in plinom, d.d., Škofja Loka,
sedež: Kidričeva 43 A, 4220 Škofja Loka, pod vložno št. 1/00725/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti, člana nadzornega sveta in statuta s
temile podatki:
Matična št.: 5075556
Član nadzornega sveta: Demšar Jurij, izstopil 23. 11. 1999; Kepic Janez, vstopil
24. 11. 1999.
Dejavnost, izbrisana 31. 8. 1999: 9000
Storitve javne higiene; 9304 Pogrebne storitve.
Dejavnost, vpisana 31. 8. 1999: 90001
Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost deponij, sežiganje ind rugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki, 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005
Druge dejavnosti javne higiene; 9303 Pogrebna dejavnost.
Sprememba statuta z dne 29. 6. 1999.
Rg-407216
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 99/00783 z dne 5. 8. 1999 pri
subjektu vpisa HERMES, trgovina, prevoz,
storitve, d.o.o., Poljane nad Škofjo Loko, sedež: Podvrh 5, 4220 Škofja Loka,
pod vložno št. 1/04080/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z zakonom o gospodarskih družbah, povišanje
kapitala in poslovnega deleža, spremembo
sedeža in dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5682479
Sedež: 4223 Poljane nad Škofjo Loko, Podvrh 5
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Urh Darko, Poljane nad
Škofjo Loko, Podvrh 5, vstopil 2. 11. 1992,
vložil 2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 5. 8. 1999: 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5111 Posredništvo pri prodaji
kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo
in usnjenimi izdelki; 52472 Trgovina na
drobno s časopisi, revijami; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6022 Storitve
taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih
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prometnih agencij; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov.

LJUBLJANA
Rg-404614
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02654 z dne 7. 7. 1999 pri subjektu
vpisa MAESTRAL, trgovina in športne dejavnosti, d.o.o., sedež: Žaucerjeva 8,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10443/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanovitelja, deleža in
zastopnika s temile podatki:
Matična št. 5455405
Ustanovitelja: Trampuž Igor, izstop 7. 4.
1999 in Košnik Miha, Ljubljana, Žaucerjeva
8, vstop 15. 5. 1998, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Trampuž Igor, razrešen 7. 4. 1999 in Košnik Miha, imenovan 7. 4. 1999.

NOVA GORICA
Rg-401982
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00132 z dne 1. 4.
1999 pri subjektu vpisa ALVES, Marketing
in svetovanje, d.o.o., Idrija, sedež: Kosovelova 31, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/03493/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala in
osnovnih vložkov s temile podatki:
Matična št.: 5898072
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanovitelj: Jurjavčič Miran, Idrija, Kosovelova 8, vstop 6. 6. 1997, vložek:
5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-403537
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00354 z dne 14. 6.
1999 pod št. vložka 1/03915/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1414976
Firma: SMAGA, uvoz - izvoz, d.o.o.,
Šempeter pri Gorici
Skrajšana firma: SMAGA, d.o.o., Šempeter pri Gorici
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5290 Šempeter pri Gorici, Ulica padlih borcev 22
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Smaga Joseph-Jean, vložil 1,995.000 SIT in Baras - Smaga Patricia
Evelyne, vložila 105.000 SIT, oba iz Conflans Sainte Honorine 25, Impasse du Pavillon, vstopila 20. 5. 1999, odgovornost: ne
odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Smaga Joseph-Jean, imenovan
20. 5. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 14. 6. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pri-
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delovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sajdarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zele-

njavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na
drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5510 Dejavnost hotelov;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Storitve kampov; 55231 Dejavnost
otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
domov; 55232 Dejavnost turističnih kmetij
z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov, 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55303 Dejavnost slaščičarn,
kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih
kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti;
55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551
Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z
lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7470
Čiščenje stavb; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic.
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Rg-405136
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00510 z dne 8. 7.
1999 pri subjektu vpisa HALILI & CO,
Gradbeništvo, d.n.o., sedež: Kosovelova
2/A, 5000 Nova Gorica,pod vložno št.
1/03839/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1317466
Sedež: 5000 Nova Gorica, Erjavčeva 36.
Rg-405162
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00553 z dne 21. 7.
1999 pri subjektu vpisa SLOVENSKI
PLINOVODI, Podjetje za projektiranje, izgradnjo ter distribucijo plina, d.o.o., sedež: Ulica 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/03745/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča zaznambo na
poslovnem deležu družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5697646
Vpiše se zastavna pravica na poslovnem deležu družbenika COSTRUZIONI
DONDI, S.p.A., v nominalni višini
960,548.711,07 SIT v zavarovanje terjatve upnika ITALGAS, Societa Italiana per il
Gas p.A., 10121 Torino, Via XX Settembre
41, Italia, v skupni višini 13.000,000.000
ITL, vključno s stroški danega posojila,
oboje razvidno iz notarskega zapisa opr.
št. SV 426/99 z dne 20. 7. 1999, vloženega v zbirko listin pod opr. št. Srg 553/99
z dne 21. 7. 1999.
Rg-405881
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00466 z dne 3. 8.
1999 pri subjektu vpisa KOMUNALA TOLMIN, Javno podjetje, d.d., sedež: Poljubinj 89 H, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/00116/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo članov nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5077532
Članica nadzornega sveta: Eržen Ada,
vstopila 22. 6. 1999.
Rg-405884
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00531 z dne 3. 8.
1999 pri subjektu vpisa POLIDENT, d.d.,
Industrija dentalnih proizvodov, Dental
Products Industry, sedež: Volčja Draga
42, 5293 Volčja Draga, pod vložno št.
1/00264/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine in
spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5094542
Dejavnost, vpisana 3. 8. 1999: 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-405886
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00435 z dne 5. 8.
1999 pri subjektu vpisa GORIŠKI VODOVODI, d.d., sedež: Cesta 25. junija 1b,
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5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00038/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, nadzornega sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5067995
Člani nadzornega sveta: Marušič Zlatko
Martin in Bavec Kazimir, izstopila 1. 6.
1999; Špacapan Črtomir, Vidič Jožef, Murovec Slava Katerina in Mužič Franc, ponovno vstopili 1. 6. 1999, ter Gorjup Vodopivec Nevenka in Rener Milojko, vstopila
1. 6. 1999.
Dejavnost, vpisana 5. 8. 1999: 6024
Cestni tovorni proemt; 6030 Cevovodni
transport.
Sprememba statuta z dne 15. 6. 1999.
Rg-405896
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00527 z dne 9. 8.
1999 pri subjektu vpisa MLINOTEST, Živilska industrija, d.d., sedež: Tovarniška
ulica 14, 5270 Ajdovščina, pod vložno
št. 1/00069/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika skupščine, spremembo dejavnosti, člana nadzornega sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5132061
Člani nadzornega sveta: Lovrič Bojan,
izstopil 12. 6. 1999 in ponovno vstopil 9. 7.
1999.
Dejavnost, izbrisana 9. 8. 1999: 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne živali; 15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551
Storitve menz; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7415
Upravljanje s holding družbami.
Dejavnost, vpisana 9. 8. 1999: 1571
Proizvodnja krmil; 1572 Proizvodnja hrane
za hišne živali; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55239 Druge nastanitve za
krajši čas, d.n.; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih, 5551
Dejavnost menz; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 73103
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7415 Dejavnost holdingov.
Sprememba statuta z dne 9. 7. 1999.
Rg-405905
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00538 z dne 16. 8.
1999 pri subjektu vpisa VIMS, Notranja in
zunanja trgovina, d.o.o., Nova Gorica,
sedež: Delpinova 18, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/02786/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5705738

Sedež: 5000 Nova Gorica, Industrijska cesta 5.
Rg-405906
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00534 z dne 16. 8.
1999 pri subjektu vpisa MEBLO TOP, Tapecirano pohištvo, d.o.o., sedež: Industrijska 5, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/03667/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5992559
Dejavnost, vpisana 16. 8. 1999: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2040 Proizvodnja
lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 2211 Izdajanje knjig; 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov;
2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3615 Proizvodnja žimnic; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5141
Trgovina na debelo s tekstilom; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 65121
Dejavnost bank; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavno-
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Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260
Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga
in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško
ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9261
Obratovanje športnih objektov; 9272 Druge
dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-407327
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00592 z dne 1. 9.
1999 pri subjektu vpisa PLASTIK, Proizvodnja plastičnih izdelkov, d.d., Kanal
ob Soči, sedež: Kolodvorska 9, 5213 Kanal ob Soči, pod vložno št. 1/00259/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5043603
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Blažej Peter, Nova Gorica, Lemutova
12, razrešen in ponovno imenovan 12. 8.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-407328
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00620 z dne 1. 9.
1999 pri subjektu vpisa CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., sedež: Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/00013/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča predložitev zapisnika skupščine, spremembo skrajšane firme, dejavnosti, članov nadzornega sveta, zastopnika in
statuta s temile podatki:
Matična št.: 5143497
Skrajšana firma: Cestno podjetje Nova
Gorica, d.d.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Baskar Tovornik Nevenka, Nova Gorica, Gradnikove brigade 29, razrešena 19. 8. 1999
kot zastopnica in imenovana za direktorico,
ki zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Miška Dušan,
Mužič Franc in Stubelj Viktor, izstopili 19. 8.
1999; Valenčič Dragan, Podgornik Matej in
Blaj Stojan, vstopili 19. 8. 1999, ter Lavriša
Roman, Lovrič Miran in Krapež Izidor, ponovno vstopili 19. 8. 1999.
Dejavnost, izbrisana 1. 9. 1999: 2862
Proizvodnja drugega orodja, 5551 Storitve
menz, 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 90005 Druge storitve javne higiene.
Dejavnost, vpisana 1. 9. 1999: 28621
Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5551 Dejavnost
menz; 7011 Organizacija izvedbe nepre-
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mičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, 90005 Druge dejavnosti javne higiene.
Sprememba statuta z dne 19. 8. 1999.
Rg-407330
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00655 z dne 2. 9.
1999 pri subjektu vpisa BERMUDA, Gostinstvo in turizem, d.o.o., Cerkno, sedež: Trg prekomorskih brigad 8, 5282
Cerkno, pod vložno št. 1/03533/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža, izstop družbenika in
spremembo poslovnih deležev, spremembo dejavnosti in spremembo zastopnika s
temile podatki:
Matična št.: 5914124
Firma: GABRIJEL, Gostinstvo in turizem, d.o.o., Cerkno
Skrajšana firma: GABRIJEL, d.o.o.,
Cerkno
Sedež: 5282 Cerkno, Trg prekomorskih brigad 1
Ustanovitelja: Koncut Sergej, Cerkno,
Sedejev trg 5, in Cvek Boštjan, Cerkno,
Bukovo 9, vstopila 23. 8. 1995, vložila po
750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata; Peternelj Damjan, izstopil 14. 6. 1999.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Peternelj Damjanu, ki je bil razrešen 16. 7.
1999.
Dejavnost, vpisana 2. 9. 1999: 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Rg-407331
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00558 z dne 2. 9.
1999 pri subjektu vpisa ITOM, Zastopstvo
in trgovina s področja železarstva in metalurgije, d.o.o., sedež: Bazoviška 4,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/03685/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča vstop in izstop družbenikov s temile
podatki:
Matična št.: 1189395
Ustanovitelji: Stella Alessandro in Masieri Carlo, izstopila 6. 7. 1999; Mladovan
Silvestra, Nova Gorica, Vinka Vodopivca,
in Mladovan Marko, Nova Gorica, Trinka
Zamejskega 10, vstopila 6. 7. 1999, vložila po 750.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-407332
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00468 z dne 2. 9.
1999 pri subjektu vpisa M SERVIS, d.o.o.,
Podjetje za posredovanje dela in zaposlitve, Nova Gorica, sedež: Kidričeva 9,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/02159/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5576849
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Djurdjevič Miodrag, razrešen 31. 8.
1999; direktor Vodopivec Miha, Nova Gorica, Ivana Regenta 13, imenovan 1. 9.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-407333
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00671 z dne 2. 9.

1999 pri subjektu vpisa SONORA, Agencijske, kulturne in trgovinske dejavnosti, d.o.o., sedež: Vojščica 39b, 5296
Kostanjevica na Krasu, pod vložno št.
1/03752/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 1253093
Dejavnost, vpisana 2. 9. 1999: 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo
z živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na
drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222
Trgovina na drobno z mesom in mesnimi
izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami,
raki, mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s
kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi
izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami
in gradbenim materialom; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi
kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na
drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kuri-

Stran

6922 / Št. 103-108 / 27. 12. 1999

vom; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274
Druga popravila, d.n.; 55403 Točenje pijač
in napitkov v drugih lokalih; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske
storitve, razen javnih poštnih storitev; 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7140 Izposojanje izdelkov
široke porabe; 71401 Izposojanje športne
opreme; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 85329 Druge socialne dejavnosti;
9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212
Distribucija filmov in videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost;9220 Radijska in
televizijska dejavnost; 9261 Obratovanje
športnih objektov; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.; 9302 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov;
93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022
Dejavnost kozmetičnih salonov; 9303 Druge storitve za nego telesa; 9304 Pogrebne
storitve; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Rg-407334
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00566 z dne 3. 9.
1999 pri subjektu vpisa KOMUNALA, Javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o., sedež: Carla Jakoba 4, 5280 Idrija, pod
vložno št. 1/00227/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5144647
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Rustja Zorko, Idrija, O. Župančiča 9, razrešen 14. 7. 1999 kot zastopnik in imenovan za direktorja, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-407335
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/01256 z dne 3. 9.
1999 pri subjektu vpisa SALONIT AN-
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HOVO, Gradbeni materiali, d.d., sedež:
Vojkova ulica 1, 5210 Anhovo, pod vložno št. 1/00127/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča popravo sklepa opr. št. Srg
487/99 z dne 5. 8. 1999 z vpisom pomotoma izbrisane dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5043816
Dejvanost, vpisana 3. 9. 1999: 7470
Čiščenje stavb.
Rg-407337
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00540 z dne 3. 9.
1999 pri subjektu vpisa EUROPRINT, Podjetje za tiskanje in predelavo tkanin,
d.o.o., Vipava, sedež: Manče 4d, 5271
Vipava, pod vložno št. 1/01774/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala in spremembo osnovnih vložkov ter spremembo družbenikov in
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5512212
Osnovni kapital: 7,886.000 SIT
Ustanovitelja: Lavrenčič Božidar, izstopil 14. 6. 1999; Trebižan Valter, Ajdovščina, Polževa ulica 36, vstopil 36. 5. 1994,
vložil 3,943.000 SIT, in Europrint, Podjetje za tiskanje in predelavo tkanin, d.o.o.,
Vipava, Manče 4/D, vstopil 14. 6. 1999,
vložil 3,943.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 3. 9. 1999: 1710
Priprava in predenje tekstilnih vlaken; 1720
Tkanje tekstilij; 1753 Proizvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52473
Dejavnost papirnic; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7020 Dajanje lastnih nepremič-

nin v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in
opreme v najem, d.n.; 7440 Oglaševanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.
Rg-407338
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00523 z dne 3. 9.
1999 pod št. vložka 1/01582/02 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5463718003
Firma: DD DIGITAL DEVELOPEMENT,
d.o.o., Nova Gorica, Elektrotehnični inženiring, trgovina, zastopstva, POSLOVNA ENOTA LJUBLJANA
Skrajšana firma: DD DIGITAL DEVELOPEMENT, d.o.o., POSLOVNA ENOTA
LJUBLJANA
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Tavčarjeva 10
Ustanovitelj: DD DIGITAL DEVELOPEMENT, d.o.o., Nova Gorica, Elektrotehnični inženiring, trgovina, zastopstva, Nova
Gorica, Bazoviška 10A, vstopil 6. 7. 1999,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje. direktor Pečanac Kristjan, Ljubljana, Iga Grudna 3, imenovan 6. 7. 1999, zastopa podružnico brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 3. 9. 1999: 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7260 Druge računalniške dejavnosti;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije.
Rg-407341
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/01446 z dne 15. 9.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
SIMONA KOSA, Podbrdo, sedež: Podbrdo 32, 5243 Podbrdo, pod vložno št.
1/00074/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5088011
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Rosič Iztok, razrešen 31. 8. 1999; ravnateljica Kenda Polona, Podbrdo, Bača pri Podbrdu 14, imenovana 1. 9. 1999, kot v.d.
ravnatelja zastopa šolo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 9. 1999: 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5551 Storitve menz; 6021 Drug kopenski
potniški promet na rednih linijah; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7484 Druge raznovrstne poslvone
dejavnosti; 80101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 8042 Drugo izobraževanje; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje.
Rg-407342
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/01345 z dne 16. 9.
1999 pod št. vložka 1/03934/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
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Matična št.: 1451294
Firma: ORIENTSTYLE, Trgovina in komercialne storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ORIENTSTYLE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Prvomajska 35
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Krševan Vojko, Nova Gorica, Cankarejva 56, vstopil 2. 9. 1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Krševan Vojko, imenovan 2. 9. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 9. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1930
Proizvodnja obutve; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301
Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303
Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 50401
Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50402 Trgovina na drobno z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50403
Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
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5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve
in drugih usnjenih izdelkov; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

Ustanovitelja: Krapež Alen, Ajdovščina,
Tovarniška 10, in Furlan Marko, Branik, Preserje 14/C, vstopila 2. 9. 1999, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana 16. 9. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva;
3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in
prodajne prostore, razen sedežnega; 3613
Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3630 Proizvodnja glasbenih instrumentov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov; 3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač; 3661 Proizvodnja
bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in krtač;
3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.;
3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4521 Splošna gradbena dela;
4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5244 Trgovina
na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-407343
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/01309 z dne 16. 9.
1999 pri subjektu vpisa ZDRAVSTVENI
DOM AJDOVŠČINA, sedež: Idrijska 1,
5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/01756/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5107164
Sedež: 5270 Ajdovščina, Tovarniška 3
Dejavnost, vpisana 16. 9. 1999: 85121
Osnovna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost; 85122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost; 8513 Zobozdravstvena dejavnost; 85141 Samostojne
zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
zdravniki; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-407346
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/01448 z dne 17. 9.
1999 pri subjektu vpisa V & I MODRIJAN,
Zastopanje, trgovina, storitve, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Borisa Kalina 52, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/01974/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5545501
Osnovni kapital: 4,870.763,33 SIT
Ustanovitelj: Modrijan Vjekoslav, Nova
Gorica, B. Kalina 52, vstopil 10. 12. 1991,
vložil 4,870.763,33 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Dejavnost, vpisana 17. 9. 1999: 3120
Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri pro-

Rg-407344
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/01337 z dne 16. 9.
1999 pod št. vložka 1/03935/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1458892
Firma: TIMOLES KRAPEŽ & CO, d.n.o.,
Mizarstvo in trgovina
Skrajšana firma: TIMOLES KRAPEŽ &
CO, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 5263 Dobravlje, Brje 5/a
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daji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z
ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na
debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina
na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5272 Popravilo električnih gospodinjskih
aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev
in opreme v najem, d.n.; 7210 Svetovanje
o računalniških napravah; 7220 Svetovanje
in oskrba z računalniškimi programi; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
družboslovja in humanistike; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9305 Druge storitvene dejavnosti.
Rg-407349
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/01290 z dne 20. 9. 1999
pod št. vložka 1/03938/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
neomejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1458884
Firma SIL MERKUR KAVČIČ IN
ZUPANČIČ, Trgovina, gostinstvo in posredništvo, d.n.o.
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Skrajšana firma: SIL MERKUR KAVČIČ
IN ZUPANČIČ, d.n.o.
Pravnooorg. oblika: družba z neomejeno odgovornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Kosovelova 35
Ustanovitelja: Kavčič Borut, Idrija, Mihevčeva 4, in Zupančič Gregor, Idrija, Gregorčičeva 43, vstopila 1. 9. 1999, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Dejavnost, vpisana 20. 9. 1999: 1591
Proizvodnja žganih pijač; 2211 Izdajanje
knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222
Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s tiskarstvom
povezane storitve; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
radijskimi, TV aparati; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5510 Dejavnost hotelov; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7481 Fotografska dejavnost; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 9211 Snemanje filmov
in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in
videofilmov; 9213 Kinematografska dejavnost, 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.
Rg-407350
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00606 z dne 20. 9.
1999 pri subjektu vpisa MACO, d.o.o.,
TRGOVINA - GOSTINSTVO - STORITVE,
Idrija, sedež: Gorska pot 15, 5280 Idrija, pod vložno št. 1/03284/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5807930
Firma: MACO, d.o.o., Gostinstvo-trgovina-storitve, Gorska pot 15, 5280 Idrija
Dejavnost, vpisana 20. 9. 1999: 3220
Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska

dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela;
4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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;
5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in
napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 71401 Izposojanje športne opreme; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
9261 Obratovanje športnih objektov; 92622
Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe z dne
23. 6. 1999.
Rg-407356
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00564 z dne 22. 9. 1999
pod št. vložka 1/03939/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1423177
Firma: KIOP, Finance, d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Lapajnetova 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Petrič Stojan, Spodnja Idrija, Mokraška vas 6, vložil 401.100 SIT; Kleindienst Jurij, Idrija, Grilčeva 30, vložil 291.900
SIT; Albreht Ivan, Idrija, Nikolaja Pirnata 6A,
vložil 291.900 SIT; Bolko Radovan, Idrija,
Arkova 16, vložil 291.900 SIT; Rupnik Jožef, Idrija, Godovič 12, vložil 291.900 SIT;
Potočnik Jože, Idrija, Gortanova 2, vložil
291.900 SIT, in Cvelbar Marjeta, Idrija, Grilčeva 26, vložila 239.400 SIT, vstopili 7. 6.
1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Cvelbar Marjeta, imenovana 7. 6.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 22. 9. 1999: 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov.
Rg-407357
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00642 z dne 22. 9.
1999 pri subjektu vpisa N & B FINANCE,
d.o.o., Finančni inženiring, Gregorčičeva 48, Dornberk, sedež: Gregorčičeva
48, 5294 Dornberk, pod vložno št.
1/03325/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenikov, povečanje osnovnega kapitala in spremembo poslovnega deleža ter spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5821126
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: KOROTAN GMBH, Celovec, Viktringer Ring 26, vstopil 20. 9. 1996,
vložil 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Brataševec Nedjan, Grilc dr. Roland, Warasch mag. Filip in Koren dr. Anton, izstopili 13. 8. 1998.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Brataševec Nedjan, razrešen 1. 4.
1999; direktor Lapanje Peter, Ljubljana, Ulica Koroškega bataljona 11, imenovan 1. 4.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-407359
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/01051 z dne 22. 9.
1999 pri subjektu vpisa FELCOM, Proizvodno trgovsko podjetje, d.o.o., Vrhpolje 1/d, sedež: Vrhpolje 1/d, 5271 Vipava, pod vložno št. 1/02192/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev akta
in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5580293
Firma: FELCOM, Proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Vrhpolje 1D
Osnovni kapital: 2,700.000 SIT
Ustanoviteljica: Pregelj Darinka, Vipava,
Vrhpolje 1/D, vstopila 17. 2. 1992, vložila
2,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Pregelj Janez, Vipava, Vrhpolje 1/D,
imenovan 3. 9. 1999.
Dejavnost, vpisana 22. 9. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavb-
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nega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 28621 Proizvodnja ročnega
orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2871
Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod; 2872 Proizvodnja embalaže
iz lahkih kovin; 2873 Proizvodnja izdelkov
iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2924 Proizvodnja drugih naprav
za splošno rabo, d.n.; 3420 Proizvodnja
karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in
polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3662 Proizvodnja
metel in krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih
ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in
popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles, trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina
na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,

živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo
z gradbenimi stroji; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 7110 Dajanje
avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil 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.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.
Rg-407360
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00574 z dne 23. 9.
1999 pri subjektu vpisa BATIČ COMPANY,
Mednarodni transport in storitve, d.o.o.,
sedež: Mednarodni prehod Vrtojba št. 4,
5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/02011/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča izstop družbenikov in spremembo
poslovnih deležev, povečanje osnovnega
kapitala, spremembo zastopnika in družbne
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5547903
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Osnovni kapital: 19,685.175,90 SIT
Ustanovitelj: Batič Boštjan, Ajdovščina,
Lokavec 64, vstopil 27. 12. 1991, vložil
19,685.175,90 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Kozič Branko, Batič Mitja in Ladini
Riccardo, izstopili 15. 7. 1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kozič Branko, razrešen 24. 6. 1999;
Batič Boštjan, ki od 24. 6. 1999 kot direktor zastopa družbo brez omejitev.
Akt o ustanovitvi z dne 26. 7. 1999.

Dejavnost, vpisana 24. 9. 1999: 6521
Finančni zakup (leasing), 6713 Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami, 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov.

Rg-407362
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/01245 z dne 23. 9.
1999 pri subjektu vpisa MENS, Proizvodnja, trgovina in trgovinske storitve,
d.o.o., Kojsko, sedež: Kojsko 85, 5211
Kojsko, pod vložno št. 1/02957/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in sedeža,
povečanje osnovnega kapitala, vstop družbenika in spremembo poslovnega deleža s
temile podatki:
Matična št.: 5736811
Firma: ADRIA KERAMIKA, Proizvodnja,
trgovina in trgovinske storitve, d.o.o.,
Nova Gorica
Skrajšana firma: ADRIA KERAMIKA,
d.o.o., Nova Gorica
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vipavska
cesta 68
Osnovni kapital: 6,567.705,90 SIT
Ustanovitelj: FINFLOOR SA, Lugano, Via
P. Lucchini 2, p.o. BOX 241, vstopil 17. 8.
1999, vložil 5,067.705,90 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana 23. 9. 1999: 55302
Dejavnost okrepčevalnic, 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7415
Upravljanje s holding družbami.
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1999: 55302
Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
restavracij, picerij; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmo povezane dejavnosti, d.n.; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7415 Dejavnost holdingov.

Rg-407366
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/01451 z dne 24. 9.
1999 pri subjektu vpisa MLINAR & MLINAR, d.o.o., Oprema prostora, Idrija, sedež: Vojkova 25, 5280 Idrija, pod vložno
št. 1/00793/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5363080
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja,
vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2971 Proizvodnja električnih
gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja
neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3511 Gradnja in popravilo ladij; 3512
Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 3611 Proizvodnja sedežnega
pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja
žimnic; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega
in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s

Rg-407365
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/01250 z dne 24. 9.
1999 pod št. vložka 1/03940/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča ustanovitev
družbe z omejeno odgovornostjo s temile
podatki:
Matična št.: 1458817
Firma: TKI INVESTMENT, Investicijski
inženiring, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5280 Idrija, Lapajnetova 9
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: FI, finančni inženiring,
d.o.o., Idrija, Lapajnetova 9, vstopil 24. 6.
1999, vložil 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bolko Radovan, Idrija, Arkova 16,
imenovan 28. 6. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.

trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno
s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno
s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno
z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov;
6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6120 Promet po rekah, jezerih,
prekopih; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7123 Dajanje
zračnih plovil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 71401 Izposojanje športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
široke porabe; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-407368
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00578 z dne 24. 9.
1999 pri subjektu vpisa SEDEJ IN LAPANJA, Podjetje za projektiranje in konstrukcijo, d.o.o., Idrija, sedež: Lapajnetova 9,
5280 Idrija, pod vložno št. 1/01162/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža in družbenika, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5408890
Firma: S & L d.o.o., INŽENIRING
Sedež: 5281 Spodnja Idrija, Spodnja
Kanomlja 38/C
Ustanovitelj: Lapanja Bojan, izstopil
25. 5. 1999; Levac Zdenko Alojz, Spodnja
Idrija, Meline 7, vstopil 25. 5. 1999, vložil
902.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Lapanja Bojan, razrešen 25. 5. 1999;
Sedej Franc, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja 38/C, ki od 23. 6. 1999 kot direktor zastopa družbo brez omejitev, in zastopnik Levac Zdenko Alojz, Spodnja Idrija, Meline 7, imenovan 23. 6. 1999, ki kot namestnik direktorja zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih
rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822
Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje; 28511 Galvanizacija; 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861
Proizvodnja rezilnega orodja; 2873 Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja
vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin,
razen za letala in motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja
ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije; 2921 Proizvodnja peči in
gorilnikov; 2922 Proizvodnja dvigalnih in
transportnih naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2956 Proizvodnja
strojev za druge posebne namene; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
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Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-407369
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/01494 z dne 24. 9.
1999 pri subjektu vpisa KAUFMANN, eksport-import, trgovina in storitve, turizem, d.o.o., Tolmin, sedež: Ulica padlih
borcev 10, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/02926/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5729416
Sedež: 5220 Tolmin, Pod klancem 2.
Rg-407370
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/01255 z dne 24. 9.
1999 pri subjektu vpisa AIDI, Podjetje za
trgovino, zastopanje in storitve, d.o.o.,
sedež: Ulica 25. junija št. 22, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/02967/00 vpisalo v sodni register tega sodišča izstop
družbenika in spremembo poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5743630
Ustanovitelj: Silič Ivo, Tolmin, Zatolmin
64/d, vstopil 24. 3. 1993, vložil
15,733.531,81 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Idea Italia, s.r.l., Campoformido,
Viale Delle Rose 31, izstopil 27. 8. 1999.
Rg-407371
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/01285 z dne 24. 9.
1999 pri subjektu vpisa PARKO, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Tolmin,
sedež: Padlih borcev, 5220 Tolmin, pod
vložno št. 1/01288/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža s
temile podatki:
Matična št.: 5429587
Sedež: 5220 Tolmin, Pod klancem 1.
Rg-407373
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/01344 z dne 24. 9.
1999 pri subjektu vpisa AET TOLMIN,
Družba za proizvodnjo avtoelektričnih
vžigalnih sistemov in tehnične keramike, d.o.o., sedež: Poljubinj 89a, 5220
Tolmin, pod vložno št. 1/00487/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5045541
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1999: 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Razi-

skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
6. 7. 1999.
Rg-407374
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00572 z dne 24. 9.
1999 pri subjektu vpisa SIKON, Posredništvo in trgovina, d.o.o., Idrija, sedež:
Vojkova 8, 5280 Idrija, pod vložno št.
1/01654/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo
sedeža in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5482666
Sedež: 5280 Idrija, Arkova 2a
Osnovni kapital: 3,866.000 SIT
Ustanovitelj: FMR, Podjetje za financiranje, marketing in razvoj, d.d., Idrija, Vojkova
10, vložil 1,289.000 SIT, ter Groff Marjeta,
Idrija, Študentovska 38, in Sever Bojan, Idrija, Mokraška vas 15, vložila po 1,288.500
SIT, vstopili 10. 4. 1991, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1999: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem
in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z
mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina
na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224
Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s
tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6024 Cestni tovorni promet.
Rg-407376
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00607 z dne 24. 9. 1999
pod št. vložka 1/03941/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1451430
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Firma: PRESTIGE SHIPPING, Agencija za posredovanje v transportu, d.o.o.
Skrajšana firma: PRESTIGE SHIPPING,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Ulica 25.
maja 35
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Rijavc Zmago, Nova Gorica, Ul. 25. maja 35, in Rencsar Eva, Kecskemet, Kossuth Ter 7B, vstopila 2. 4.
1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Rijavc Zmago, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Rencsar Eva, imenovana 2. 4. 1999.
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1999: 6340
Dejavnost drugih prometnih agencij, 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-407378
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00390 z dne 27. 9.
1999 pri subjektu vpisa GOPHARM, d.d.,
Trgovina in laboratorijske storitve, Sedejeva 2, Nova Gorica, sedež: Sedejeva
2, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/02865/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta in člana nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5714133
Članica nadzornega sveta: Morenčič
Branko, izstopil 3. 10. 1998; Kebe Terezija, vstopila 3. 10. 1998.
Sprememba statuta z dne 3. 10. 1998.
Rg-407379
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/01293 z dne 27. 9.
1999 pri subjektu vpisa GRAFIKA SOČA,
Grafična dejavnost in knjigotrštvo, d.d.,
Nova Gorica, sedež: Sedejeva 4, 5000
Nova Gorica, pod vložno št. 1/00125/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo člana nadzornega sveta s temile
podatki:
Matična št.: 5048524
Članica nadzornega sveta: Simčič Goran, izstopil 31. 8. 1999; Čermelj Zvonka,
vstopila 31. 8. 1999.
Rg-407380
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/01498 z dne 27. 9.
1999 pri subjektu vpisa BREMED, Podjetje za proizvodnjo elektromedicinskih izdelkov, d.o.o., Breginj 16, sedež: Breginj 16, 5223 Breginj, pod vložno št.
1/03366/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5834546
Dejavnost, vpisana 27. 9. 1999: 51460
Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki.
Rg-407381
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00551 z dne 27. 9.
1999 pri subjektu vpisa PECIVO, Pekarstvo in slaščičarstvo, d.d., Nova Gorica, sedež: Rejčeva 26, 5000 Nova Gori-
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ca, pod vložno št. 1/01834/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5528038
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Školaris Valter, Valter, razrešen
12. 7. 1999; direktorica Bizjak Silvestra,
Solkan, Milana Klemenčiča 24, imenovana
12. 7. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-407382
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/01241 z dne 29. 9.
1999 pod št. vložka 1/03943/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1451189
Firma: FRIGO SYSTEM, Trgovina in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: FRIGO SYSTEM, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Rutarjeva
ulica 2
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanovitelji: Gomizelj Romeo, Nova Gorica, Rutarjeva 2, vložil 4,000.000 SIT; Caretta Lucio, Bassano del Grappa, Via Monte
Ortigara 12, vložil 3,000.000 SIT, in Caretta
Monica, S. Giuseppe di Cassola, Via Bassanese 15, vložila 3,000.000 SIT, vstopili
30. 7. 1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblačena za zastopanje: direktor Caretta Lucio, imenovan 30. 7.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles, trgovina s posameznimi deli in opremo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tek-

stilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi
stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5227 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7484 Druge
raznovrstne poslovne dejavnosti.

NOVO MESTO
Rg-406236
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00399 z dne 3. 9.
1999 pri subjektu vpisa NOVOLES – IP,
pohištvena galanterija, d.o.o., Straža, sedež: Na žago 6, 8351 Straža, pod vložno
št. 1/01211/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št. 5404819
Člani nadzornega sveta: Mirtič Slavko,
Morela Zdravko in Surina Zajc Cirila, izstopili 22. 7. 1999, Zajc Surina Cirila – predsednica, Žunič Marjeta in Mirtič Slavko,
vstopili 22. 7. 1999.
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Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

LJUBLJANA
Srg 11042/99
Rg-511
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
LUKAČ, avtokleparstvo, avtoličarstvo,
d.o.o., reg. št. vl. 1/21668/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 22. 10. 1999.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Lukač Jovo, Jakčeva ulica 24, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
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 2. 12. 1999
Srg 10999/99
Rg-512
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
DOLJAK, podjetje za proizvodnjo, trgovino in računovodske storitve, k.d.,
Flandrova 17, Ljubljana, reg. št. vl.
1/22921/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 25. 10.
1999.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Doljak Mojca in Doljak
Dušan, oba Flandrova 17, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 146.475 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese na ustanovitelja, na vsakega 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 2. 12. 1999
Srg 11730/99
Rg-513
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba NOVA ZALOŽBA, založništvo,
tiskarstvo, marketing, trgovina in za-
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stopstva, d.o.o., Ljubljana, Ilirska 16,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 11. 11. 1999.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelj je Cuderman Mirko, Ilirska 16,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na Cuderman Mirka.
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 15. 12. 1999

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 024-3/93-1212
Ob-17464
Sindikat Vzgojnovarstvenega zavoda
Sežana, Sežana, Jožeta Pahorja 1, se
preimenuje v Sindikat delavcev v vzgoji,
izobraževalni in raziskovalni dejavnosti
Slovenije, Sindikat Vrtec Sežana, Sežana, Ulica Jožeta Pahorja 1.
Sindikat delavcev v vzgoji, izobraževalni
in raziskovalni dejavnosti Slovenije, Sindikat Vrtec Sežana, Sežana, Ulica Jožeta Pahorja 1, je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 9, dne 13. 12. 1999,
na Oddelku za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve Upravne enote Sežana.
Št. 104-03-0008/99-002
Ob-17465
Statut sindikata veterinarjev Slovenije, Neodvisnost KNSS se hrani pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod št. 143, dne 18. 11. 1999.
Št. 006-1/99-0445
Ob-17670
Upravna enota Žalec sprejme z zadevo
006-1/99-0445, v hrambo spremembe
pravil sindikata, vpisana v evidenco statutov
sindikatov z dnem 21. 6. 1993, pod zap.
št. 24, z nazivom pravila sindikata zavoda
OŠ Ljuba Mikuš Žalec, v nov naziv: pravila
sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti II. osnovne šole Žalec.
Št. 028-14/99
Ob-17741
Pravila sindikata podjetja Geoinženiring, d.o.o., Ljubljana, Dimičeva 14, Sindikat gradbenih dejavnosti pri ZSSS,
sprejeta na zboru članov dne 22. 11. 1999,
se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad. Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikata pod št. 14 dne 26. 11.
1999.

Razglasi sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 10/99-16
S-17467
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 10/99 z dne 13. 12. 1999 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Tehtnica
Kranj, Podjetje za popravilo in izdelavo
precizne mehanike in elektronike, p.o.,
Benedikova 1, Kranj.
Za stečajnega upravitelja je določen Mihael Savnik, Glavni trg 15, Kranj.
Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih po tej objavi.
Narok za preizkus terjatev bo dne 4. 4.
2000 ob 13. uri, v sobi 12 tega sodišča.
Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 13. 12. 1999.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 12. 1999
St 67/99
S-17468
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 67/99 dne 10. 12. 1999 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom All
Produkt, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Na Gaj 19, Kamnica.
Odslej firma glasi: All Produkt, Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., Na Gaj 19,
Kamnica – v stečaju.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Irena Lesjak, univ. dipl. ek., zaposlena Tekstilni inštitut Maribor, Kraljeviča Marka 5 v Mariboru.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica, in sicer v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
Narok za preizkus terjatev bo dne 6. 3.
2000 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 10. 12.
1999.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 10. 12. 1999
St 18/99-5
S-17469
To sodišče je na seji senata dne 10. 12.
1999 pod opr. št. St 18/99 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Trgospaar, Trgovsko podjetje, d.o.o., Novo
mesto, Ul. Slavka Gruma 5, Novo mesto,
matična številka 5342996, šifra dejavnosti
07.025, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Trgospaar, Trgovsko podjetje, d.o.o., Novo
mesto, Ul. Slavka Gruma 5, Novo mesto,
izbriše iz sodnega registra.
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Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave sklepa v Uradnem
listu RS.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 10. 12. 1999
St 12/99
S-17470
Začne se stečajni postopek zoper dolžnika RAPS, podjetje za racionalizacijo in
automatizacijo proizvodnih sistemov,
d.o.o., Pod Gonjami 117, Prevalje.
Odslej firma dolžnika glasi: RAPS, podjetje za racionalizacijo in automatizacijo proizvodnih sistemov, d.o.o., Pod Gonjami
117, Prevalje – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se postavi mag.
Boris Kastivnik, univ. dipl. ekonomist, Navrški vrh 3c, Ravne na Koroškem.
I. narok za preizkus terjatev bo dne
15. 3. 2000 ob 9. uri, v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev, šteto
od dneva, ko je bil oklic o začetku stečajnega postopka objavljen v Uradnem listu RS.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih, skupaj
z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve
in z navedbo žiro računa 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 navesti v prijavi
del dolžnikovega premoženja, na katerega
se nanaša njihova terjatev in znesek, do
katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti 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 največ 30.000 SIT.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove,
ki jih imajo do stečajnega dolžnika.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 14. 12.
1999.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 12. 1999
St 19/99
S-17473
To sodišče je na seji senata dne 15. 12.
1999 pod opr. št. St 19/99 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Fenix,
Informatika, elektronika, zastopanje in
trgovina, d.o.o., Novo mesto, Kandijska
cesta 20, se začne in zaključi, ker premoženje dolžnika ne zadošča niti za poplačilo
stroškov stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Fenix, Informatika, elektronika, zastopanje in
trgovina, d.o.o., Novo mesto, Kandijska cesta 20, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 15. 12. 1999
St 29/99
S-17474
To sodišče je s sklepom opr. št. St
29/99 z dne 25. 10. 1999 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Grotrans, d.o.o., Vevško 4a, Trbovlje in
njegovimi upniki.
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Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno
poravnavo zavezal upnikom plačati njihove
terjatve v višini 20% ugotovljenih terjatev na
dan začetka postopka prisilne poravnave z
zamudnimi obrestmi v višini TOM do plačila,
v roku enega leta od sprejetja te prisilne
poravnave (od 20. 10. 1999).
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 28. 6. 1999 kot dneva začetka postopka prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
drugi koloni (ugotovljene terjatve) priloge 1,
ki je sestavni del izreka sklepa, zato jih je
dolžnik dolžan izplačati v višini, navedeni v
tretji koloni priloge z zamudnimi obrestmi in
v roku iz 2. točke izreka sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenaša upnik Market Kupola, Marjan Jošt, s.p.,
Ribnik 22, Trbovlje, svoje terjatve v višini
13,153.585,80 SIT na dolžnika. Dolžnik je
dolžan opraviti vpis spremembe osnovnega
kapitala v sodni register, v skladu s sklepom
o povečanju osnovnega kapitala z novimi
stvarnimi vložki (terjatvami) dolžnika z dne
20. 9. 1999.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
20. 10. 1999. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 8. 11.
1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 1999
St 70/99
S-17475
To sodišče je s sklepom St 70/99 dne
14. 12. 1999 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Tranšped, Podjetje za mednarodno špedicijo, d.o.o., Ljubljana, Slovenska 55a, Ljubljana, matična številka
5111137, šifra dejavnosti 11009.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Željko Kranjc, odvetnik iz Ljubljane, Čufarjeva 1.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj
poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 14. 3. 2000 ob 10. uri, soba 352 tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 12. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 12. 1999
St 383/93
S-17608
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
383/93 z dne 14. 12. 1999 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom RIKO IND,
d.o.o., Opekarska 8, Ribnica.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 1999
St 30/99
S-17609
To sodišče je s sklepom opr. št. St
30/99 z dne 19. 11. 1999 potrdilo skle-

njeno prisilno poravnavo med dolžnikom Titan, d.d., Kovinarska 28, Kamnik in njegovimi upniki.
Upnikom razreda A izplača dolžnik terjatev v višini 100% njihove ugotovljene vrednosti na dan 15. 6. 1999 v roku petih let od
pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave z obrestno mero TOM + 0,5% za čas od
16. 6. 1999 dalje do plačila.
Upnikom razreda B izplača dolžnik terjatev v višini 80% njihove ugotovljene vrednosti na dan 15. 6. 1999 v roku dveh let po
pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave, z obrestno mero TOM za čas od 16. 6.
1999 dalje do plačila.
Upnikom razreda C izplača dolžnik terjatev v višini 20% njihove ugotovljene vrednosti na dan 15. 6. 1999 v roku enega leta od
pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave, z obrestno mero TOM + 0,5% za čas od
16. 6. 1999 dalje do plačila.
Ugotovi se, da so upniki razreda D pristali na vplačilo stvarnega vložka s prenosom terjatve na dolžnika, ker bodo po
pravnomočnosti prisilne poravnave pridobili v družbi delnice kot izhaja iz priloge
sklepa.
Zaradi izpolnitve obveznosti do upnikov,
ki so pristali na vplačilo stvarnih vložkov s
prenosom njihovih terjatev na dolžnika (po
priloženem seznamu, ki je sestavni del
sklepa), je dolžnik dolžan opraviti dejanja,
potrebna za vpis sklepa o spremembi osnovnega kapitala v sodni register in upnikom namesto denarnega izplačila njihovih
terjatev, izdati ustrezno število navadnih
imenskih delnic.
Ugotovi se, da na upnike razreda E sklenjena prisilna poravnava nima učinka in se
položaj teh upnikov ne spremeni.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 15. 6. 1999 kot dneva začetka postopka prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov navedene v prvi koloni priloženega seznama ugotovljenih
terjatev, ki jih je dolžnik dolžan izplačati v
višini navedeni v tretji koloni priloženega seznama (priloga 2), ki je sestavni del izreka
tega sklepa.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
17. 11. 1999. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 1. 12.
1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 12. 1999
St 2/99-19
S-17610
Z dnem 15. 12. 1999 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Namik Beđeti,
s.p., Posredniške in zastopniške storitve, Maistrov trg št. 1, Gornja Radgona.
Stečajni postopek se ne izvede in se z
istim dnem zaključi.
Začetek in zaključek stečajnega postopka se objavi v Uradnem listu RS.
Zoper sklep o začetku in zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Morebitno naknadno ugotovitveno premoženje stečajnega dolžnika se prenese na
Občino Gornja Radgona.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 12. 1999
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St 75/93
S-17611
To sodišče obvešča vse upnike, da bo
v stečajni zadevi Štajerska hranilnica,
d.d. – v stečaju, Maribor, Gregorčičeva
37, dne 25. 1. 2000 v sobi št. 330 ob 9.
uri, zadnji narok za preizkus terjatev in narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev v pisarni gospodarskega
oddelka naslovnega sodišča (soba št. 227)
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 12. 1999
St 17/99
S-17612
To sodišče je s sklepom opr. št. St
17/99-33 z dne 14. 12. 1999 nad dolžnikom Starec, grafično oblikovanje, audio
in video storitve ter trgovina, d.o.o., Koper, začelo stečajni postopek in ga takoj
zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa je odredilo
izbris dolžnika iz sodnega registra.
Zoper navedeni sklep lahko upniki vložijo pritožbo v roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 12. 1999
St 21/99-6
S-17613
To sodišče je s sklepom opr. št. St
21/99 z dne 16. 12. 1999 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Vatrostalna Jesenice, Izgradnja, remontiranje, vzdrževanje industrijskih peči, toplotnih agregatov, induststrijskih dimnikov in drugih
objektov visokogradnje, d.o.o., C. Železarjev 8, Jesenice.
Za stečajnega upravitelja je določen
Franc Sladič, Vurnikova 11, Ljubljana.
Upnike se poziva naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih po objavi tega
oklica.
Narok za preizkus terjatev bo dne 31. 3.
2000 ob 9. uri v sobi 113 tukajšnjega sodišča.
Dolžniki naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 16. 12. 1999.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 16. 12. 1999
St 4/96-81
S-17717
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 4/96 na seji senata dne 16. 12. 1999
sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Podjetje Obrt Črnomelj, d.o.o. – v stečaju,
Belokranjska cesta 24, Črnomelj, se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Podjetje Obrt Črnomelj, d.o.o. – v stečaju, Belokranjska cesta 24, Črnomelj, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 16. 12. 1999
St 9/99
S-17742
To sodišče je dne 20. 12. 1999 s
sklepom opr. št. St 9/99 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Zorn, podjetje za
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proizvodnjo konfekcije, d.o.o., Ormoška
c. 33, Ptuj.
Odslej firma glasi: Zorn, podjetje za proizvodnjo konfekcije, d.o.o., Ormoška c. 33,
Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac Marinič, dipl. ek., Partizanska c. 3-5,
Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo 7. 3.
2000, v sobi 26 tukajšnjega sodišča, ob 9.
uri.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 12. 1999.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 20. 12. 1999
St 13/99-16
S-17743
Z dnem 20. 12. 1999 se začne stečajni
postopek zoper dolžnika Tiskarna Lebar
Alojz, s.p., Štefana Kovača 62, Turnišče.
Za stečajnega upravitelja se imenuje dr.
Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
progi 53.
Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v roku
dveh mesecev od dneva objave začetka stečajnega postopka v Uradnem listu RS.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno
takso v višini 5% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar največ do vrednosti 2000 točk.
Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo terjatve
delavcev iz drugega odstavka 160. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 20. 3. 2000 ob 12. uri, pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil 20. 12. 1999 nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 12. 1999
St 15/99
S-17744
To sodišče v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Indos, Industrija
transportnih in hidravličnih strojev, d.d.,
Ljubljana, Industrijska c. 2, sporoča, da
je Višje sodišče v Ljubljani s sklepom opr.
št. III Cpg 108/99 z dne 7. 12. 1999 razveljavilo sklep poravnalnega senata, opr.
št. St 15/99-48 z dne 15. 11. 1998, s
katerim je bilo odločeno, da se postopek
prisilne poravnave ustavi in da se nad
dolžnikom po uradni dolžnosti začne
stečajni postopek, dosedanji upravitelj
prisilne poravnave Maksimiljan Gale iz
Ljubljane pa nadaljuje delo kot stečajni
upravitelj.
Glede na to se narok za preizkus prijavljenih terjatev, ki je določen za dne 15. 3.
1999 ob 9.45, prekliče.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 1999

St 88/98
S-17745
To sodišče je s sklepom St 88/98 dne
14. 12. 1999 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom S.U.K.I., d.o.o., Ljubljana,
Bratovževa ploščad 6 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi v Uradnem
listu RS.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 11. 1999
St 82/99
S-17746
To sodišče je s sklepom z dne 17. 12.
1999 pod opr. št. St 82/99 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Plutal, industrija zapiralne embalaže,
d.d., Cesta v Gorice 8, Ljubljana, matična številka 5036135, šifra dejavnosti
28.720.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi oklica v Uradnem listu RS,
prijavijo svoje terjatve, kolkovane s predpisano sodno takso.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave
(17. 12. 1999).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Brane Gorše, odvetnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Slovenska investicijska banka, d.d.,
Ljubljana,
– Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana,
– SKB banka, d.d., Ljubljana,
– DZS, založništvo in trgovina, d.d., Ljubljana,
– Ekološki razvojni sklad RS, d.d., Ljubljana,
– Mestna občina Ljubljana, Oddelek za
stavbna zemljišča,
– kot predstavnica sveta delavcev Marjeta Krvina, Podpeška cesta 392, Notranje
Gorice.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 17. 12. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 12. 1999
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Razpisi
delovnih mest
Št. 2/99-00
Ob-17463
Na podlagi sklepa Sveta Vzgojnovarstvenega zavoda Lenart, Gubčeva 3, 2230 Lenart, razpisujem prosta delovna mesta:
1. vzgojiteljica v pripravi na osnovno
šolo, delovno mesto je za določen čas do
30. 6. 2000, poln delovni čas:
– v enoti Rumeni vrtec Lenart eno delovno mesto;
2. pomočnica vzgojiteljice za nedoločen čas, poln delovni čas:
– v enoti Rdeči vrtec Lenart štiri delovna
mesta,
– v enoti Sveta Trojica eno delovno
mesto,
– v enoti Sveti Jurij eno delovno mesto,
– v enoti Voličina eno delovno mesto;
3. pomočnica vzgojiteljice za nedoločen čas, krajši delovni čas – 30 ur na teden:
– v enoti Rdeči vrtec Lenart eno delovno
mesto;
4. pomočnica vzgojiteljice za določen
čas, poln delovni čas, nadomeščanje delavke v porodniški do 30. 6. 2000:
– v enoti Rdeči vrtec Lenart eno delovno
mesto,
– v enoti Rumeni vrtec Lenart eno delovno mesto.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.
Prijave z dokazili o ustreznosti izobrazbe
in krajši življenjepis pošljite v 15 dneh po
objavi razpisa na naslov: Vzgojno varstveni
zavod Lenart, Gubčeva 3, 2230 Lenart, s
pripisom: razpis.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v zakonitem roku.
Vzgojno varstveni zavod Lenart
Ob-17715
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, Trubarjeva 11, 2000 Maribor objavlja
prosta delovna mesta
1. Strokovnega direktorja za področje promocije, razvoja in pospeševanja
turizma Slovenske nacionalne turistične organizacije.
2. Strokovnega direktorja za področje raziskav in izobraževanja Slovenske nacionalne turistične organizacije s 4-letnim mandatom po dnevu
imenovanja.
Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– najmanj višja izobrazba ekonomske,
pravne ali druge družboslovne smeri,
– v primeru višje izobrazbe najmanj 10
let delovnih izkušenj na področju turizma in
najmanj 5 let opravljanja vodstvenih ali vodilnih del na tem področju,
– v primeru visoke izobrazbe najmanj 5
let delovnih izkušenj na področju turizma in
najmanj 2 leti opravljanja vodstvenih ali vodilnih del na tem področju,
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– izkušnje iz področja promocije, razvoja in pospeševanja turizma oziroma izkušnje
iz področja raziskav, izobraževanja, analiz,
– aktivno obvladanje dveh tujih jezikov
(angleškega in en izbirni jezik),
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno obvladanje slovenskega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati predložiti vizijo dela glede na strokovno
področje in življenjepis s točnimi opisi del in
nalog, ki so jih doslej opravljali.
Kandidati naj svoje prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in skupaj z zahtevanimi prilogami pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo za malo gospodarstvo in
turizem, Trubarjeva 11, p.p.1657, 2000
Maribor, s pripisom
1. “Javni razpis za strokovnega direktorja SNTO za področje promocije, razvoja in
pospeševanje turizma” oziroma
2. ”Javni razpis za strokovnega direktorja SNTO za področje raziskav in
izobraževanja”, 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 prijavljenih kandidatov bo generalni direktor izbral kandidata, katerega bo
predlagal v izbiro in imenovanje upravnemu
odboru SNTO.
Vsi kandidati bodo o predlogu, ki bo podan upravnemu odboru SNTO, obveščeni v
zakonsko določenem roku.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni 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

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

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

Popravek
Št. 091-3-83/99
Ob-17454
V nameri o javnem naročilu za kemikalije in laboratorijski material, objavljeni v
Uradnem listu RS, št. 88 z dne 29. 10.

1999, Ob-13799, se ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga pod 4. točko
popravi in pravilno glasi: ocenjeni datum
pričetka javnega naročila blaga, če je znan:
januar 2000.
Univerza v Ljubljani
Medicinska fakulteta
Št. 313-16/99
Ob-17480
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za zdravstvo, Štefanova
5, 1000 Ljubljana, za Klinični center Ljubljana, 061/160-19-53.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih:
A. nakup nove medicinske opreme za
novo Očesno kliniko v Ljubljani v vrednosti okrog 750 mio SIT,
B. nakup novega digitaliziranega
rentgenskega aparata v vrednosti okrog
250 mio SIT.
3. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: april 2000.
5.
Ministrstvo za zdravstvo
Ob-17655
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje, javno podjetje
za pridobivanje lignita, d.d., Partizanska 78,
3320 Velenje.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: odkopni kombajn 1 kos,
v ocenjeni vrednosti 400,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: Velenje.
4., 5.
Premogovnik Velenje, d.d.
Ob-17656
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje, javno podjetje
za pridobivanje lignita, d.d., Partizanska 78,
3320 Velenje.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: odkopni transporter 1
kos, v ocenjeni vrednosti 300,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: Velenje.
4., 5.
Premogovnik Velenje, d.d.
Ob-17658
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Premogovnik Velenje, javno podjetje
za pridobivanje lignita, d.d., Partizanska 78,
3320 Velenje.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: hidravlično podporje 30
kpl, v ocenjeni vrednosti 510,000.000 SIT.
3. Kraj dobave: Velenje.
4., 5.
Premogovnik Velenje, d.d.
Št. 6761
Ob-17704
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII, 061/189-73-47.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v na-
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slednjih 12 mesecih: nakup naftnih derivatov v vrednosti 550 mio SIT (brez trošarine in DDV).
3. Kraj dobave: Lendava, Ortnek.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: marec–junij 2000.
5. Morebitne druge informacije: kontaktna oseba Karmen Verbovšek, tel.
061/189-73-13.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Št.
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oseb na dializo in iz nje ter na naročene
kontrolne preglede na podlagi pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.
l. RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96,
47/97, 3/98, 90/98, 6/99). Orientacijska vrednost naročila za leto 2000 je ca.
600,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: območje Republike Slovenije.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila storitev, če je znan: marec 2000.
5.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije

sne dokumentacije zapleten in nepregleden, zato se sprejme sklep o razveljavitvi
razpisa.
Zavod za prestajanje kazni
zapora Koper

ZJN-02-B

Št. 78/99
Ob-17697
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p. p. 2374, 1001
Ljubljana, faks 061/188-95-09.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62,
1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava mobilne emisijske postaje.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
Sektor Daljinsko ogrevanje, Verovškova 62,
1000 Ljubljana, I. nadstropje, tajništvo, soba I/35, Marjana Di Batista.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom na
žiro račun Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., št. 50104-601-15437, s sklicem na št. SDO-78/99-P. Vplačilo je možno tudi na blagajni JP Energetike Ljubljana,
Verovškova 70. Znesek plačila razpisne dokumentacije vključuje 19% davek na dodano vrednost.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 20. 1. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbo je možno predložiti po pošti na naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.
p. 2374, 1001 Ljubljana, ali osebno v tajništvo Sektorja Daljinsko ogrevanje Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, I. nadstropje, soba
I/35.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 1. 2000 ob
12. uri, na naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, Ljubljana, I. nadstropje, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% orientacijske vrednosti

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-17796
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za znanost in tehnologijo
RS, Trg Osvobodilne fronte 13, Ljubljana,
telefaks 061/178-47-19.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradbena
obrtniška in instalacijska dela ter zunanje naprave in priključki za obnovo in
dograditev Morsko-biološke postaje v Piranu, Fornače 41.
Ocenjena vrednost del: 570,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Piran, Fornače 41.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: junij 2000.
5. Morebitne druge informacije: LIZ inženiring, d.d., Vurnikova 2, Ljubljana, tel.
061/13-14-247, telefaks 061/319-245.
Financiranje: proračunska sredstva Republike Slovenije.
Ministrstvo za znanost
in tehnologijo RS

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. 8001-840/99
Ob-17622
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
tel. 061/17-21-200, faks 061/312-182.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: prevozi zavarovanih

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

Popravek
V javnem razpisu za dobavo in montažo
notranje opreme ter drobnega inventarja Ministrstva za znanost in tehnologijo, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 100 z dne
10. 12. 1999, Ob-16807, Št. 14/99, se
8. točka pravilno glasi:
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 1. 2000 ob 13. uri, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, 5. nad., sejna soba št.
520, Trg OF 13, Ljubljana.
Uredništvo
Popravek
Št. 729/99
Ob-17722
V javnem razpisu brez omejitev za blago,
naročnika Pošte Slovenije, d.o.o., Maribor,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 102 z
dne 17. 12. 1999, za nabavo sprejemne
mehanizacije se pod zap. št. 3.(b) Vrsta in
količina blaga 32 kosov faksimilnih naprav
popravi na 39 kosov faksimilnih naprav.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

Razveljavitev
Št. 403-99/99-6-640
Ob-17498
Sklep o razveljavitvi javnega razpisa Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper,
Obrtne delavnice Emboplast Koper, Destradijev trg 11, 6000 Koper, za dobavo brizgalnega stroja za brizganje termoplastov z
mikroprocesorskim krmiljenjem stroja – 1
kos, objavljenega v Uradnem listu RS, št.
58-59 z dne 23. 7. 1999.
Revizijska komisija je ugotovila, da javnega razpisa ni potrebno ponoviti in naj se
izbor ob upoštevanju razpisnih meril opravi
na podlagi prispelih ponudb. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij ocenjuje, da
so ugotovljene vsebinske in postopkovne
napake takšne, da bi bil izbor najugodnejšega ponudnika na podlagi sedanje razpi-

Razveljavitev
Št. 78/99
Ob-17695
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana, razveljavlja postopek oddaje javnega naročila
za dobavo mobilne emisijske postaje, ki je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 90 z
dne 5. 11. 1999, Ob-14283.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
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javnega naročila, z veljavnostjo do 9. 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 garancije za odpravo napak v garancijski dobi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo do 20. 1. 2000 do 10.
ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena vrednost naročila, reference, garancija, servis.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo samo na
pisno zahtevo po faksu 188-95-09. Kontaktna oseba je mag. Vesna Deleon Kreft,
tel. 188-95-18.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 5. 11. 1999, objava
o razveljavitvi pa dne 27. 12. 1999.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 469/99
Ob-17461
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
– knjižnica, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava tuje znanstvene
strokovne literature za čas enega leta:
– tuja znanstvena periodika,
– bibliografske baze podatkov na CD
ROM-ih.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,000.000 SIT.
V primeru, da ponujena vrednost ponudb
presega ocenjeno za več kot 10%, naročnik lahko ne izbere izvajalca.
(d)
4., 5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani – knjižnica, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 10. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, negotovinsko
plačilo na žiro račun št. 50100-603-40232.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 17. 1. 2000 do
13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Pravna fakulteta UL, Kon-
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gresni trg 12, 1000 Ljubljana, za javni razpis “Ponudba – ne odpiraj”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 1. 2000 ob 10. uri, v Dekanatu Pravne
fakultete v Ljublani, Kongresni trg 12/I. nadstr.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 10%
vrednosti ponujenega blaga.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 100% plačilo v roku 30
dni po opravljeni dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 18. 1. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so določena v razpisni dokumentaciji. Najcenejša
ponudba ni nujno najugodnejša.
15., 16., 17.
Univerza v Ljubljani
Pravna fakulteta
Št. 039-54/99
Ob-17607
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Republika Slovenija, Upravna
enota Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, telefon 068/317-291, faks
068/321-884.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: upravna enota Novo
mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški in računalniški
material. Natančen seznam pisarniškega
in računalniškega materiala in navedba predvidene količine blaga, ki je predmet razpisa,
je sestavni del razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje za dobavo blaga v
celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 2. 2000 do 31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Upravna enota Novo mesto, Seidlova cesta
1, 8000 Novo mesto, tajništvo Oddelka za
občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 27. 12. 1999
do vključno 7. 1. 2000, vsak delavnik od 8.
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,

kam je potrebno znesek nakazati): 2.000
SIT na račun Upravne enote Novo mesto št.
52100-845-1172 z označbo, da gre za plačilo razpisne dokumentacije.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 1. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Upravna enota Novo mesto,
vložišče, Kettejev drevored 3, 8000 Novo
mesto.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 1. 2000 ob 10. uri, Upravna enota Novo mesto, Kettejev drevored 3, 8000 Novo
mesto.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti javnega naročila, z veljavnostjo do 31. 1. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba v
skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati
do izteka roka za oddajo ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena,
dobavni roki, kvaliteta blaga, reference - merila so obrazložena in ocenjena v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobite na tel. 068/317-291.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: ni bil objavljen.
Upravna enota Novo mesto
Št. 88/99
Ob-17614
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 21, 1550 Ljubljana, faks 175-21-86.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: digitalna video mešalna
miza in dvokanalni digitalni video efekt
– 1 komplet.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: veljavne bodo samo ponudbe za celoto.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ca.
47,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: ca.
2 do 3 mesece po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
ca. 3 mesece po podpisu pogodbe.
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6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JZ
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, tehnični trakt, soba 3Z16, pri
Mateji Duša, tel. 061/175-37-42, faks
061/175-37-40.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 6. 1. 2000 do
14. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za 5.950 SIT po enodnevni
predhodni
najavi
na
telefaks
061/175-37-40 in na podlagi dokazila o
vplačilu.
Način plačila je negotovinski, na račun
pri APP, Ljubljana, št. 50101-603-45036,
sklic na št. 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (številko razpisa) in z navedbo
davčne številka in sedeža podjetja. Dodatne informacije so na razpolago samo v pisni obliki, in sicer: za tehnični del pri Nevenki Zorko, faks 061/175-37-40; za komercialni del pri Alenki Rome, faks
061/175-21-86.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do vključno 7. 2. 2000
do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: JZ RTV Slovenija – vložišče,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Slovenija.
Ponudbe morajo biti v zaprtih kuvertah,
označene z napisom: Ne odpiraj – za razpis
– ponudba za razpis št. 088/99 – digitalna
video mešalna miza in dvokanalni digitalni
video efekt.
Na kuverti mora biti napisan polni naslov
ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 2000 ob 9. uri v prostorih JZ RTV
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, v vliki
sejni sobi v 5. nadstropju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe, v
znesku 1,000.000 SIT; brezpogojna in
plačljiva na prvi poziv, veljavna do podpisa
pogodbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: podpis pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa pogodbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ekonomska cena, plačilni pogoji, tehnična
ustreznost in ostala merila po razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega manjšega ali večjega obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.
16., 17.
RTV Slovenija
Javni zavod
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Št. 910/99
Ob-17615
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, 061/143-12-54.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. vrečke 1200 × 800 mm:
958.800 kosov,
2. vrečke
500×550
mm:
2,388.000 kosov,
3. vrečke za skrinjo od 1 kg do 5
kg: 60.000 kosov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora ponuditi celovito ponudbo.
(č) Ocenjena vrednost naročila: 33 mio
SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: odaja
delnih ponudb in s tem naročil ni možna.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
marec 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, taništvo I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, ki jih ponudnik
plača pred dvigom razpisne dokumentacije
na ŽR 50103-603-51820 sklic na št. 00
45-08-7599.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 27. 1. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje, soba 13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 1. 2000 ob 12. uri, glavna stavba Kliničnega centra Ljubljana, predavalnica IV.,
Zaloška 7, 1000 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1% razpisane vrednosti. Trajanje bančne garancije za resnost ponudbe
je do poteka veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: kot izhaja iz vzorca pogodbe,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z zakonom o gospodarskih družbah in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 1. 2000 po
12. uri.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. cena – 70%,
2. strokovne zahteve – 20%,
3. dosedanje sodelovanje – 10%,
Skupaj – 100%.
15.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
17.
Klinični center Ljubljana
Št. 8174/3508/1999
Ob-17664
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2,
1000
Ljubljana,
telefaks
061/174-24-32.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dobava na lokacije,
navedene v razpisni dokumentaciji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava OPGW, obešalni
in spojni material za objekt: DV 400 kV
Maribor–Krško, OPGW, kabelski sistem
in terminalska TK oprema:
(vse ostale podrobnosti so razvidne iz
razpisne dokumentacije, ki je na razpolago
na vpogled na naslovu naročnika).
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
325,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do
30. 3. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku med 10. in 12. uro, tajništvu Sektorja za investicije, II. nadstropje Andreja
Mihevc, tel. 174-24-33, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 3. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 75.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
DDV je zajet v ceni.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 1. 2000 do 12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnica Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 1. 2000 ob 13. uri, pri naročniku, sejna soba B/IV nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% skupne ponudbene vrednosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: avansa ni, plačilni rok 30
dni, gotovinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
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bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev (poddobaviteljev) in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične 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”,
– registracija podjetja pri pristojnem organu (datum izdaje listine in njene overovitve ne sme biti starejši od 90 dni), oziroma
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 pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum izdaje in overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– reference ponudnika (na objektih za
zunanje naročnike in na objektih ELES-a),
– z manjkajočimi podatki izpolnjena pogodba, parafirana na vsaki strani in podpisana ter potrjena z žigom ponudnika,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna,
– parafiran vzorec bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– parafiran vzorec menične izjave v primeru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vključenega tudi podizvajalca,
– parafiran vzorec bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku,
– potrdilo Ministrstva za finance – Davčne uprave RS, da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov in drugih dajatev (datum potrdila ne sme biti starejši od
90 dni),
– potrdilo Ministrstva za pravosodje – kazenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne sme
biti starejši od 90 dni),
– potrdili Okrožnega sodišča, iz katerih
je razvidno:
– da ponudnik ni plačilno nezmožen,
pod prisilno upravo, v stečaju, v likvidaciji,
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno (datum potrdila ne sme biti starejši od 90 dni),
– izjava ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– podati podatke o že sklenjenih pogodbah za tovrstna dela, iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet,
– če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja, mora ponudnik predložiti pogodbo s
podizvajalci oziroma pogodbo o skupnem
nastopanju,
– pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri realizaciji naročila, da je ponudnik pra-
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vočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,
– mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo
potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do dneva objave ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 10. 5. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila (teža in način uporabe
meril – 21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena (53%),
– plačilni pogoji (5%),
– ISO standard (2%),
– zagotavljanje kvalitete (20%),
– pozitivne reference za dobavo identične opreme (20%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Aleš Erceg, tel. 061/174-24-26, faks
061/174-24-32. Ponudnik lahko v času
razpisa zahteva dodatna pojasnila v roku 10
dni od datuma objave naročila.
16. Datum predhodne objave namere
o naročilu, če je bila objavljena: datum
predhodne objave namere o naročilu 2. 4.
1999.
17.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Št. 345/99
Ob-17694
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vzgojno-varstveni zavod Kekec Grosuplje, Trubarjeva 15, 1290 Grosuplje, faks
061/764-454.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dobava živil mora biti
v skladu z naročili za naslednja dostavna
mesta:
– VVZ Kekec, Trubarjeva 15, Grosuplje
in
– Vrtec Pika, Ljubljanska c. 51, Šmarje-Sap.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki –
6,000.000 SIT,
2. sveže meso – 3,500.000 SIT,
3. meso perutnine in kuncev –
2,400.000 SIT,
4. mesni izdelki – 1,700.000 SIT,
5. ribe in konzervirane ribe –
700.000 SIT,
6. sveža zelenjava, sveže in suho sadje ter suhe stročnice – 7,000.000 SIT,
7. zamrznjena zelenjava – 200.000
SIT,
8. kokošja jajca – 600.000 SIT,
9. kruh in pekovsko pecivo –
3,400.000 SIT,
10. slaščičarski izdelki in zamrznjeni
izdelki iz testa – 600.000 SIT,
11. testenine – 500.000 SIT,

12. čaji – 500.000 SIT,
13. žitarice in mlevski izdelki –
900.000 SIT,
15. drugo prehrambeno blago –
6,500.000 SIT.
Količine posameznih živil so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora ponuditi 100% razpisanih vrst
blaga iz skupine, na katero se prijavlja.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
34,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročnik si pridržuje pravico do sprememb količine nabav posameznih živil glede na spremembe obsega dela in dejanske potrebe.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava, začetek 1. 3. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu naročnika: VVZ Kekec Grosuplje, Trubarjeva 15, 1290 Grosuplje, tajništvo vrtca.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je mogoče zahtevati vsak delovni dan
od 8. do 14. ure, do vključno 13. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT. DDV je v ceni (19%).
Plačilo
z
virmanom
na
ŽR
50130-603-56010, sklic na številko 05
12090-99. Dvig dokumentacije je možen
ob predložitvi dokazila o plačilu.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo predložene najkasneje do 20. 1. 2000 do 14.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno predložiti na naslov naročnika VVZ Kekec Grosuplje, Trubarjeva 15, 1290 Grosuplje, tajništvo vrtca. Prevzemnik: tajnica Alenka
Lampreht, in sicer vsak delovni dan od 8.
do 14. ure.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 1. 2000
ob 8. uri, na naslovu naročnika VVZ Kekec
Grosuplje, Trubarjeva 15, Grosuplje, v kabinetu.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe, plačljivo na prvi poziv v višini 3% ponudbene
vrednosti. Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti veljavna do 1. 3. 2000.
Bančne garancije za resnost ponudbe ni
potrebno priložiti v primeru, če ponudba ne
presega zneska, ki je določen za posamezno proračunsko obdobje v zakonu, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o zavodih.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni do-
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bavitelj z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.
Ponudba bo veljala v primeru, če ponudnik do predpisanega roka za oddajo ponudb predloži vse zahtevane dokumente in
izjave.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
skupaj s ponudbeno dokumentacijo veljati
45 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu lahko ponudniki zahtevajo samo v pisni obliki
do pet dni pred javnim odpiranjem ponudb.
Ponudbe morajo biti predložene v zapečatenih kuvertah, morajo biti jasno označene
z napisom “Ne odpiraj, ponudba – javni
razpis” in številko objave v Uradnem listu
RS. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 1. 2. 2000.
16., 17.
Vzgojnovarstveni zavod Kekec
Grosuplje
Ob-17723
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2500 Maribor, tel. 062/449-200 (nabava 449-2302), faks 062/449-2311.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: franko naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: obrazci v poštnem prometu.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava po naročilnicah.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 1999.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pošta Slovenije, d.o.o., kont. oseba Peter
Hometer, Slomškov trg 10, 2500 Maribor,
tel. 062/449-200 (449-2302), faks
062/449-2311, III. nadstropje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 7. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
10.000
SIT,
51800-601-180, Pošta Slovenije, d.o.o.,
virman ali splošna položnica.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 1. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Pošta Slovenije,
d.o.o., 2500 Maribor, tel. 062/449-200
(449-2302), faks 062/449-2311.
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8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 1. 2000 ob 10. uri, III. nadstropje, uprava, Slomškov trg 10, Maribor.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti.
10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je predložen obrazec izjave, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– da je predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti,
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem,
– da ima ponudnik plačane vse davke in
prispevke, določene z zakonom, do dneva
izdaje potrdila,
– da je število dni blokad žiro računa iz
obrazca BON 2, zap. št. 6, največ 10 dni v
preteklih 6 mesecih od dneva sestavitve
obrazca, ali potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran več kot 10 dni,
– da so čisti prihodki od prodaje enaki
ali večji od trikratne vrednosti ponudbe, na
katero se prijavlja (obrazec BON 1 I/8),
– da izkazana izguba iz naslova poslovanja (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. 1. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena obrazca.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: 7. 1. 2000.
16., 17.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 8120/3530/1999
Ob-17724
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o. Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, telefaks št.
061/174-24-42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj izvedbe del: RTP Okroglo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelava PZI za elektromontažna dela, izvedba elektromontažnih
del, dobava drobnega materiala in pridobitev strokovne ocene za zamenjavo
VN opreme v 110 kV stikališču RTP
400/110 kV Okroglo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni razpis.

(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: ocenjena vrednost naročila 11,300.000 SIT.
4. Datum objave, če je predvideno: 15. 2. 2000.
5. Predviden datum zaključka dobave:
15. 7. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, tajništvo sektorja za vzdrževanje,
soba 22/IV, Mojca Ferleš.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT (cena 5.000 SIT
+ DDV 950 SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 1. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3 C.5, prevzemnik Katarina Lipovec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 1. 2000 ob 10. uri, pri naročniku, dvorana B (IV. nadstropje).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od skupne ponudbene
vrednosti, trajanje veljavnosti 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni,
gotovinsko plačilo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika, finančno poslovne in tehnične sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “ponudba“,
– registracija podjetja pri pristojnem organu oziroma priglasitveni list (datum potrdila pristojnega organa in overovitve ne sme
biti starejši od 90 dni),
– pravnomočno odločbo – dovoljenje
občinskega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum potrdila
pristojnega organa in overovitve ne sme biti
starejši od 90 dni),
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 ali podatki iz bilance stanja in uspeha iz zadnje davčne napovedi (datuma izdaje obrazcev BON 2 in BON 3 ne smeta biti
starejša od 90 dni),
– pravnomočno odločbo – dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum izdaje listine in njene overovitve ne sme biti starejši
od 90 dni),
– potrdilo Ministrstva za finance – Davčne uprave RS, da je ponudnik davčni zavezanec za DDV,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje – kazenske evidence, da ponudnikovi vodstveni
delavci v preteklih treh letih, šteto od dneva
objave javnega razpisa, niso bili obsojeni
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zaradi kaznivih dejanj (datum potrdila ne
sme biti starejši od 90 dni),
– potrdilo Ministrstva za finance, da ima
poravnane davčne in druge obveznosti določene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev.
– reference ponudnika,
– vse ostale zahtevane dokumente, ki
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do izteka veljavnosti ponudbe (najmanj 45 dni od datuma
odpiranja ponudb).
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena (80%),
– plačilni pogoji (5%),
– pozitivne reference izvajalca za izvajanje elektromontažnih del na 110 kV ali višjem napetostnem nivoju (10%),
– pozitivne reference projektanta za projektiranje elektromontažnih del na 110 kV
ali višjem napetostnem nivoju (5%).
15. Druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika, to je Jure
Čater, tel. 061/174-24-50.
Elektro-Slovenija, d.o.o
Št. 132-005/99
Ob-17732
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova 19a,
SI-1000 Ljubljana, številka telefaksa:
061/13-16-035.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: programska oprema za
ACC/APP PROC in RDR simulator.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje izključno za naročilo v
celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
45,000.000 SIT ali 228.400 EUR.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
20. 3. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
28. 3. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze, Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba je Dalibor Jovanović, tel.
064/261-603 ali 061/17-34-600, E-mail:
dalibor.jovanovic@infomediji.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 1. 2000.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 27. 1. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova
19a, SI-1000 Ljubljana, vložišče.
Zapečatene kuverte morajo biti z vidno
oznako “Ponudba programska oprema za
ACC/APP PROC in RDR simulator -
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RAZ99_21 - Ne odpiraj!“ Na hrbtni strani
kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 1. 2000 ob 10. uri, v prostorih Uprave
Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova 19a, SI-1000 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finačnih zavarovanj za resnost
pobnudbe: nepreklicna bančna garancija
na prvi poziv za resnost ponudbe, izdana s
strani ustrezne prvorazredne banke
(FITCH-IBCA rating AA) v višini 10% od
vrednosti blaga z veljavnostjo 60 dni od
datuma odpiranja ponudb.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
javno naročilo se financira iz sredstev proračuna RS v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna RS in sklenjeno pogodbo (fiksna
cena v SIT z vključenim ustreznim prometnim davkom, avansa ni, plačilni rok najmanj
30 dni).
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije; ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma s podizvajalci na podlagi pogodbe o skupnem nastopanju (joint
venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 27. 1. 2000 po
14. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo zbral največ točk, in sicer na osnovi naslednjih dveh
meril:
– cena do 30 točk: najnižja cena = 30
točk, najvišja cena = 0 točk, vmesne cene
dobijo sorazmerni delež točk, zaokrožen na
dve decimalni mesti,
– reference v centrih kontrole letenja ali
centrih za šolanje kontrolorjev v Evropi,
ZDA, Kanadi in Avstraliji za istovrstna dela
(1 center = 1 referenca, ne glede na število
instaliranih sistemov) do 70 točk: največ referenc = 70 točk, najmanj referenc = 0
točk, vmesnemu številu referenc pripada sorazmerni delež točk, zaokrožen na dve decimalni mesti.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Dalibor Jovanović, tel. 064/261-603 ali
061/17-34-600, Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova 19a, SI-1000 Ljubljana.
16.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo
Ob-17733
1. The Employer: Republic of Slovenia,
Ministry of Transport and Communications,
Civil Aviation Authority of RS, Kotnikova

19a, SI-Ljubljana, Slovenia, fax No.:
+386 61 13 16 035.
2. Method of selection of the most favourable bidder (3rd Article of the Public
Procurement Law): public invitation of tenders for the selection of supplier without
restrictions.
3. (a) Place of delivery: Ljubljana, Slovenia.
(b) Types and quantities of goods to be
supplied (detailed specification exists in the
Tender documentaion !): Software for
ACC/APP PROC and RDR simulator.
(c) Declaration whether a bidder may bid
for only a part of the goods, which parts or
groups: a bidder may submit a bid for the
supply of goods exclusively on the whole.
(č) Estimated total purchase value:
45,000.000 SIT or 228.400 EUR.
(d)
4. Date of delivery if specified: 20th
March 2000.
5. Envisaged deadline for the completion of delivery: 28th March 2000.
6. (a) Adress for the placement of requests for Tender documentation: Republic
of Slovenia, Ministry of Transport and Communications, Civil Aviation Authority of RS,
Kotnikova 19a, SI-Ljubljana, Slovenia, contact person is Mr. Dalibor Jovanović, tel.
No.: +386 64 261 603 or +386 61 1734
600,
E-mail:
dalibor.jovanovic@infomediji.si.
(b) Deadline for the requests for Tender
documentation: 20th January 2000.
(c)
7. (a) Deadline (date and time) for
the arrival of bids: 27th January 2000
by 2 p.m.
(b) Address for the delivery of bids: Republic of Slovenia, Ministry of Transport and
Communications, Civil Aviation Authority of
RS, Kotnikova 19a, SI-Ljubljana, Slovenia,
Mail deposit.
Sealed envelopes must be visibly
marked “Bid for the supply of Software for
ACC/APP PROC and RDR simulator RAZ99_21 – Do not open!“ On the back
side of the envelope must be stated address of the sender.
8. Date, time and place of the opening
of bids: 28th January 2000 at 10 a.m. at
the premises of the Civil Aviation Authority
of RS, Kotnikova 19a, SI-Ljubljana, Slovenia.
9. Amount, type and term of validity of
the bid bond: irrevocable first-call bank
guarantee for the sincerity of the bid issued
by a suitable first-class bank or by a foreign
first-class bank (FITCH-IBCA rating AA-) to
the value of 10% of the bidder’s price.
10. Essential terms of financing and payment of goods, and/or quotation of applicable provisions in the other documents: public procurement is financed through budget
of the Republic of Slovenia and on the basis
of the contract, which have to be signed
(firm price in SIT or EUR including all costs
and taxes, no advance payment, payment
within minimum 30 days).
11. Requested legal form of the bidders: contract according to the specifications of the Tender documentation; if capacity is provided through subcontractors
or in the form of business cooperation, the
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bidder must submit the contract with the
subcontractors or the contract on the joint
venture, together with the definition and authorisation of the leading partner.
12. Requirements ragarding the bidder’s
legal status, financial/business and technical qualifications to be recognised performance capability: requirements are stated in
the Tender documentation.
13. Date, after which withdrawal of the
bid is not possible: 27th January 2000 after
2 p.m.
14. Criteria to be used in assessing bids
and in selecting the most favourable bid
(21st Article of the Public Procurement
Law): the most favourable bidder will be the
one which collects the most points on the
basis of the following two criteria:
– price up to 30 points: lowest price =
30 points, highest price = 0 points, intermediate prices receive a proportionate
share of the points rounded off to two decimal places,
– references at ATCC centers or training
centers for the ATCC personel in Europe,
USA, Canada and Australia for the same
type of work (1 center = 1 reference, regardless of the number of systems installed)
up to 70 points: maximum number of references = 70 points, minimum number of
references = 0 points, intermediate number
of references receive a proportionate share
of the points rounded off to two decimal
places.
15. Additional informations regarding the
public tender: technical informations are
possible by Mr. Dalibor Jovanović, tel. No.:
+386 64 261 603 or +386 61 1734 600,
Republic of Slovenia, Ministry of Transport
and Communications, Civil Aviation Authority of RS, Kotnikova 19a, SI-Ljubljana, Slovenia.
16., 17.
Republic of Slovenia
Ministry of Transport
and Communications
Št. 037-2/99
Ob-17795
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Upravna enota
Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec, tel.
063/71 35 120, faks 063/71 35 215.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Upravna enota Žalec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
I. skupina – pisarniški material,
II. skupina – računalniški material.
Natančen seznam pisarniškega in računalniškega materiala in navedba predvidene količine blaga, ki je predmet razpisa, je
sestavni del razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za dobavo blaga v
celoti ali pa po skupinah iz I. in II. točke.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
I. skupina – 4,000.000 SIT,
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II. skupina – 3,000.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: od
1. 1. 2000 do 31. 12. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Upravna enota Žalec, Ulica Savinjske čete
5, Žalec.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 27. 12. 1999
do vključno 13. 1. 2000, vsak delovnik od
9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 12. 1. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Upravna enota Žalec, Ulica
Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 1. 2000 ob 8. uri v sobi št. 20 (prizidek
II. nadstropje).
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od vrednosti zneska javnega naročila, bančna garancija mora veljati do 1. 2. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba v
skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudnik sme
umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati
do poteka roka za oddajo ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
fiksnost cen, dobavni roki, reference, ugodnosti – merila so obrazložena in ocenjena v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudnik mora svojo zahtevo izraziti
pisno na naslov naveden v 6.a) točki.
Ponudnik sme zahtevati pojasnilo do
vključno 4. 1. 2000.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: ni bil objavljen.
Republika Slovenija,
Upravna enota Žalec
Ob-17797
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona, številka faksa: Zdravstveni dom Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.
061/300-39-24, faks 061/300-39-12.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: naročnik (ordinacije).

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 501 osebnih računalnikov,
– 262 tiskalnikov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo osebnih računalnikov oziroma samo tiskalnikov.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
83,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost naročila, ki se bodo morda oddajali posamično:
– 64,150.000 SIT,
– 18,850.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: marec 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
marec 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Ljubljana, Nabavna služba
(soba št. 33), Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko s
potrdilom o vplačilu in fotokopijo Potrdila o
registraciji dvignejo razpisno dokumentacijo do 10. 1. 2000 do 14. 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
111-280-86.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 27. 1. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zdravstveni dom Ljubljana,
Vložišče (soba št. 11), Kotnikova 28, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako: ‘’Ne
odpiraj – Ponudba’’, za JR-PC/2000.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
27. 1. 2000 ob 13. uri, Zdravstveni dom
Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, velika sejna soba v kleti.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% od vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 12 enakih mesečnih 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 ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 27. 1. 2000
po 12. uri.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): cena –
40%, čas odprave okvare – 25%, reference
ponudnika – 25%, boniteta ponudnika – 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: kontaktna oseba: mag. Marjana Sever
Bračun, univ. dipl. ekon.
16., 17.
Zdravstveni dom Ljubljana
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Št. 403-47/99-0022-34
Ob-17802
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij, Ljubljana, Tivolska 50, faks
061/17-85-470.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javno naročilo se odda z javnim
razpisom izbire izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zavod za prestajanje
kazni zapora Ig pri Ljubljani in Zavod za
prestajanje kazni zapora Maribor – Odprti
oddelek Rogoza.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: utekočinjeni plin.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: okvirna
vrednost celotnega naročila je 7,350.000
SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
zadnji rok dobave je 31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se dobi na naslovu:
osebno na Upravi za izvrševanje kazenskih
sankcij – tajništvo, Tivolska 50 – 13. nadstropje, Ljubljana. Dvig je možen samo s
pisnim pooblastilom.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do dneva odpiranja
ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 11. 1. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: v tajništvo naročnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 1. 2000 ob
9.30, v sejni sobi na naslovu naročnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od
ponudbene vrednosti.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo naročila je sukcesivno po dobavi 30 dni po izstavitvi računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik z ustreznimi kvalifikacijami in pooblastili za prodajo predmeta
javnega naročila. Ponudnik ne sme biti v
stečaju, imeti mora poravnane vse davčne
in druge z zakonom določene obveznosti.
Podrobnejše zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma, ki je določen za odpiranje ponudb.
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14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ob izpolnjevanju formalnih in tehničnih pogojev
je edino merilo ponujena cena.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu se dobi
na naslovu naročnika pri Gabrijelu Učakar,
tel. 061/17-85-650.
16., 17.
Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij
Ob-17803
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
telefaks 136 97 46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: osebno vozilo znamke
Rover 75 2.0 CDT CLZ .
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: rok
dobave je 60 dni po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za avtoceste RS –
DARS, d.d., izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, soba 101/I – vložišče.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 10. 1. 2000.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
17. 1. 2000 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Družba za avtoceste RS –
DARS, d.d., izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6; vložišče, soba 101/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Dobavo osebnega vozila znamke Rover
75 2.0 CDT CLZ.“ Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 17. 1. 2000
ob 9. uri na naslovu: Družba za avtoceste
RS – DARS, d.d., izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna soba št. 601/VI.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 180.000 SIT in veljavnostjo
91 dni od datuma odpiranja ponudb
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in teh-

nične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Janez
Dobnikar, DARS, d.d., Izpostava Ljubljana,
Einspielerjeva 6, tel. 30 94 375, faks. 136
97 46.
16., 17.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

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

Št. 7373
Ob-17621
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104, Ljubljana, telefaks
061/177-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija poslovnih prostorov na lokaciji
Povšetova 6 – I. faza: ocenjena vrednost
naročila z DDV je 28,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del je februar 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, investicije, soba št. 49/I, tel.
061/177-96-92.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: osebno na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6, Ljubljana,
soba 49/I, od vključno 27. 12. 1999 do
vključno 14. 1. 2000 od 8. do 12. ure,
proti predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo (položnica
ali blagajniški prejemek) in proti predložitvi
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fotokopije Potrdila o registraciji, izdanega
od Davčnega urada RS MF DURS.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50103-601-23953, namen nakazila: JR
G 5/99 – rekonstrukcija Povšetova 6 – I.
faza ali z gotovino pri blagajni podjetja na
Povšetovi ulica 6, ob delovnikih od 8. do
9.30 in od 10. do 12. ure. Obvezno navesti
davčno in matično številko vplačnika.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 21. 1.
2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana,
tajništvo, soba št. 29, I. nadstropje.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 1. 2000 ob 12.30, soba št. 51, II. nadstropje, Povšetova ulica 6, Ljubljana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do vključno
21. 1. 2000, po 12. uri.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): razvidno iz razpisne dokumentacije.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne dodatne informacije o javnem razpisu po tel. 061/177-96-27, Ludvik Bonač, univ. dipl. inž.
17., 18.
JP Snaga, d.o.o., Ljubljana
Št. 8120/3456/1999
Ob-17652
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, telefaks št.
061/174-24-42.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: SM 48 na DV 110
kV Tolmin-Cerkno.
4. a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost: izvedba
sanacije SM 48 na DV 110 kV Tolmin-Cerkno.
Ocenjena vrednost je 14,900.000 SIT.
Vse ostale podrobnosti so razvidne iz
razpisne dokumentacije.
b) Celovitost ponudbe: naročnik bo upošteval samo ponudbe, ki zajemajo celotni
razpis.
5. a), b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: od 15. 3.
2000 do 31. 5. 2000.
7. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: pri
naročniku, tajništvo Sektorja za vzdrževanje, soba 22/IV, Mojca Ferleš.
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b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 7. 1. 2000,
vsak delovni dan od 8. do 13. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno znesek nakazati):
29.750 SIT (cena 25.000 SIT + DDV 4.750
SIT), virmansko nakazilo z oznako naziva
javnega razpisa na žiro račun št.
50106-601-90093.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 24. 1. 2000 do 9.30.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 1. 2000 ob 10. uri.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 745.000 SIT, bančna garancija,
rok veljavnosti do 5. 3. 2000.
11. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni, gotovinsko plačilo, obračun po situacijah, ki so
navedene v razpisni dokumentaciji.
12. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji mora biti priložen
spisek podizvajalcev in navedena pravna oblika odnosa med njimi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika, finančno poslovne in tehnične sposobnosti ponudnika, ki jih mora izpolnjevati,
da mu bo priznana sposobnost: naročnik
bo moral predložiti naslednje dokumente:
– registracijo podjetja pri pristojnem organu oziroma priglasitveni list (datum potrdila pristojnega organa in overovitve ne sme
biti starejši od 90 dni),
– pravnomočno odločbo – dovoljenje
občinskega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa (datum potrdila
pristojnega organa in overovitve ne sme biti
starejši od 90 dni),
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 ali podatki iz bilance stanja in uspeha (datuma izdaje obrazcev BON 2 in
BON 3 ne sme biti starejši od 90 dni),
– potrjene pozitivne reference del in kadrov,
– izjava ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– potrdili Okrožnega sodišča, da ni v
postopku prisilne poravnave, v stečajnem
ali likvidacijskem postopku, da njegovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem, da ni s sodno ali drugo odločbo
ustavljeno,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
v preteklih treh letih pred pričetkom naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– potrdilo Ministrstva za finance,da ima
poravnane davčne in druge obveznosti določene z zakonom v obdobju zadnjih šest
mesecev,
– vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 5. 3. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skup-

na ponudbena cena (75%), plačilni pogoji
(5%), pozitivne reference ponudnika pri podobnih delih na objektih ELES (10%), potrjene pozitivne reference ponudnika pri podobnih delih na objektih drugih naročnikov
(10%).
16. Druge informacije o naročilu: podaja
jih kontaktna oseba naročnika Igor Podobnik.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ljubljana
Ob-17657
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Jesenice–državna meja.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba sanacije predora Karavanke po projektu št. 89 19 1367/96.
Ocenjena vrednost del: 1.100,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden čas
izvedbe razpisanih del april 2000 do oktober 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Služba za gradbeno dejavnost, Oddelek za
spodnji ustroj, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, kontaktna oseba je Zvezdana Dolenec; tel. 061/29-14-586.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 3. 1. 2000 do
21. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 200.000
SIT z virmanom na žiro račun št.
50100-601-5014744 ali na glavni blagajni,
Ljubljana, Kolodvorska 11, Ljubljana (soba
115 v prvem nadstropju), kjer tudi dobijo
potrdilo o vplačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do dne 16. 2. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, (soba 205).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 2.
2000 ob 10. uri v prostorih Slovenskih
železnic, d.d., Kolodvorska 11, steklena
dvorana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: za zavarovanje resnosti ponudbe mora
biti obvezno predložena bančna garancija v višini 1% ocenjene razpisne vrednosti in mora veljati do poteka opcije
ponudbe.
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11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila se bodo izvajala v skladu z določili zakona o poroštvu RS za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil (Ur. l. RS, št. 31/99) in v skladu z
razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirana za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno
angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudb mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila, teža ter način uporabe meril bo naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika, pri Zvezdani Dolenec, tel. 29-14-586.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999;
Ob-11469.
18.
Slovenske železnice, d.d.
Ob-17660
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14-822.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Maribor–Šentilj.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba sanacije predora Počehova po projektu št. 21/101-96/POC.
Ocenjena vrednost del: 400,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden čas
izvedbe razpisanih del april 2000 do oktober 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Služba za gradbeno dejavnost, Oddelek za

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

spodnji ustroj, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, kontaktna oseba je Zvezdana Dolenec; tel. 061/29-14-586.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 3. 1. 2000 do
28. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 150.000
SIT z virmanom na žiro račun št.
50100-601-5014744 ali na glavni blagajni,
Ljubljana, Kolodvorska 11, Ljubljana (soba
115 v prvem nadstropju), kjer tudi dobijo
potrdilo o vplačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti predložene do dne 9. 2. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, (soba 205).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 2.
2000 ob 10. uri v prostorih Slovenskih
železnic, d.d., Kolodvorska 11, steklena
dvorana.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: za zavarovanje resnosti ponudbe mora
biti obvezno predložena bančna garancija v višini 3% ocenjene razpisne vrednosti in mora veljati do poteka opcije
ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila se bodo izvajala v skladu z določili zakona o poroštvu RS za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova posojil (Ur. l. RS, št. 31/99) in v skladu z
razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirana za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno
angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudb mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev naročila, teža ter način uporabe meril bo naveden v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu dobijo
ponudniki na naslovu naročnika, pri Zvezdani Dolenec, tel. 29-14-586.

17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999;
Ob-11470.
18.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 110-1/99
Ob-17662
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6,
telefaks 136 97 46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: AC Brezovica– Vrhnika.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradnja protihrupne zaščite PO6 in PN7 za
del naselja Brezovica na AC Brezovica Vrhnika.
Ocenjena
vrednost
celote
je
40,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: delo se oddaja v
celoti.
(c) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov: Izdelava projektov ni vključena.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok dokončanja del je 30. 5. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, soba 103/I,
kontaktna oseba je Oto Rubinič, dipl. inž.,
tel 17 88 331, faks 17 88 332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 27. 12. 1999 do 17. 1.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 50.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
27. 1. 2000 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za Gradnja protihrupne zaščite PO6 in PN7
za del naselja Brezovica na AC Brezovica Vrhnika“ Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 27. 1. 2000
ob 9. uri na naslovu: Direkcija Republike
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Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 320/III.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 1,200.000 SIT in veljavnostjo 121 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz lastnih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen v pogodbi kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo izpiska iz
sodnega registra z veljavnostjo 60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti, boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo revizorjev za
zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena in druga merila navedena v razpisni
dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Oto
Rubinič, dipl. inž. – Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 17
88 331, faks 17 88 332.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 1. 10. 1999 pod št.
Ob-12434, objava o izidu pa dne 17. 12.
1999.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 08-131-2/99
Ob-17698
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1109 Ljubljana, tel.
061/137-53-75, faks 061/137-54-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradbena, obrtniška in inštalacijska dela na
adaptaciji paviljonske stavbe Kmetijskega inštituta Slovenije. Ocenjena vrednost
za II. fazo je 104,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi le kompletna dela za II. fazo.
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6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: datum predvidenega pričetka del 3. 5. 2000 in dokončanja 30. 6. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
SPINO II, d.o.o., 1108 Ljubljana, Dolenjska
c. 188, tel. 061/127-42-47, od 4. 1. 2000
dalje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na žiro račun
50106-601-1578, z virmanom ali splošno
položnico.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 1. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Kmetijski inštitut Slovenije, 1109 Ljubljana, Hacquetova 17, v
primeru osebne ponudbe na isti naslov v
tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 1. 2000 ob 13. uri, v sejni sobi upravne
zgradbe Kmetijskega inštituta Slovenije,
Ljubljana, Hacquetova 17.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od vrednosti ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
po določilih iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo, zahtevano po razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 15. 2. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
a) cena s plačilnimi pogoji,
b) reference,
c) garancijski roki.
Merila in njihova uporaba za ocenjevanje
so določena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: SPINO II, d.o.o., Dolenjska cesta 188,
Ljubljana, tel. 061/127-42-47, od 4. 1.
2000 dalje.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: je
ni bilo.
18.
Kmetijski inštitut Slovenije
Ob-17699
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, faks
061/29-14822.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: odsek železniške
proge Ljubljana–Sežana nad delom avtoceste Vrhnika–Postojna.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija viadukta “Štampetov most”. Dela
obsegajo izdelavo nove krovne AB plošče
(dolžina 155 metrov), sanacijo stebrov in
lokov nad dolinskim delom (7 odprtin) ter
dveh lokov nad avtocesto, ureditev zgornjega ustroja proge in prestavitev vozne
mreže na dolžini objekta, predelava tirnih
in SVTK naprav za potrebe ureditve enotirnega prometa.
Ocenjena vrednost del je 600 mio SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del je
predviden v marcu 2000, čas izvedbe pa 8
mesecev.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura –
Gradbena dejavnost, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, kontaktna oseba je Irena Zore,
univ. dipl. inž. grad., tel. 061/29-14-592,
faks 061/29-14-822.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 28. 12. 1999
do 4. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignejo ponudniki proti plačilu 100.000
SIT z virmanom na žiro račun naročnika št.
50100-601-5014744, ali na glavni blagajni
SŽ, Kolodvorska 11, Ljubljana (soba 115),
kjer tudi dobijo potrdilo o vplačilu.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 20. 2. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana (soba 205).
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 2. 2000 ob
10. uri, v prostorih Slovenskih železnic (steklena dvorana).
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti
predložena bančna garancija v višini 2%
ocenjene razpisane vrednosti in mora veljati
do poteka opcije ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: financiranje in plačila se bodo izvajala
na podlagi zakona o poroštvu Republike
Slovenije za obveznosti Slovenskih železnic, d.d., iz naslova podjetij (Ur. l. RS,
št. 31/99) in skladno z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec v
sodelovanju s podizvajalci, ki jih navede v
ponudbi ali v skupnem nastopu (joint venture).
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
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na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo in
opremo,
– imajo stalno zaposleno ali pogodbeno
angažirano delovno silo v skladu z določili
zakona o graditvi objektov,
– imajo pravočasno poravnane svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
– izpolnjujejo ostale zahteve iz razpisne
dokumentacije.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: veljavnost ponudb mora biti najmanj 60 dni od dneva, ko
poteče rok za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
za dodelitev so opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu dobijo ponudniki na naslovu naročnika pri Ireni Zore.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
Uradni list RS, št. 43 z dne 4. 6. 1999,
Ob-4611.
18.
Slovenske železnice, d.d.
Ob-17835
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Zidani Most–Radeče.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba del na cesti G1-5 (M 10-3) 331 nadvoz za železnico v Zidanem Mostu.
Ocenjena vrednost del: 50,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti v roku 90 dni po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba
št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo pri blagajni (soba 416/IV) oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863, pri APP Ljubljana-Vič.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 1. 2000 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za Izvedba del na cesti G1-5 (M 10-3) 331
nadvoz za železnico v Zidanem Mostu.”
– J. V.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 24. 1. 2000 ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
sejna soba št. 220/II.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% od ocenjene vrednosti, ki mora veljati
vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
naročilo v celoti financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
5/96, 78/97, 87/97, 34/98, 91/98 in
63/99) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih. Predmet javnega naročila so
dela sezonskega značaja in bi bila zaradi
časovnih omejitev otežena izpolnitev javnega naročila v okviru proračunskega leta. Naročnik bo sklenil pogodbo šele po sprejetju
finančnega načrta.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo
in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji (10. poglavje).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja
cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval 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, 1000 Ljubljana.
Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa, je 45 dni od dneva odpiranja ponudb.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 27. 8. 1999 pod št.
69-70/99.
Direkcija RS za ceste

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

Št. 14-2224/99
Ob-17462
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, tel. 37-30, faks 373-107.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vzdrževanje zelenih površin na območju mesta Kranja – mestne krajevne skupnosti.
Ocenjena vrednost del je 28,000.000
SIT. Mestna občina Kranj bo sklenila pogodbo v višini razpoložljivih sredstev.
4. Kraj izvedbe: Mestna občina Kranj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko poteguje
samo za vsa razpisana dela.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dela se izvajajo od 1. 3.
2000 do 31. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Mestna občina Kranj, Oddelek za gospodarske javne službe, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, kontaktna oseba Rado Pečar.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovni dan od 8. do 12. ure, najkasneje do 8.
dne od objave v Uradnem listu RS.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo do navedenega roka, s potrdilom o plačilu razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT na žiro račun Mestne občine Kranj, št. 51500-630-50113, s
pripisom “Razpisna dokumentacija za vzdrževanje zelenih površin”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje trideseti
dan po objavi v Uradnem listu RS, najkasneje do 10. ure. Ponudbo dostavite v sobo
209 Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti predložene na naslov Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti
z naslovom naročnika, s pripisom “Vzdrževanje zelenih površin – ponudba, ne odpiraj” in
številko objave tega razpisa ter naslovom ponudnika na prvi in zadnji strani kuverte.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo trideseti dan po objavi
v Uradnem listu RS, in sicer v sobi 9 Mestne
občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj,
ob 12. uri.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
so v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v skladu z določili
zakona o izvrševanju proračuna.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– registracija ponudnika in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti pristojnega upravnega organa, za samostojne podjetnike priglasitveni list DURS-a,
– izjava o minimalni kadrovski usposobljenosti in tehnični opremljenosti,
– dokazilo, da podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ne starejše od 30 dni od te objave,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od te objave,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti,
– izjava banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– obrazec o boniteti BON 1 in BON 2
oziroma BON 3, ne starejši od 30 dni od te
objave, oziroma davčna odmera samostojnega podjetnika za leto 1998, ne starejša
od 90 dni od te objave,
– dokazilo o poravnanih obveznostih in
naslova davkov in drugih dajatev, ne starejše od 30 dni od te objave,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, vodstveni delavci ponudnika niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
ne starejše od 30 dni od te objave,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo,
potrjene reference del, potrjen predlog pogodbe o izvajanju del.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega
roka oddaje ponudbe.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena vrednost 40%,
– plačilni pogoji 20%,
– fiksnost pogodbene cene 20%,
– reference ponudnikov 20%.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije ponudniki lahko dobijo do
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izteka razpisnega roka na Mestni občini
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, osebno
ali po tel. 064/373-143, kontaktna oseba
Rado Pečar.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ne.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: naročilo je prvič objavljeno.
Mestna občina Kranj
Ob-17521
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica, faks 062/811-903.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: čiščenje zdravstvenih
prostorov.
Ocenjena vrednost: 32,500.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: na lokacijah, kjer
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica opravlja svojo dejavnost (razvidno iz razpisne dokumentacije).
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko poteguje
za celotno razpisano storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: naročnik variantne
ponudbe ne bo upošteval.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi samo svoje variante.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 24 mesecev, predvidoma od 1. 3. 2000 do 28. 2. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica,
tajništvo, Partizanska ulica 30, 2310 Slovenska Bistrica.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.950 SIT plača ponudnik
z virmanom na ŽR št. 51810-603-33759, s
pripisom “javni razpis”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 1. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zavod Zdravstveni dom
Slovenska Bistrica, tajništvo, Partizanska ulica
30, 2310 Slovenska Bistrica, v zaprti kuverti s
pripisom “Ponudba – ne odpiraj”, z navedbo
številke objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in predmeta javnega naročila.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 1. 2000 ob 11. uri, na naslovu:
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, sejna
soba, Partizanska ulica 30, Slovenska Bistrica.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini, kot je določeno v
razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji.

14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: javno naročilo bo oddano samo enemu izvajalcu.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
naročnik sklene pogodbo z izbranim nosilcem ponudbe.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po roku, določenem za oddajo ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
I. ponudbena cena 70%,
II. reference ponudnika 15%,
III. uporaba ekološko neoporečnih čistil
15%.
18., 19., 20.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Št. 7372
Ob-17627
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Povšetova ulica 6, Ljubljana, telefaks
061/177-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje prevozniških
storitev materiala v letu 2000 za odlagališče komunalnih odpadkov Barje –
19,200.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Kamnolom Verd - Odlagališče komunalnih odpadkov Barje v Ljubljani, Cesta dveh cesarjev.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da,
v skladu z razpisno dokumentacijo JR S
4/99.
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: brez variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: leto 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, služba za investicije, soba št.
49/I. nadstropje, tel. 061/177-96-92, ob
delovnikih od 8. do 12. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno 7. 1. 2000
ob delovnikih med 8. in 12. uro proti dokazilu o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo (položnica, blagajniški prejemek). Obvezno priložiti fotokopijo potrdila o registraciji izdano od Davčnega urada RS MF DURS.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
50103-601-23953, namen nakazila: JR
S4/99 - prevozniške storitve, ali z gotovino
na blagajni podjetja, Povšetova ulica 6, Ljubljana, ob delovnikih od 8. do 9.30 in od 10.
do 13. ure. Obvezno navesti davčno in matično številko vplačnika.
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10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 19. 1.
2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
19. 1. 2000 ob 12.30, Povšetova ulica 6,
Ljubljana, soba št. 51, II. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: veljavna pogodba - razvidno iz razpisne dokumentacije.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po vključno
19. 1. 2000 po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): razvidno iz razpisne dokumentacije.
18., 19., 20.
JP Snaga, d.o.o., Ljubljana
Št. 7371
Ob-17628
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, telefaks
061/177-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: mletje lesnih odpadkov in sejanje kompostiranih lesnih odpadkov v letu 2000 za odlagališče komunalnih odpadkov Barje – mletje lesnih odpadkov; 9,000.000 SIT, sejanje
kompostiranih
lesnih
odpadkov:
6,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, odlagališče
komunalnih odpadkov Barje, Cesta dveh cesarejv.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: da,
v skladu z razpisno dokumentacijo JR S
5/99.
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: brez variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: leto 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, služba za investicije, soba št.
49/I. nadstropje, tel. 061/177-96-92, ob
delovnikih od 8. do 12. ure.
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do vključno 10. 1.
2000 ob delovnikih med 8. in 12. uro proti
dokazilu o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo (položnica, blagajniški prejemek). Obvezno priložiti fotokopijo potrdila o
registraciji izdano od Davčnega urada RS
MF DURS.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na ŽR št.
50103-601-23953, namen nakazila: JR
S5/99 - mletje in sejanje lesnih odpadkov,
ali z gotovino na blagajni podjetja, Povšetova ulica 6, Ljubljana, ob delovnikih od
8. do 9.30, in od 10. do 13. ure. Obvezno
navesti davčno in matično številko vplačnika.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno 20. 1.
2000 do 12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20. 1. 2000 ob 13. uri, Povšetova ulica 6,
Ljubljana, soba št. 51, II. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: veljavna pogodba - razvidno iz razpisne dokumentacije.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
razvidno iz razpisne dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po vključno
20. 1. 2000 po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): razvidno iz razpisne dokumentacije.
18., 19., 20.
JP Snaga, d.o.o., Ljubljana
Ob-17629
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, Trbovlje, 0601/26-633,
0601/26-090.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje storitve fizičnega varovanja v Termoelektrarni Trbovlje, d.o.o. Ocenjena vrednost je
12,000.000 SIT/leto.
4. Kraj izvedbe: Trbovlje.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a) , (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 1. 3. 2000 do 1. 3.
2003.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici

27, Trbovlje, kont. oseba Mateja Jordan,
IV. nadstropje (pravna služba).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do 12. 1. 2000 med 10. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo ponudnikom, in sicer proti izkazu
plačila je 5.000 SIT na ŽR podjetja št.
52700-601-11513 s pripisom “stroški razpisne dokumentacije - fizično varovanje”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 1. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje, IV.
nadstropje (pravna služba).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 1. 2000 ob 10.30, Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, 1420 Trbovlje, II. nadstropje (sejna soba).
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti za leto
2000 ter bančno garancijo (izbrani ponudnik) za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezna dokazila in izjave, kot jih zahteva razpisna dokumentacija.
16. Datum, po katerem ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe: veljavnost ponudbe je 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– bruto cena s plačilnimi pogoji – 70,
– boniteta ponudnika – 24, (donosnost,
solventnost, likvidnost, certificiranost poslovanja),
– reference – 6.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo samo pismeno na
naslovu kot pod 9.a točko.
19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Ob-17632
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, Ljubljana, faks
142-37-15.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca za izvedbo storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: rekonstrukcija sistema
kemične priprave vode, okvirni znesek je
500,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: objekt naročnika.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.
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(c)
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe
niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik mora pripraviti ponudbo skladno z razpisno dokumentacijo.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja naročila marec 2000, izvajanje naročila predvidoma 2 leti.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo dokumentacijo v Razvojnem sektorju Termoelektrarne Toplarne
Ljubljana, Toplarniška 19, tajništvo, soba
št. pr.110/I.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo je
možno zahtevati do vključno 4. 1. 2000 od
10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudnik mora znesek
60.000 SIT (z DDV) nakazati na račun naročnika št. 50103-601-16504.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno predložiti do vključno 4. 2. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudnik mora poslati ponudbo na naslov Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, Toplarniška 19, ali dostaviti v Razvojni sektor naročnika, tajništvo – soba št.
pr-110/I.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 7. 2. 2000 ob 11. uri
v sejni sobi naročnika.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti, ki bo veljavna še
75 dni po odpiranju ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z razpisno dokumnetacijo in predlogom pogodbe
v razpisni dokumentaciji.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko zamenjajo ponudbo ali od nje odstopijo
najkasneje do 4. 2. 2000 do 12. ure.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena in plačilni pogoji – 35 točk,
– celovitost pondube – 10 točk,
– reference – 5 točk,
– tehnološka rešitev – 30 točk,
– rok izvedbe – 20 točk.
18.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera je
bila objavljena v Ur. l. RS, št. 77-78 z dne
24. 9. 1999.
20.
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o.

Št.
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Št. 4/2000
Ob-17636
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, Trbovlje, faks 0601/26-090.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje vzdrževalnih
del na elektrostrojnih napravah v TE Trbovlje.
4. Kraj izvedbe: Objekti Termoelektrarne Trbovlje, d.o.o.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba v kompletu.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: trajanje naročila je
1 leto.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Nabavna služba (Anita Žučko), Ob železnici 27, Trbovlje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 21. 1. 2000
vsak delovnik od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, znesek je potrebno nakazati na ŽR št. 52700-601-11513.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 25. 1. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 25. 1. 2000 v prostorih TET ob 10.30.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: skladno z razpisno dokumentacijo in predlogom pogodbe
iz razpisne dokumentacije.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od 25. 1.
2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena s plačilnimi pogoji – do 60 točk,
– boniteta ponudnika (donosnost, solventnost, likvidnost, certificiranost) – do 20 točk,

– izvajanje del na visokoktlačnih delih
kotlov v obdobju zadnjih 3 let – do 15 točk,
– odzivnost – do 5 točk.
18., 19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje
Ob-17653
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom upokojencev Celje, Jurčičeva
6, Celje, faks 063/484-530, tel.
063/435-200.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejtiev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nabava kurilnega olja v
količini 200.806 l.
Ocenjena
vrednost
naročila:
12,700.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Dom upokojencev Celje, Jurčičeva 6, Celje.
5. (a), (b), (c)
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 sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 15. 2. 2000 do 14. 2.
2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
tajništvo Doma upokojencev Celje, Jurčičeva 6, Celje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro,
od 28. 12. 1999 do 10. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki, ki želijo dvigniti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti
dokazilo o plačilu stroškov razpisne dokumentacije v višini 11.900 SIT /znesek
vključuje DDV), na žiro račun številka
50700-603-32892, davčna številka:
43103375.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 17. 1. 2000 do 8.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dom upokojencev Celje,
Jurčičeva 6, 3000 Celje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”,
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, navedbo predmeta naročila, naslovom ponudnika, in sicer: “Javni razpis” –
Dobava kurilnega olja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 1. 2000 ob 8.30 v prostorih sejne sobe Doma upokojencev Celje, Jurčičeva 6,
Celje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
1,000.000 SIT, bančna garancija za resnost
ponudbe do 15. 2. 2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: 60-dnevni plačilni rok.
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14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: kot ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna ali civilna oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
zahteve so podrobneje navedene v razpisni
dokumnetaciji.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja ponudb (17. 1. 2000 do 8.30).
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumnetaciji, izhodišča pa bodo:
– cena,
– plačilni pogoji,
– dodatne ugodnosti.
18. Druge informacije o naročilu: druge strokovne informacije o naročilu dobijo
potencialni ponudniki na naslovu: Dom
upokojencev Celje, Jurčičeva 6, Celje,
kontaktna oseba je Bojana Mazil-Šolinc,
tel. 063/435-200.
19., 20.
Dom upokojencev Celje, p.o., Celje
Št. 4/99
Ob-17639
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Servis za protokolarne storitve, Predoslje 39, 4000 Kranj, 064/22-15-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet naročila je:
I. avtomobilsko zavarovanje,
II. požarno zavarovanje,
III. strojelomno zavarovanje in zavarovanje stekel.
Ocenjena vrednost kompletnega naročila je približno 6-8 mio. SIT.
4. Kraj izvedbe: Predoslje 39, Kranj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: v skladu z razpisno dokumentacijo.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZJN.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po
razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba je lahko oblikovana
tudi za posamezni sklop zavarovanj, ki so
navedena pod 3. točko te objave.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: v skladu s 3. točko
te objave.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek po sklenitvi zavarovalnih polic, rok za dokončanje 31. 12.
2003.
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9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Servis za protokolarne 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 2.000 SIT in pooblastilo za dvig
razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): virmansko nakazilo 2.000 SIT na Vlada RS, Servis
za
protokolarne
storitve,
ŽR
št.
51500-637-53797, dav. št. 17484421.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: enaindvajseti dan po
tej objavi do 12. ure (dan izdaje Uradnega
lista RS se ne šteje).
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Servis za protokolarne storitve, Predoslje 39, 4000 Kranj.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
triindvajseti 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.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni zahtev.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
po razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do roka za
odpiranje ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– višina ponudbene premije
85%,
– število obrokov
10%,
– rok likvidacije in izplačila škode 5%.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z
naročilom v hotelu Kokra, Predoslje 39, tel.
064/221-133, kontaktna oseba Jože Poljak.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: prva objava.
20.
Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve Kranj
Št. 0048-308/117-99
Ob-17663
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-5125, telefaks št.
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za izvajanje storitve avtobusnih prevozov tujcev na območju Republike Slovenije in v tujino za potrebe Prehodnega doma RS za tujce.

3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet javnega razpisa
je izvajanje storitve avtobusnih prevozov tujcev na območju Republike Slovenije in v tujino za potrebe Prehodnega
doma RS za tujce.
Opis storitve, ki je predmet tega javnega
naročila, je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
Orientacijska vrednost javnega naročila:
ocenjeni stroški izvajanja avtobusnih prevozov za eno leto so 12,000.000 SIT, in sicer:
– za prevoze na območju RS:
8,000.000 SIT,
– za prevoze v tujino: 4,000.000 SIT.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom
sklenil pogodbo za dobo 1 leta z možnostjo
podaljšanja za eno leto.
4. Kraj izvedbe: izvajanje storitve avtobusnih prevozov se bo izvajalo na območju
Republike Slovenije in v tujini.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),
– zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št.
79/99),
– zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 5/96, 78/97,
87/97),
– zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 34/98, 91/98),
– zakon o obligacijskih razmerjih (Ur. l.
SFRJ št. 29/78, 39/85, 57/89),
– zakon o davku na dodano vrednost
(Ur. l. RS, št. 89/98),
– zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99),
– zakon o prevozih v cestnem prometu
(ZPCP, Ur. l. RS, št. 72/94, 18/95, 54/96
in 48/98),
– odredba o obvezni vsebini razpisne in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97),
– odredba o spremembah in dopolnitvah
odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
63/97),
– odredba o zaščiti domačega ponudnika (Ur. l. RS, št. 47/97),
– odredba o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Ur. l. RS, št. 71/99),
– pravilnik o postopkih izplačila iz proračuna (Ur. l. RS, št. 43/98),
– pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 91/98, 9/99),
– pravilnik o avtobusnih voznih redih (Ur.
l. RS, št. 9-380/98 - str. 543),
– navodilo o izvrševanju proračuna (Ur.
l. RS, št. 1/98),
– navodilo o vrstah finančnih zavarovanj,
s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega
naročanja (Ur. l. RS, št. 73/97),
– vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja to
področje.
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki lahko ponudijo
razpisano storitev v celoti ali pa po posameznih sklopih oziroma podsklopih.
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Posameznih delov oziroma opravil razpisane storitve ponudniki ne morejo ponuditi.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudniki lahko ponudijo samo eno varianto ponudbe.
(b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za izvajanje
razpisane storitve za dobo 1 leta. Predvideni datum pričetka izvajanja storitve je 10. 3.
2000, predvideni datum zaključka pa 10. 3.
2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade, kontaktna oseba: Jože Konec, tel.
061/159-43-98.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od
12. do 14. ure, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 4.000
SIT, način plačila: virmansko, številka računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo za
notranje
zadeve),
sklicna
številka:
308-117-99.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti do 17. 1. 2000, najkasneje do
14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče,
1501 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne
18. 1. 2000, ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko – varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost dane ponudbe s strani ponudnika v znesku 8% od orientacijske vrednosti javnega naročila (960.000 SIT).
Bančna garancija mora veljati najmanj
130 dni od datuma odpiranja ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: rok plačila ne sme
biti krajši od 30 dni od dneva uradnega
prejema računa.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o izvajanju storitve avtobusnih
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prevozov, v skladu z razpisno dokumentacijo, za dobo 1 leta, z možnostjo podaljšanja
še za eno leto.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in samostojni obrtniki.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od zadnjega
roka za oddajo ponudb do roka veljavnosti
ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme
biti krajši od 130 dni.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): za prevoze na območju RS (notranji prevozi) so
merila cena, odzivni čas, finančno stanje
ponudnika ter razpoložljivi čas; za prevoze v
tujino (zunanji prevozi) pa so merila cena,
razširjenost mreže prevozov, rednost linij ter
finančno stanje ponudnika.
Največje možno število točk, ki jih lahko
ponudbe prejmejo pri prevozih na območju
RS (notranji prevozi) je 50 točk, in sicer: za
ceno je 30 točk, za odzivni čas je 8 točk, za
finančno stanje ponudnika je 8 točk ter za
razpoložljivi čas je 4 točke.
Največje možno število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo pri prevozih v tujino
(zunanji prevozi) za oba podsklopa je 54
točk, in sicer: za ceno je 30 točk, za razširjenost mreže prevozov je 8 točk, za rednost linij je 8 točk ter za finančno stanje
ponudnika je 8 točk.
18., 19., 20.
Ministrstvo
za notranje zadeve
Št. 3711/99
Ob-17673
1. Naročnik, poštni naslov, številka, številka telefaksa: Javno podjetje, Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58, 1516 Ljubljana,
faks 061/132-40-74.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev za
storitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: montažna dela v RTP
110/20 kV Bršljin.
Ocenjena vrednost naročila znaša
10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: RTP 110/20 kV Bršljin.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:
– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),
– zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 78/99),
– navodilo o vsebini objav za javna naročila v Uradnem listu (Ur. l. RS, št. 60/98),
– odredba o spremembi in dopolnitvi
odredbe o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
84/99),
– zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. l. RS, št.
59/99),
– zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.
l. RS, št. 56/99),
– zakon o graditvi objektov (Ur. l RS, št.
59/96).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: v primeru, da ponudnik vključi v sodelovanje svojega poslovnega partnerja (podizvajalca)
mora predložiti temu ustrezen dokument
(strokovna usposobljenost).
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba mora biti celovita,
eventuelnih delnih ponudb ne bomo upoštevali.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko ponudi eno ali več variant izvedbe montažnih
del v RTP 110/20 kV Bršljin.
(b) Ali ponudniki lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik mora ponuditi ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: izvajalec bo pričel z
deli februarja 2000 in jih dokončal do 15. 6.
2000. Predvidena je izvedba montažnih del
v 2 fazah z vmesno prekinitvijo. Predvideno
je, da bo 1. faza obsegala montažna dela v
20 kV stikališču, 2. faza pa bo obsegala
prevezavo iz starega 20 kV stikališča na
novo.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec,
tel. 131-52-55 v sobi št, 16/VI na naslovu:
Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56/VI, Ljubljana.
(b) Datum , do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 7. 1. 2000 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpisna dokumentacija bo na razpolago za plačilo 10.000 SIT na žiro račun Elektro Ljubljana, d.d., št. 50102-601-90004, sklicna
številka: 007991-276, z obvezno navedbo
davčne številke.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 21. 1. 2000 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane na naslov: Javno podjetje Elektro
Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 56, 1516
Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 21. 1. 2000 ob
12. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 56
/VII v Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb morajo predložiti
podpisano in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora predložiti bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti
ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: pogoji plačila se
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bodo dokončno oblikovali v pogodbi, skladno z razpisno dokumentacijo.
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Ponudnik je lahko gospodarska družba, ki mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– izpis registracije ponudnika, ne starejši od 90 dni od objave v Uradnem listu RS;
če ponudnik vključuje sodelovanje podizvajalcev, mora predložiti še podatke o predvidenih podizvajalcih in izpise njihovih registracij,
– pravnomočno odločbo – dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa; datum overovitve ne
sme biti starejši od 90 dni od objave v Uradnem listu RS,
– dokazilo, da podjetje ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni od objave v
Uradnem listu RS,
– dokazilo, da v preteklih 3 letih pred
pričetkom naročila, njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem, ne starejše od 90 dni
od objave v Uradnem listu RS,
– dokazilo, da poslovanje ponudnika ni
predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave, da njegovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno,
ne starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5% vrednosti ponudbe,
– izjavo banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– BON 1, BON 2, oziroma BON 3, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– dokazilo o poravnanih svojih obveznosti iz naslova davkov in drugih dajatev, ne
starejše od 30 dni od objave v Uradnem
listu RS,
– izjava ponudnika o obveznostih po zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in
o ugotovitvi skladnosti, o sposobnosti dajanja tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– izjavo podizvajalca ali pogodbo o skupnem nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalcem ali v obliki poslovnega sodelovanja,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
podizvajalcev.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba je
veljavna 90 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN):
– skupna ponudbena vrednost,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika, oziroma ponudnikovega izvajalca del za izvedbo montažnih
del v 10 kV in 20 kV stikališčih RTP Elektro
Ljubljana, d.d., ali drugih elektrogospodarskih podjetij v Republiki Sloveniji.
18. Druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumentaciji. Naročnik
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bo posredoval le pisna pojasnila na pisne
zahtevke, ki bodo naročniku priporočeno
posredovane do 14. 1. 2000.
19., 20.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 025-116/1999-2
Ob-17709
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, faks 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: predmet razpisa so redna naročila zahtevnejših fotokopiranj.
Orientacijska vrednost naročila glede na
predvidene potrebe v letu 2000: 5,500.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitve: od podpisa pogodbe
do 28. 2. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, kontaktna oseba Nives Jurcan soba P03.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 1. 2000 do
14. ure.
10. (c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo (številka bančnega računa, kamor je potrebno nakazati znesek):
2.500 SIT na ŽR 50100-630-10014
(MOP).
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 1. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 1. 2000 ob 11. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, Ljubljana, sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti.
13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 25. 1. 2000.
17.
18. Druge informacije o naročilu: Geodetski dokumentacijski center Geodetske
uprave Republike Slovenije, Zemljemerska
ulica 12, Ljubljana, po predhodni najavi po
telefonu št. 178-48-46.
19., 20.
Geodetska uprava RS
Št. 025-117/1999-2
Ob-17710
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor – Geo-

detska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, faks 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: predmet razpisa so redna naročila reprodukcijsko kartografskih storitev za potrebe izdajanja podatkov v Geodetskem dokumentacijskem
centru Geodetske uprave RS do konca
leta 2000 in sicer:
– izdelki na osnovi obdelave Č/B aeroposnetkov,
– izdelki na osnovi obdelave barvnih aeroposnetkov (iz negativa),
– reprografske storitve: kopiranja načrtov in kart po postopku preko kopirnega
okvirja, kopiranja načrtov in kart po FOS
postopku, izdelava združenih kopij originalov in obnova originalov načrtov in kart,
– izdelava DOF (digitalni ortofoto načrt
ali karta) izdelkov na papir in film (printanje
in postopek osvetljevanja),
– izdelava map za zaščito originalov načrtov in kart.
Orientacijska vrednost naročila glede na
predvidene potrebe v letu 2000:
33,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ne.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitve: od podpisa pogodbe
do konca leta 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, kontaktna oseba Nives Jurcan P 25.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 24. 1. 2000 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 2.500
SIT na ŽR 50100-630-10014 (MOP).
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 25. 1. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
25. 1. 2000 ob 10. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 5% od vrednosti
ponudbe.
13., 14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 25. 1. 2000.
17., 18., 19.
20.
Geodetska uprava RS
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Št. 130/99
Ob-17735
1. Naročnik: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: predmet razpisa je projekt nudenja svetovalnih uslug in storitev pri spodbujajnju izvoza slovenskih
podjetij in organizacijo poslovno prodajnih delegacij na Norveško in Dansko in
posamična organizacija obiskov potencialnih kupcev iz Skandinavije v letu
2000. Posamezno prijavljeno svetovalno
podjetje lahko kandidira za izvedbo programa aktivnosti v Skandinaviji (Švedska, Finska, Norveška, Danska).
Cilj projekta je povečanje izvoza slovenskih podjetij v te države. Ciljna skupina pridobivanja novih potencialnih kupcev so naslednje panoge električna, elektronika, avtodeli, kovinsko predelovalna, tekstilna, usnjarska, lesno predelovalna, kemična,
prehrambena.
a) program izvedbe poslovno prodajne
delegacije na Dansko in Norveško mora minimalno zagotavljati sledeče aktivnosti svetovalnega podjetja:
– kratko tržno analizo za proizvode vsakega prijavljenega podjetja;
– identifikacija potencialnih kupcev na
podlagi brošur, predstavitev in želja slovenskih podjetij;
– direktno kontaktiranje (follow up) potencialnih kupcev, katerim je bila poslana
predstavitvena pošta, s pomočjo telefona,
faxa ali e-maila;
– organizacija programa obiskov 15
predstavnikov slovenskih podjetij pri resnih
potencialnih kupcih na Norveškem in Danskem;
– predstavitev trga in programa obiskov
za posamezno podjetje ob prihodu podjetij
na Norveško oziroma Dansko;
– stalno stimuliranje interesa za nakup
slovenskih proizvodov in promocijo Slovenije in njenih proizvajalcev v izbranih državah;
– anketa med podjetji, katera bodo slovenska podjetja obiskala in končno poročilo
o izvedbi projekta;
– sestanek s sodelujočimi podjetji v Sloveniji in dogovor za follow up oziroma strategijo za posameznega kupca.
b) program izvedbe obiskov potencialnih kupcev iz Skandinavije mora minimalno
zagotoviti sledeče aktivnosti:
– priprava seznama z najmanj 100 naslovi potencialnih prvovrstnih kupcev blaga slovenskih proizvajalcev iz posamezne
države in predstavitev njihove nabavne politike;
– direktno kontaktiranje (follow up) potencialnih kupcev s pomočjo telefona, faxa
ali e-maila;
– organizacija posamičnih obiskov 20
predstavnikov skandinavskih podjetij v Sloveniji;
– stalno stimuliranje interesa za nakup
slovenskih proizvodov in promocijo Slovenije in njenih proizvajalcev pri tujih kupcih;
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– anketa med podjetji, ki bodo obiskala
Slovenijo in končno poročilo o izvedbi projekta.
Za izvajanje programa bodo na postavki
1946 Spodbujanje izvoza, po sprejetju proračuna za leto 2000, na voljo sredstva v
višini do 14 mio SIT oziroma 71.066 EUR
za posamezno poslovno prodajno delegacijo in 15 mio SIT oziroma 76.142 EUR za
izvedbo obiskov potencialnih kupcev iz
Skandinavije.
4. Kraj izvedbe:
a) Poslovno prodajni delegaciji se izvajata na Norveškem oziroma Danskem.
b) Obiski kupcev iz skandinavskega področja se izvajajo v Sloveniji.
5. a), b), c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko prijavi
tudi samo za posamično storitev (organizacijo ene izmed poslovno prodajnih delegacij ali obiskov kupcev) ali za celoten paket
storitev.
7.
8. Trajanje naročila in datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu
Urada za gospodarsko promocijo in tuje
investicije, Kotnikova 28, Ljubljana, kontaktna oseba Milanka Jakopič, tel.
061 178 3557, faks 061 178 3599.
b), c)
10. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: popolna vloga v skladu
razpisnimi pogoji mora biti dostavljena na
sedež Urada, ne glede na vrsto prenosa te
pošiljke, do vključno 26. 1. 2000, do 13.
ure, v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj –
vloga na razpis”, z navedbo “Promocija/Skandinavija” in številko objave v Uradnem listu RS, na prednji in polnim naslovom
pošiljatelja na zadnji strani. Vlog, ki ne bodo
prispele pravočasno, oziroma bodo nepravilno izpolnjene, komisija ne bo obravnavala
in bodo vrnjene pošiljateljem.
Zainteresirano podjetje mora vlogi na razpis, ki vsebuje načrt za izvajanje aktivnosti iz
točke 3a) in/oziroma 3b) ter finančni načrt,
sestavljen iz fiksnih stroškov izvedbe aktivnosti iz točke 3.a) in/oziroma 3.b) in variabilnih stroškov, priložiti registracijo podjetja, kriterije za izbor podjetij in vir podatkov o
skandinavskih podjetjih, katere namerava
kontaktirati, ter opis dosedanjih referenc pri
opravljanju razpisanih in sorodnih aktivnosti
v preteklosti. Zahtevana dokumentacija mora biti posredovana v slovenskem jeziku. V
primeru, ko je vlagatelj tujec se vloga posreduje v slovenskem in angleškem jeziku.
Finančni načrt mora biti izražen v slovenski
valuti SIT. V primeru, da je vlagatelj tujec se
finančni načrt predloži v SIT in EUR.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Kotnikova 28,
1000 Ljubljana.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo izvedla Komisija
za odpiranje in ocenjevanje ponudb v sejni
sobi Urada za gospodarsko promocijo in
tuje investicije na Ministrstvu za ekonomske

odnose in razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana,
dne 27. 1. 2000 ob 9. uri. Komisija bo
smiselno uporabljala določila zakona o javnih naročilih. Prijavljena podjetja bodo o rezultatih razpisa obveščena najkasneje v 45.
dneh od odpiranja razpisa.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: izbranemu svetovalnemu podjetju
bodo dodeljena razpisana sredstva izvedbo
projekta izplačana v 2 obrokih: 50% ob podpisu pogodbe in preostalih 50% po končanem projektu, v odvisnosti od uspešnosti
realizacije pogodbe. Pogoj za realizacijo plačila je uspešna izvedba posameznih dogovorjenih aktivnosti ob istočasni predaji končnega in medfaznih poročil, skupaj z obračuni stroškov. Kot kriterij uspešnosti se šteje:
– število organiziranih obiskov slovenskih podjetij pri tujih podjetjih in izražena
namera in izražena namera o sodelovanju s
slovenskimi podjetji (pri poslovni delegaciji
na Norveško in Dansko),
– število obiskov v Sloveniji in namera o
sodelovanju s slovenskimi podjetji (v primeru obiska potencialnih kupcev iz Skandinavije).
14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na razpis se lahko prijavijo svetovalna podjetja iz Slovenije in iz tujine, ki se ukvarjajo s
svetovanjem ali z izvedbo promocije izvoza,
imajo poslovne reference pri teh poslih v
Skandinaviji, odlično poznajo skandinavsko
gospodarstvo in so podobne storitve že izvajale v preteklosti. Do udeležbe na tem
razpisu niso upravičena podjetja, ki so v
stečajnem postopku ali v postopku prisilne
poravnave.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:
Merila za izbiro svetovalnih podjetij:
– poslovna usposobljenost za izvedbo
projekta,
– z referencami podkrepljena aktivna prisotnost na skandinavskem trgu,
– z referencami podkrepljeno izvajanje
podobnih aktivnosti v preteklosti,
– usposobljenost za vzpostavljanje stikov
s skandinavskimi podjetji,
– transparentna finančna konstrukcija
projekta,
– obseg storitev glede na ceno,
– druge ugodnosti.
Prednost pri izbiri bodo imela podjetja,
ki bodo predložila detajlni časovni in kvalitativni plan aktivnosti, skupaj z virom podatkovnih baz za izbiro ciljnih podjetij.
18., 19., 20.
Ministrstvo
za ekonomske odnose in razvoj
Urad za gospodarsko promocijo
in tuje investicije
Ob-17736
1. The Employer: Ministry of Economic
Relations and Development, Trade and Investment Promotion Office, Kotnikova 28,
Ljubljana, Slovenia.
2. The process of selecting the most
successful tenderer: Public invitation to ten-
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der open to all eligible tenderers without
limitations.
3. Scope of the tender and the executive summary with project value: The
Project for the Procurement of Consultancy Services for the promotion of Slovenian exporters, the organisation of the
export sales missions to Norway and
Denmark, and the inward buyer missions from Scandinavia in the course of
2000. An individual consulting may submit
its Tender for the execution of activities in
the Scandinavian countries (Sweden, Finland, Norway, Denmark).
The purpose of the Project is to increase
exports of Slovenian companies to these
countries. The target group of new potential
buyers are companies operating in the following industries: electrical, electronics,
vehicle components, metal processing, textile, leather, wood-processing, chemical,
and food-processing.
a) Terms of Reference for export sales
missions to Norway and Denmark shall ensure the minimum scope of activities as listed below:
– A brief market analysis of products
manufactured by each participating Slovenian company;
– Identifying potential buyers on the basis of brochures, presentations and plans of
the participating Slovenian companies;
– Follow-up activities where potential
buyers included in direct mailing are contacted by phone, fax or e-mail;
– Organising visits of 15 representatives
of the participating Slovenian companies to
short-listed potential buyers in Norway and
Denmark;
– Presenting the market and each visit
of the respective participating Slovenian
company to Norway, i.e. Denmark;
– Continuous stimulation of interest for
the purchase of Slovenian products and the
promotion of Slovenian producers in selected countries;
– Polling the companies the Slovenian
companies will be paying a visit to, and
preparing a final report on the implementation of the Project;
– Meeting with participating Slovenian
companies in Slovenia with the aim to define the future strategy for each buyer.
b) Terms of Reference for the inward
buying missions from Scandinavia shall ensure the minimum scope of activities as listed below:
– Preparing of a list with at least 100
addresses of potential blue-chip buyers of
Slovenian products per country complete
with an outline of purchasing policy of the
respective company;
– Follow-up activities where potential
buyers included in direct mailing are contacted by phone, fax or e-mail;
– Organising individual visits of 20 representatives of Scandinavian companies to
Slovenia;
– Continuous stimulation of interest for
the purchase of Slovenian products and the
promotion of Slovenian producers in selected countries;
– Polling the companies which will be paying a visit to Slovenia, and preparing a final
report on the implementation of the Project;
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The Project will be financed from Budget Item 1946: Promotion of Exports. The
funds in the amount of 14 million Tolars
(EUR 71.066) per export sales mission, and
15 million Tolars (EUR 76.142) for the inward buying missions from Scandinavia, will
be available after the Budget for 2000 has
been adopted by the Parliament.
4. Venue
a) The export sales missions will take
place in Norway, i.e. in Denmark.
b) The inward buying mission from Scandinavia will come to Slovenia.
5. a), b), c)
6. Partial scope of services offered by
tenderers
Tenderers may submit their tenders for
an individual service (e.g. organisation of
one export sales or inward buying mission)
or for the whole package as described hereinbefore.
7.
8. Commencement and completion of
the Project
Tender validity: 12 (twelve) mounths.
9. a) Complete address of the institution
in charge of disseminating tender documents
Tender documents may be obtained from
the Trade and Investment Promotion Office
at 28 Kotnikova Street, Ljubljana. The contact person is Mrs Milanka Jakopič, phone:
061 178 3557, fax: 061 178 3599.
b), c)
10. a) Deadline for the submission of
Tenders
Tenders completed in compliance with
the Invitation to Tenderers shall be submitted to the Trade and Investment Promotion
Office regardless of the mode of transport
on 26 January 2000 not later than 13:00
hours local time in sealed envelopes,
marked “Ne odpiraj – Vloga na razpis” and
“Promocija/Skandinavija” complete with the
reference number of the publication in the
Official Gazette of the Republic of Slovenia
on the front and the complete address of
the tenderer on the back. Late tenders, i.e.
incomplete tenders, will not be evaluated
by the Evaluation Committee and will be
returned to the respective tenderer.
Tenderers shall include in their tenders
milestones for the implementation of the
activities listed under 3 (a) and/or 3(b), and
the financial plan composed of fixed and
variable costs for the implementation of the
activities listed under 3 (a) and/or 3(b), certificate of incorporation, eligibility criteria for
target Scandinavian companies and the
source of data on these companies, references demonstrating their experience
gained on similar projects in the past. This
documentation shall be in the Slovenian language. In the case where the tenderer is a
foreign person, the tender shall be submitted in the English language with a translation into Slovenian. The financial plan shall
be in the Slovenian Tolar (SIT). In the case
where the tenderer is a foreign person, the
financial plan shall be in Tolars and Euros.
b) Address for the submission the Tenders:
Ministry of Economic Relations and Development, Trade and Investment Promotion
Office, Kotnikova Street 28, 1000 Ljubljana.

11. Opening of Tenders
Public opening of Tenders will take place
in the conference room of the Trade and
Investment Promotion Office, Ministry of
Economic Relations and Development, Kotnikova 28, Ljubljana, on 27 January 2000
at 9:00 hours, by the Committee for the
Opening and Evaluation of Tenders. The
Committee will open and evaluate tenders
in accordance with provisions of the Law on
Public Procurement. Tenderers will be notified on the selection of the most successful
tenderer within 45 days after the opening of
tenders.
12.
13. Terms of Payment
The selected consultant will receive the
payment for his services in two parts: 50%
upon the signing of the contract, and the
remaining 50% upon the successful completion of the Project. The condition to effect
the payment is a successful implementation
of individually contracted activities, and the
submission of interim reports and the final
report including a breakdown of costs. How
successful the consultant has been in implementing the project will be assessed on the
basis of the following criteria:
– Number of arranged visits of Slovenian companies to foreign companies and
the stated readiness of the latter to do business (in the case of export sales missions
to Norway and Denmark),
– Number of arranged visits to Slovenia
and the stated readiness of foreign companies to do business (in the case of potential
buyers from Scandinavia).
14.
15. Eligibility of tenderers
Slovenian or foreign consultancy companies proactive in the area of advising
and/or export promotion are invited to submit tenders, provided they have terms of
reference for such activities carried out in
Scandinavia and a successful track record
in these activities.Tenders submitted by
companies in receivership or bankruptcy will
be rejected.
16.
17. Evaluation criteria:
Criteria for the selection of the most successful Tenderer:
Business capability for the implementation of the Project;
Presence in the markets of Scandinavia
supported by references;
Track record of similar activities successfully carried out;
Skills and facilities required for establishing contacts with Scandinavian companies;
Transparent financial structure of the
project;
Value for money, i.e. scope of services
to match the contract value;
Other advantages.
Those companies which have submitted
a detailed time schedule complete with the
description of planned activities, and the
database to serve as a source of information on target companies will have an advantage..
18., 19., 20.
Ministry of Economic Relations
and Development
Trade and Investment Promotion Office
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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. 441/99
Ob-17457
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja, Dornava 128, 2252 Dornava.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol, d.d., Ljubljana, Dunajska 50, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: sedež naročnika.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje – ekstra lahko, 450000 litrov.
7. Pogodbena vrednost: 27,585.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,125.000 SIT, 27,585.000 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-13755.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja, Dornava
Ob-17459
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najugodnejši ponudnik je bil izbran na podlagi referenc o predmetu javnega naročila, bonitete in tehnično popolnejše ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: hidravlično odkopno podporje (hidravlične stojke HS 40).
7. Pogodbena vrednost: 8,130.000 SIT
(brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,130.000 SIT, 8,068.000 SIT (brez
DDV).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 85-86 z dne 22. 10. 1999,
Ob-13535.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
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Ob-17460
1. Naročnik, poštni naslov: RTH, d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbran je bil cenovno najugodnejši ponudnik, ki nudi plačilne pogoje v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gorenje Trgovina, d.o.o.,
Partizanska 12, Velenje.
6. (a) Kraj dobave: Hrastnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: transportna naprava za
prevoz ljudi in materiala (viseča diesel
lokomotiva).
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
99,740.414,60 SIT, 95,327.121,90 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ena
izmed treh prispelih veljavnih ponudb je bila
v tehničnem smislu neustrezna.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999, Ob-13912.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
Št. 856/99
Ob-17478
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti.
3. Datum izbire: 1. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik je priznal sposobnost
za dobave blaga za obdobje od 1. 1. 2000
do 31. 12. 2000 dvema ponudnikoma, ki
sta izpolnjevala vse zahtevane izločitvene
kriterije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Era, Trgovina z živilskimi in neživilskimi izdelki, d.d., Prešernova 10, Velenje,
2. Koloniale Veletrgovina, d.d., Tržaška cesta 39, Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in Delovna enota Ravne pri Šoštanju, Ravne 18,
Šoštanj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nezdravstveni material –
živila in material za prehrano: g) splošno prehrambeno blago. Količine blaga
so razvidne iz predračuna skupine.
7. Pogodbena
vrednost:
12,483.112,95 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
13,238.123,58 SIT, 12,483.112,95 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-14448.
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Št. 859/99
Ob-17479
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti.
3. Datum izbire: 30. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik je priznal sposobnost
za dobave blaga za obdobje od 1. 1. 2000
do 31. 12. 2000 dvema ponudnikoma, ki
sta izpolnjevala vse zahtevane izločitvene
kriterije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Petrol, Slovenska naftna družba,
d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana,
2. OMV Istrabenz, Trgovina z nafto in
naftnimi derivati, d.o.o., Ferrarska 7, Koper.
6. (a) Kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in Delovna enota Ravne pri Šoštanju, Ravne 18,
Šoštanj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nezdravstveni material –
kurilno olje, 220.000 litrov.
7. Pogodbena vrednost: 13,565.167 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,162.940 SIT, 13,565.167 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-13858.
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Ob-17522
1. Naročnik, poštni naslov: Zdravstveni
dom Slovenska Bistrica, Partizanska ulica
30, 2310 Slovenska Bistrica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 10. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena za največje število
artiklov v posamezni skupini.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za dobavo po
skupinah se prizna naslednjim ponudnikom:
I. skupina: zdravila:
1. Kemofarmacija, Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
2. Sanolabor, d.d., Leskovškova 4,
1000 Ljubljana;
II. skupina: material za nego ran,
ostali medicinsko potrošni material, sanitetni in zavojni material, laboratorijski
material, razkužila in RTG material:
1. Sanolabor, d.d., Leskovškova 4,
1000 Ljubljana,
2. Peroni, d.o.o., Gregorčičeva 6,
3000 Celje,
3. Studio 33 Marketing, Brilejeva 2,
1000 Ljubljana;
III. skupina: zobozdravstveni material:
1. Sanolabor, d.d., Leskovškova 4,
1000 Ljubljana,
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2. Studio 33 Marketing, Brilejeva 2,
1000 Ljubljana,
3. Kemofarmacija, Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana,
4. Javni zdravstveni zavod Mariborske
lekarne Maribor, OE Farmadent, Zagrebška 91, 2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Zdravstveni dom Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 30, 2310
Slovenska Bistrica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: skladno s 50. členom ZJN je
bilo razpisano blago za I., II. in III. skupino.
7. Pogodbena vrednost:
I. skupina: 5,500.000 SIT,
II. skupina: 7,500.000 SIT,
III. skupina: 12,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I.
skupina:
2,874.926,57
SIT,
2,234.176,81 SIT letno,
II. skupina: 11,654.764,61 SIT,
5,623.972,20 SIT letno,
III.
skupina:
19,559.947
SIT,
10,216.251 SIT letno.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 90 z dne 5. 11.
1999, str. 6026, Ob-14446.
13.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Št. 193/99
Ob-17626
1. Naročnik, poštni naslov: Center za
zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični
44, Šentvid pri Stični.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 10. december 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): celotna ponudba po posameznih
skupinah živil in najnižja končna cena.
5. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje za
katerega je priznana sposobnost:
Kruh in pekovski izdelki:
– Dolenjske pekarne, d.d., Ločna 2, Novo mesto,
– Pekarna Grosuplje, d.d., Gasilska c.
2, Grosuplje.
Mleko in mlečni izdelki:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče,
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Trgovina Lj., Slovenčeva 25, Ljubljana.
Meso in mesni izdelki:
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, Celje.
Perutnina in izdelki iz perutnine:
– Jata, d.d., Hladilniška 34, Polje pri
Ljubljani,
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v trnovlje 17, Celje.
Ribe:
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Trgovina Lj. Slovenčeva 25, Ljubljana,
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, Celje,
– Emona blagovni center, d.d., Šmartinska c. 130, Ljubljana.
Jajca:
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– Poslovni sistem Mercator, d.d., Trgovina, Lj. Slovenčeva 25, Ljubljana,
– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10, Novo
mesto,
– Emona blagovni center, d.d., Šmartinska c. 130, Ljubljana.
Krompir:
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Trgovina, Lj. Slovenčeva 25, Ljubljana,
– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova c. 10,
Novo mesto,
– KZ Stična, C. II. grupe odredov 17,
Ivančna Gorica,
– Emona blagovni center, d.d., Šmartinska c. 130, Ljubljana.
Sadje in zelenjava:
– PS Mercator, d.d., Trgovina Lj., Slovenčeva 25, Ljubljana,
– KZ Krka, z.o.o., Rozmanova 10, Novo
mesto,
– Emona blagovni center, d.d., Šmartinska c. 130, Ljubljana.
Splošno prehrambeno blago:
– ABC Tabor, d.d., Adamičeva 14, Grosuplje,
– Emona blagovni center, d.d., Šmartinska c. 130, Ljubljana.
Zamrznejni izdelki:
– PS Mercator, d.d., Trgovina Lj., Slovenčeva 25, Ljubljana,
– Pekarna Grosuplje, d.d., Gasilska c. 2,
– Emona blagovni center, d.d., Šmartinska c. 130, Ljubljana.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od 1. februarja 2000 do 1. februarja 2001.
6. (a) Kraj dobave: Center za zdravljenje
bolezni otrok, Šentvid pri Stični 44, Šentvid
pri Stični.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– kruh in pekovski izdelki –
952.526,90 SIT,
– mleko in melčni izdelki –
1,752.013,40 SIT,
– meso
in
mesni
izdelki
–
3,125.205,54 SIT,
– perutnina in izdelki iz perutnine –
1,630.462,50 SIT,
– ribe – 256.142 SIT,
– jajca – 279.300 SIT,
– krompir – 371.436 SIT,
– sadje in zelenjava – 3,096.445,42
SIT,
– splošno prehrambeno blago –
4,177.074,49 SIT,
– zamrznjeni izdelki – 320.200,84 SIT.
7. Pogodbena
vrednost:
15,960.807,09 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– kruh
in
pekovski
izdelki
–
1,022.814,25 SIT, 848.115 SIT,
– mleko
in
mlečni
izdelki
–
2,072.634,27 SIT, 1,660.377,26 SIT,
– meso in mesni izdelki – 3,465.254,56
SIT, 3,465.254,56 SIT,
– perutnina in izdelki iz perutnine –
1,981.010,90 SIT, 1,819.800 SIT,
– ribe – 261.145 SIT, 247.269,90 SIT,
– jajca – 279.300 SIT, 234.000 SIT,
– krompir – 390.000 SIT, 374.400 SIT,
– sadje in zelenjava – 3,409.182 SIT,
3,163.922,76 SIT,

– splošno prehrambeno blago –
4,677.788,10 SIT, 4,446.198,65 SIT,
– zamrznjeni izdelki – 395.696,02 SIT,
321.854,40 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen:
razpis za predhodno ugotavljanje sposobnosti (50. člen ZJN) je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 92 z dne 12. novembra 1999.
13.
Center za zdravljenje bolezni otrok
Šentvid pri Stični
Št. 1/99-1432
Ob-17648
1. Naročnik, poštni naslov: Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ulica 8,
Šmarje pri Jelšah.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 24. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): zagotovljene letne količine blaga
in cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: glej št. 7.
6. (a) Kraj dobave: Šmarje pri Jelšah.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila, mleko, jajca, čistila in kurilno olje po skupinah in podskupinah od A do D:
A) Živila in material za prehrano:
(1) sadje,
(2) kmetijski izdelki,
(3) sveža zelenjava,
(4) zelenjava, sadje – ostala zamrznjena živila,
(5) kruh in pekovsko pecivo,
(6) splošno prehrambeno blago,
(7) meso, ribe, junjetina (sveži in zamrznjeni izdelki iz mesa),
(8) perutnina,
(9) mlečni izdelki,
(10) testenine,
B) mleko,
C) jajca,
Č) čistila:
(1) pralna sredstva, osebna higiena,
čistila,
(2) čistila splošno,
(3) sredstva za dnevno rabo v osebni
higieni in čiščenju,
(4) pomivalna sredstva,
D) kurilno olje.
7. Pogodbena vrednost in priznana
sposobnost za naslednje ponudnike:
A) živila in materiali za prehrano
(1) Sadje:
– Paf, d.o.o., Pešnica 8, Šentjur,
1,500.000 SIT,
– Plod, d.o.o., Preloge 25, Zg. Ložnica,
(2) Kmetijski izdelki:
– Plod, d.o.o., Preloge 25, Zg. Ložnica – 1,804.855 SIT,
– Paf, d.o.o., Pešnica 8, Šentjur,
(3) Sveža zelenajva:
– Plod, d.o.o., Preloge 25, Zg. Ložnica – 776.550 SIT,
– Paf, d.o.o., Pešnica 8, Šentjur,
(4) Zelenjava, sadje, ostala zamrznjena živila: razpis ni uspel, ker je bila predložena samo ena popolna ponudba,
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(5) Kruh in pekovsko pecivo:
– Klasje, mlinsko predelovalno podjetje, d.d., Cele Resljeva 16, Celje –
2,334.566,74 SIT,
– Gratis, d.o.o., Cerovec 3A, Šmarje
pri Jelšah,
(6) Splošno prehrambeno blago:
– Era, d.d., Velenje, Prešernova 10,
Velenje – 11,580.899 SIT,
– Merkator Jelša, trg. podjetje d.d.,
Aškerčev trg 14, Šmarje pri Jelšah,
(7) Meso, ribe, junjetina perutnina
(sveži in zamrznjeni izdelki iz mesa):
– Hrib, d.o.o., Večje brdo 8, Dobje
pri Planini – 9,425.237 SIT,
– Jurmes, d.d., Leona Dobrotimška
15, Šentjur,
– Celjske mesnine, d.d., Celje, Cesta v trnovlje 17, Celje,
(8) Perutnina:
– Hrib, d.o.o., Večje brdo 8, Dobje
pri Planini – 1,942.437 SIT,
– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva 10,
Ptuj,
– Jurmes, d.d., Leona Dobrotimška
15, Šentjur,
– Celjske mesnine, d.d., Celje, Cesta v trnovlje 17, Celje,
(9) Mlečni izdelki in (10) Testenine,
razpis ni uspel, ker je bila predložena samo
ena popolna ponudba;
B) Mleko, razpis ni uspel, ker je bila
predložena samo ena popolna ponudba,
C) Jajca, razpis ni uspel, ker je bila
predložena samo ena popolna ponudba,
Č) Čistila:
(1) Pralna sredstva, osebna higiena,
čistila:
– Chemo, d.d., Ljubljana, Maistrova
10, Ljubljana, 1,781.983 SIT,
– Vafra Comerc, d.o.o. Griže 125,
Griže,
– Dentacom, d.o.o., Efenkova 61,
Velenje,
(2) Čistila splošno:
– Vafra Comerc, d.o.o., Griže 125,
Griže – 810.261,25 SIT,
– Chemo, d.d., Ljubljana, Maistrova
10, Ljubljana,
(3) Sredstva za dnevno rabo v osebni
higieni in čiščenju: razpis ni uspel, ker je bila
predložena samo ena popolna ponudba,
(4) Pomivalna sredstva:
– Chemo, d.d., Ljubljana, Maistrova
10, Ljubljana – 1,105.175 SIT,
– Dentacom, d.o.o., Efenkova 61,
Velenje,
– Vafra Comerc, d.o.o., Griže 125,
Griže,
D) Kurilno olje:
– OMV Istrabenz, d.o.o., Ferrarska ul.
7, Koper, 8,879.464 SIT,
– Petrol, d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana.
8.
9. Število prejetih ponudb: 19.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
A) Živila in material za prehrano
(1) Sadje:
1,724.140
SIT,
1,500.000 SIT,
(2) Kmetijski izdelki: 2,600.000 SIT,
1,804.855 SIT,
(3) Sveža zelenajva: 1,000.000 SIT,
776.550 SIT,
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(4) Zelenajva, sadje ostala zamrznjena živila: razpis ni uspel, ker se je prijavil en
ponudnik,
(5) Kruh in pekovsko pecivo:
2,713.182 SIT; 2,334.566,74 SIT,
(6) Splošno prehrambeno blago:
12,193.560 SIT, 11,580.899 SIT,
(7) Meso, ribe, junjetina perutnina
(sveži in zamrznjeni izdelki iz mesa):
9,581.409 SIT, 9,425.237 SIT,
(8) Perutnina:
2,193.140
SIT,
1,942.437 SIT,
(9) Mlečni izdelki in (10) Testenine,
razpis ni uspel, ker se je prijavil en ponudnik,
B) Mleko, razpis ni uspel, ker se je prijavil en ponudnik,
C) Čistila:
(1) Pralna sredstva, osebna higiena, čistila: 2,033.992 SIT, 1,781.983 SIT,
(2) Čistila splošno: 1,781.983 SIT,
810.261,15 SIT,
(3) Sredstva za dnevno rabo v osebni
higieni in čiščenju: razpis ni uspel, ker se je
prijavil en ponudnik,
(4) Pomivalna sredstva: 1,330.828,90
SIT, 1,105.175 SIT,
Č) Kurilno olje: 9,065.789,10 SIT,
8,879.464 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 84 z dne 5. 10. 1999, Ob-13270.
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Ob-17641
1. Naročnik, poštni naslov: JVZ Vrtec Šoštanj, Koroška 13, Šoštanj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za blago.
3. Datum izbire: 13. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): vsi kriteriji, določeni v razpisni
dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. meso in mesni izdelki: KZ Šaleška
dolina, Trg svobode 12, Šoštanj,
2. zmrznjene ribe: Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Petrovče,
3. jabolka: KZ Šaleška dolina, Trg svobode 12, Šoštanj,
4.,5. Sveže in južno sadje in sveža
zelenjava: TP Era Velenje, Prešernova 10,
Velenje,
6. jajca: Galina Maribor, Svenškova 44,
Maribor,
7. mleko in mlečni izdelki: Mlekarna
Celeia, d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,
8. kruh in pekovsko pecivo: Klasje Celje, Prešernova 23, Celje,
9. splošno prehrambeno blago: TP
Era Velenje, Prešernova 10, Velenje.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,631.667,50 SIT, 142.480 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999,
Ob-14653.
JVZ Vrtec Šoštanj

Št. 289/99
Ob-17646
1. Naročnik, poštni naslov: Varstveno delovni center Tončke Hočevar, Vodnikova 56,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 14. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik je priznal sposobnost
dvema ponudnikoma, ki sta izpolnjevala vse
zahtevane izločitvene kriterije in sta bila cenovno najugodnejša.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost po 50. členu
ZJN je priznana za obdobje 12 mesecev
naslednjim ponudnikom:
1. Mesnica Krajnik, Marjan Kraknik, s.p.,
Tržnica Šiška, Podjunska ul., Ljubjana,
za dobavo: sveže meso;
2. Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
za dobavo: mleko in mlečni izdelki, zmrznjena zelenjava;
3. Mir, d.o.o., Lackova 22, Gornja Radgona, za dobavo: sveže meso, jajca, salame;
4. D. Bulc & Co., d.n.o., Kolodvorska
16, Ljubljana,
za dobavo: sveže sadje in zelenjava;
5. PS Mercator, d.d., Dunajska 107,
Ljubljana,
za dobavo: salame, jajca, sveže sadje in
zelenajva, zmrznjena zelenjava, splošno prehrambeno blago;
6. Prelest, d.o.o., Dunajska 7, Ljubljana,
za dobavo: tople malice;
7. Sodexho, d.o.o., Tržaška 40, Ljubljana,
za dobavo: tople malice;
8. Pekarna Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 5, Naklo,
za dobavo: sveži kruh, pekovsko pecivo;
9. Žito, PT, d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
za dobavo: sveži kruh, pekovsko pecivo,
torte;
10. Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
Petrovče,
za dobavo: mleko in mlečni izdelki.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Vodnikova
56. Blago iz skupine G se dobavlja na lokaciji Pokopališka 11, Zvezna ulica 18 in Vojkova 58, vse v Ljubljani.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil
in materiala za prehrano po skupinah
oziroma podskupinah ter gotova jedila.
Količine blaga so razvidne iz predračunov
posamezne skupine oziroma podskupine.
7. Pogodbena
vrednost:
29,222.658,90 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– A-1; 8,175.977 SIT, 8,066.062,46
SIT,
– A-2; 261.120 SIT, 161.280 SIT,
– A-3; 297.073,45 SIT, 280.112 SIT,
– B-1; 1,518.101 SIT, 1,404.300 SIT,
– B-2; 294.607,58 SIT, 239.284 SIT,
– C; 2,954.974,40 SIT, 2,336.449,90
SIT,
– E-1; 801.795 SIT, 748.302 SIT,
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– E-2; 281.160 SIT, 252.405 SIT,
– E-3; 139.320 SIT,
– F; 5,057.268,54 SIT,
– G; 11,092.500 SIT, 10,537.875 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: izvajalec sukcesivnih dobav bo tisti, ki bo zagotovil najnižjo ceno v obdobju.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 94 z dne 19. 11.
1999 Ob-15007.
13.
Varstveno delovni center Tončke
Hočevar, Ljubljana
Su 83/99
Ob-17700
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN):javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. kvaliteta,
2. cena,
3. rok dobave,
4. stalnost zalog,
5. reference,
6. ponudba izven specifikacije,
7. razne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema, d.d., Dunajska 121, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Okrožno sodišče v
Ljubljani in okrajna sodišča v Ljubljani, Cerknici, Domžalah, Grosupljem, Kamniku, Kočevju, Litiji, Trbovljah in na Vrhniki.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava pisarniškega, računalniškega in potrošnega materiala
ter drobnega inventarja (artikli in količine
zaradi obsega podatkov razvidni v dokumentaciji).
7. Pogodbena vrednost: 51,000.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 49,856.630,16 SIT, 47,413.755,89
SIT,
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Su 32/99
Ob-17705
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12, Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 6. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): skupna ponudbena cena, rok
dobave, reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema, d.d., Dunajska 121, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave:
– Okrožno sodišče v Krškem, C. krških
žrtev 12, Krško,
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– Okrajno sodišče v Krškem, C. krških
žrtev 12, Krško,
– Okrajno sodišče v Brežicah, C. prvih
borcev 48, Brežice,
– Okrajno sodišče v Sevnici, Glavni trg
30, Sevnica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava pisarniškega in drugega potrošnega materiala (vrsta in količina artiklov je razvidna
iz razpisne dokumentacije).
7. Pogodbena vrednost: 3,523.916,17
SIT z DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,119.376,90 SIT, 3,523.916,17 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999.
Okrožno sodišče v Krškem
Št. 8120/3457/1999
Ob-17640
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro-Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): skupna ponudbena cena (70%),
plačilni pogoji (5%), pozitivne reference ponudnika za dobavo kablov NYCY v objektih
ELES in izven ELES (5%), možnost vezave
ponujenih kablov na že obstoječe kable
vgrajene v objektih ELES (20%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektronabava d.d., Cesta
24. junija 3, 1000 Ljubljana.
6. a) Kraj dobave oziroma kraj izvedbe
del: RTP Divača, RTP Gorica, RTP Beričevo, RTP Kleče, RTP Podlog, RTP Maribor.
b) Vrsta in količina blaga ki ga je potrebo
dobaviti: 86.600 m krmilno-signalnih,
merilnih in napajalnih kablov z bakrenimi opleti, tipa NYCY.
7. Pogodbena vrednost: 23,091.712 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 19,404.800
SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 27,781.145 SIT, 23,091.712 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 94, z dne 19. 11. 1999.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ljubljana
Št. 40305-0114/99
Ob-17642
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
1290 Grosuplje, faks 061/762-533.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. oktober 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena 70%,
– reference pri izvajanju tovrstnih del
20%,
– rok izvedbe 10%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
delo dodeljeno: Kovinastroj Gastronom
d.d., Adamičeva cesta 36, 1290 Grosuplje.
6. (a) Kraj dobave: nova osnovna šola
Brinje v Grosupljem ob Ljubljanski cesti.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema kuhinje v novi
osnovni šoli Brinje v Grosupljem.
7. Pogodbena vrednost: 18,775.847 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,776.875,59 SIT in 18,775.847 SIT.
11. Morebitne druge podrobnejše informacije o postopku izbire izvajalca: javni razpis je bil ponovljen, ker je bilo pri prvem
javnem odpiranju ugotovljeno, da nobena
izmed prispelih ponudb ni popolna.
12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 76/99, z
dne 17. 9. 1999, št. 40305-0114/99,
Ob-11573.
Občina Grosuplje
Št. 40305-0116/99
Ob-17643
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
1290 Grosuplje, faks 061/762-533.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. oktober 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena 70%,
– reference pri izvajanju tovrstnih del
20%,
– rok izvedbe 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
delo dodeljeno: Elan Line, d.o.o., PC Sport,
Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem.
6. (a) Kraj dobave: nova osnovna šola
Brinje v Grosupljem ob Ljubljanski cesti.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zunanja oprema nove osnovne šole Brinje v Grosupljem.
7. Pogodbena vrednost: 12,154.791
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,464.510,35 SIT in 12,154.791 SIT.
11. Morebitne druge podrobnejše informacije o postopku izbire izvajalca: javni razpis je bil ponovljen, ker je bilo pri prvem
javnem odpiranju ugotovljeno, da je samo
ena izmed dveh prispelih ponudb popolna.
12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 74/99, z
dne 10. 9. 1999, št. 40305-0116/99,
Ob-11123.
Občina Grosuplje
Št. 40305-0115/99
Ob-17645
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
1290 Grosuplje, faks 061/762-533.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. september 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– ponudbena cena 70%,
– reference pri izvajanju tovrstnih del 20%,
– rok izvedbe 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
delo dodeljeno: Elan Line, d.o.o., PC Sport,
Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem.
6. (a) Kraj dobave: nova osnovna šola
Brinje v Grosupljem ob Ljubljanski cesti.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema športne dvorane
v novi osnovni šoli Brinje v Grosupljem.
7. Pogodbena vrednost: 95,559.215 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 109,145.891 SIT in 95,559.215 SIT.
11. Morebitne druge podrobnejše informacije o postopku izbire izvajalca: pridobljene so bile 3 ponudbe, vendar ena izmed
ponudb ni bila popolna.
12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 53/99, z dne
2. 7. 1999, št. 40305-0111/99, Ob-6163.
Občina Grosuplje
Št. 40305-0112/99
Ob-17647
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
1290 Grosuplje, faks 061/762-533.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. september 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena 70%,
– reference pri izvajanju tovrstnih del 20%,
– rok izvedbe 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
delo dodeljeno: Lesnina inženiring, d.d.,
Ljubljana, Parmova 53, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: nova osnovna šola
Brinje v Grosupljem ob Ljubljanski cesti.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: notranja oprema nove osnovne šole Brinje v Grosupljem.
7. Pogodbena vrednost: 66,178.935 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 76,743.653,35 SIT in 66,178.935 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS, št. 53/99, z dne
2. 7. 1999, št. 40305-0112/99, Ob-6161.
Občina Grosuplje
Št. 533/99
Ob-17644
1. Naročnik, poštni naslov: Javno komunalno podjetje Grosuplje, Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14.12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): dobavni rok, ponudbena cena,
plačilni pogoji, garancija, reference, servis.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tamček M&M d.o.o., Celovška 55, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Grosuplje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: tovorno vozilo, 1 kos.
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7. Pogodbena vrednost: 18,422.390 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,310.897 SIT, 18,422.390 SIT.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 90/99 z dne 5. 11. 1999, Ob-14431.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
Št. 3723/99
Ob-17685
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58,
1516 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3.člen ZJN): javni razpis za izbiro najugodnejšega ponudnika za blago brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire ):
– skupna ponudbena vrednost,
– dobavni rok,
– plačilni pogoji,
– potrjene reference ponudnika,
– skladnost s tipizacijo voznega parka
naročnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Revoz, d.d., komercialna divizija, direkcija prodajne mreže, Dunajska
22, 1511 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: dostava vozil je v prostore avtoparka javnega podjetja Elektro
Ljubljane, d.d., Glavarjeva 14, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– Renault Kangoo RN 1.4 z velikim
strešnim prtljažnikom – 15 kom –
33,945.000 SIT,
– Renault Twingo Base 1,2 – 10 kom
– 12,834.220 SIT,
– Renault Clio RT 1.4/5V-klima – 5
kom – 10,161.205 SIT.
7. Pogodbena vrednost: 56,940.425
SIT (z DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 56,940.425 SIT, 56,940.425 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 85-86 z dne 22. 10. 1999.
Javno podjetje
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-17701
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup gumi transportnih trakov.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje 29. 11. 1999, sklep o izbiri 6. 12.
1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
Sklop 1: samo ena ponudba, javni razpis
se ponovi.
Sklop 2: vsi kriteriji, navedeni v razpisni
dokumentaciji.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Sklop 2: Sava, d.d., transportni trakovi,
Škofjeloška c. 6, 4502 Kranj.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik:
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: gumi transportni trakovi:
– sklop 2: gumi transportni trakovi kvalitete »NL«.
Količine iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
– sklop 2: gumi transportni trakovi kvalitete »NL«: 3,327.900 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je
proizvajalec.
9. Število prejetih ponudb:
Sklop 1: 1,
Sklop 2: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez DDV):
Sklop 1: 8,423.965 SIT, 8,092.010 SIT,
Sklop 2: 3,622.050 SIT, 3,327.900 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-14378.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.
Ob-17702
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za nakup visokotlačnih cevi in priključkov.
3. Datum izbire: odpiranje in ocenjevanje
29. 11. 1999, sklep o izbiri 6. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naroč8. ila (utemeljitev izbire): merila iz razpisne dokumentacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Sklop 1: Omnikom, d.o.o., Šuštarjeva
7, 1420 Trbovlje,
Sklop 2: Kovinoplastika Sternad, s.p.,
Šmartno ob Paki 86, 3327 Šmartno ob
Paki.
6. (a) Kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik,
skladišče kupca.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: iz razpisne dokumentacije.
7. Pogodbena vrednost (brez DDV):
Sklop 1: 8,092.010 SIT,
Sklop 2: 5,307.260 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik je
trgovsko podjetje (sklop 1) oziroma proizvajalec (sklop 2).
9. Število prejetih ponudb:
Sklop 1: 2,
Sklop 2: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (brez DDV):
Sklop 1: 8,423.965 SIT, 8,092.010 SIT,
Sklop 2: 6,233.638,30 SIT, 5,307.260
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-14376.
Rudnik Trbovlje – Hrastnik, d.o.o.
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Št. 751-14/99
Ob-17707
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, servisiranje in zagotavljanje rezervnih delov, garancijski rok za motor in pogonske dele, garancijski rok za prerjavenje pločevine, reference iz naslova javnih naročil, poraba goriva.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Suzuki Odar, d.o.o., Jana
Husa 1/a, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Zavod za gozdove
Slovenije (centralna enota), Večna pot 2,
Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: terenska vozila Suzuki
Jimny 1.3 VX 3D 4WD, 22 kosov.
7. Pogodbena vrednost: 55,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 55,000.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999.
Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana
Ob-17734
1. Naročnik, poštni naslov: Vrtec Črnuče, Dunajska 400, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za sukcesivno dobavo živil, in sicer po naslednjih skupinah:
1) mleko in mlečni izdelki,
2) meso in mesni izdelki,
3) ribe in konzervirane ribe,
4) jajca,
5) olja in izdelki,
6) sveža zelenjava in sadje,
7) zamrnjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8) sadni sokovi,
9) žita, mlevski izdelki in testenine,
10) zamrznjeni izdelki iz testa,
11) kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
12) ostalo prehrambeno blago.
3. Datum izbire: 22. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk,
– lastna proizvodnja – 4 točke,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 3 točke,
– plačilni rok – 3 točke,
– celovitost opisa – 1 točka,
– skladnost vsebine ponudbe z zahtevami naročnika – 1 točka.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. mleko in mlečni izdelki – razpisni
obrazec 7a:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (vse razen 5. točke),
– Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Petrovče,
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– Mariborske mlekarne, d.d., Osojnikova 5, 2000 Maribor;
2. meso in mesni izdelki – razpisni
obrazec 7b:
– Pomurka trženje, d.o.o., Parmova
45, 1000 Ljubljana (točke 11. do 16 in 20.
do 22.),
– Jurmes, d.d., Leona Dobrotniška
15, 3232 Šentjur,
– Perutnina Ptuj, Potrčeva 10, 2250
Ptuj (točke 6. do 9., 12., 13., 17.),
– Mercator Kmetijsko gospodarstvo
Kočevje, d.o.o., Kolodvorska 23, 1330 Kočevje (točke 1. do 3.);
3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Loka Mengeš;
4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– Mercator, Kmetijsko gospodarstvo
Kočevje, d.o.o., Kolodvorska 23, 1330 Kočevje;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec
7d:
– ABC Tabor, d.d, Adamičeva 14,
1290 Grosuplje,
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30,
1000 Ljubljana (5. točka);
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni
obrazec 7e:
– Agro Mrkac, d.o.o., Cesta v Šmartno 29, 1000 Ljubljana,
– Sadjarstvo TOŠ, Drbetinci 3, 2255
Vitomarci (točki 32. in 39.),
– KUK Janez, Totenbachova ul. 4,
3210 Slovenske Konjice (40. točka),
– Domačija Kostevc, Vnajnarje 7,
1129 Ljubljana Zalog (točke 26., 31., 32.
in 39.),
– Trgovina Fruti, Marija Jandrešič s.p.,
Dunajska 399, 1231 Ljubljana Črnuče;
7. zmrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – razpisni obrazec 7f:
– Agro Mrkac, d.o.o., Cesta v Šmartno 29, 1000 Ljubljana (točke 1. do 5. in
13. ter 14),
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30,
1000 Ljubljana (točke 8. do 12., 13. do
16. in 19. do 22.),
– Droga, d.d., Obala 27, Portorož
(točke 8. do 12.),
– Impulz, d.o.o., Hotnica 11/1, 1236
Trzin (točke 15. do 22);
8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Fructal, živilska industrija, d.o.o.,
Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
– PS Mercator, d.d., Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana,
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30,
1000 Ljubljana (točki 15. in 16);
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
razpisni obrazec 7h:
– Žito PT, d.d., Šmartinska 154,
1000 Ljubljana (točke 11. do 13. in 16. do
23.),
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo;
10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpisni obrazec 7i:
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
442, 1291 Škofljica (točke 1. do 4.),
– Žito PT, d.d., Šmartinska 154,
1000 Ljubljana (točke 1. do 4.),
– PS Mercator, d.d., Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana (5. točka);

11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7j:
– PEKS, d.d., Kidričeva 53, 4220
Škofja Loka (vse, razen točk 8., 10., 14.,
18., 25. in 26.),
– Žito PT, d.d., Šmartinska 154,
1000 Ljubljana,
– MAXI Maximarket, d.d., Trg republike 1, 1000 Ljubljana (točke 1. do 24.);
12. ostalo prehrambeno blago – razpisni obrazec 7k:
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30,
1000 Ljubljana (točke 1. do 7., 9., 11. do
15., 23., 24. in 27.),
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo,
– Fructal, živilska industrija, d.o.o.,
Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina (točki 2. in
3.),
– Droga, d.d., Obala 27, Portorož
(točke 1., 6. do 10., 17. do 24., 26. in
31.).
6. (a) Kraj dobave: Vrtec Črnuče, Dunajska 400, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila.
7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
10. točko.
8.
9. Število prejetih ponudb: 41.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,180.697 SIT, 82.848 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na razpis sta prispeli 2 nepopolni ponudbi, ena
ponudba pa je prispela prepozno.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 73-74 z dne 10. 9. 1999,
Ob-11212.
Vrtec Črnuče, Ljubljana
Št. 1/99
Ob-17720
1. Naročnik, poštni naslov: Kulturni dom,
Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): dobavni rok, cena, reference, servis, ostale ugodnosti (usposabljanje).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: HASSO, Bild-und tontechnische Einrichtungen, GmbH, Ludwig-Erhard Str. 10c, D-85375 Neufahrn vor
München.
6. (a) Kraj dobave: Nova Gorica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kinoprojekcijska oprema
in ozvočenje v mali dvorani Kulturnega
doma ter montaža.
7. Pogodbena vrednost: 13,654.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,199.482 SIT, 13,664.536 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 90, z dne 5. 11. 1999, št. 1/99.
Kulturni dom
Nova Gorica
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Št. 8-494
Ob-17738
1. Naročnik, poštni naslov: Cankarjev
dom, kulturni in kongresni center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 15. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila: izbrani
ponudnik je dosegel najvišje število točk pri
ocenjevanju po objavljenih merilih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MC center za informacijski
inženiring d.d., Koprska 98, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: naročnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: programska oprema za
celotni informacijski sistem vodenja finančnega in drugega poslovanja Cankarjevega doma.
7. Pogodbena vrednost: 9,520.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,807.500 SIT in 5,469.835 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu RS: Ur. l. RS, št. 92 z dne
12. 11. 1999, Št. 8-420, Ob-14715.
Cankarjev dom

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-17472
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, 4240 Radovljica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila
za izbiro izvajalca brez omejitve.
3. Datum izbire: 14. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, rokovna izvedba, reference ponudnika, pogoji plačil, finančna sposobnost.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grad, obrtno gradbeno podjetje, d.d., Bled.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih del ter kraj izvedbe: gradnja kanalizacijskega zbiralnika Studenčice–Lesce (I. faza), odsek Hraše–Lesce.
7. Pogodbena
vrednost:
46,933.333,65 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 55,782.506,29 SIT, 42,201.412 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: izbrana je variantna ponudba.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
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list RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999 in popravek v Uradnem listu RS, št. 92 z dne 12.
11. 1999.
Občina Radovljica
Ob-17458
1. Naročnik, poštni naslov: Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbran je bil cenovno ugodnejši
ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Biosan, d.o.o., Hrvatski trg
4, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekultivacija površin
v pridobivalnem prostoru RTH.
7. Pogodbena vrednost: 20,000.000
SIT brez DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: najvišja ponderirana vrednost (na enoto
mere): 1,428.000 SIT (brez DDV), najnižja
ponderirana vrednost (na enoto mere):
1,209.500 SIT (brez DDV).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999,
Ob-14233.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.
Ob-17481
1. Naročnik, poštni naslov: Rižanski vodovod Koper, d.o.o., Ulica 15. maja 13,
6000 Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference že opravljenih
del, rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Grafist, d.o.o., Ankaranska
7, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vzdrževalna dela na
vodovodu po Novi in Bežkovi ulici v Semedeli.
7. Pogodbena vrednost: 22,170.785
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
12,313.789,36 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,076.844 SIT, 22,170.785 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999.
Rižanski vodovod Koper
Št. 01013
Ob-17617
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena (40%), plačilni
pogoji (30%), reference ponudnika (20%) in
sposobnost ponudnika, da javno naročilo
opravi brez podizvajalcev (10%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo je dodeljeno ponudniku Krovstvo, tesarstvo, kleparstvo
Abram, s.p., Kostanjevica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ravne
strehe na nižji stopnji OŠ Jurij Dalmatin
v Krškem.
7. Pogodbena
vrednost:
13,685.963,90 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ponudnik nima podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,324.020 SIT, 13,427.210 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 Krško
Št. 02/06-99
Ob-17630
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): doseg najvišjega števila točk (85)
meril.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Alea Group, d.d., Celje,
Glavni trg 12, Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: prestavitev ceste v
Šempetru.
7. Pogodbena vrednost: 43,529.206 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal
podizvajalcem
ali
tretjim:
11,280.872,80 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 54,650.282,30 SIT, 43,529.206 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-14286.
Občina Žalec
Ob-17728
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, reference, garancijski rok, rok izvedbe, dodatne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradis GP Gradnje, d.d.,
Ormoška 22, Ptuj.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: GOI dela pri gradnji
DSO Ljutomer.
7. Pogodbena
vrednost:
622,659.773,16 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 834,239.172 SIT, 686,051.203 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51-53 z dne 2. 7. 1999.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-17729
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 8. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, reference, rok
izvedbe, garancije, ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT, d.d., Slovenska 56,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja poslovnega
objekta CSD Novo mesto.
7. Pogodbena
vrednost:
158,233.829,40 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
181,523.579,13
SIT,
158,233.829,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 50 z dne 28. 6. 1999.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-17730
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, reference izvajalca v zadnjih treh letih, garancijski rok,
rok izvedbe, dodatne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Tehnik, d.d., Stara cesta 2, Škofja Loka.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija sanitarij in
kopalnic v DU Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 78,856.772 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 88,278.273,55 SIT, 78,856.772 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65-66 z dne 13. 8. 1999.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
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Ob-17633
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev, objavljen v Uradnem listu RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999.
3. Datum izbire: 2. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): popolna skladnost ponudbe z
razpisnimi pogoji, ponudbena cena in plačilni pogoji, reference ponudnika, način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti, druge
dodatne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Slikopleskarstvo Vene Bojan, s.p., Pod gozdom 1, 1420 Trbovlje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: antikorozijska zaščita drogov voznega omrežja na elektrificiranih progah SŽ, d.d.
7. Pogodbena
vrednost:
39,053.324,80 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 54,463.322,50 SIT, 39,053.324,80
SIT.
11., 12., 13.
Slovenske železnice, d.d.
Ob-17634
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev, objavljen v Uradnem listu RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999.
3. Datum izbire: 2. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): popolna skladnost ponudbe z
razpisnimi pogoji, ponudbena cena in plačilni pogoji, reference ponudnika, način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti, druge
dodatne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMKO Ljubljana, d.d., Šlandrova 4, 1231 Ljubljana-Črnuče .
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava kovinske nosilne opreme za nošenje voznih vodov
elektrificiranih prog.
7. Pogodbena
vrednost:
69,629.584,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 114,008.045,20 SIT, 69,629.584,60
SIT.
11., 12., 13.
Slovenske železnice, d.d.
Ob-17635
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske železnice, d.d., Infrastruktura, 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev, objavljen v Uradnem listu RS, št. 44-45 z dne 11. 6. 1999.
3. Datum izbire: 2. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): popolna skladnost ponudbe z

razpisnimi pogoji, ponudbena cena in plačilni pogoji, reference ponudnika, način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti, druge
dodatne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMKO Ljubljana, d.d., Šlandrova 4, 1231 Ljubljana-Črnuče.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava in postavitev
drogov voznega omrežja na elektrificiranih progah SŽ, d.d.
7. Pogodbena
vrednost:
180,168.378,10 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
199,999.124,33
SIT,
172,661.430,35 SIT.
11., 12., 13.
Slovenske železnice, d.d.
Ob-17637
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev, objavljen v Uradnem listu RS, št. 71 z dne 3. 9. 1999.
3. Datum izbire: 2. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): popolna skladnost ponudbe z
razpisnimi pogoji, ponudbena cena in plačilni pogoji, reference ponudnika, način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti, druge
dodatne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tegrad, d.d., Kamniška 41,
1109 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: zamenjava kovinske
opreme voznega omrežja 3 kV na elektrificiranih progah SŽ, d.d.
7. Pogodbena
vrednost:
640,379.584,63 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
917,965.510,40
SIT,
640,379.584,63 SIT.
11., 12., 13.
Slovenske železnice, d.d.
Ob-17638
1. Naročnik, poštni naslov: Slovenske
železnice, d.d., Infrastruktura, 1506 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev, objavljen v Uradnem listu RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999.
3. Datum izbire: 2. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): dosedanje reference pri tovrstnih delih v okviru SŽ, d.d., vzpostavljen lastni sistem kakovosti, izpiti za hojo po progi,
lasten strokoven kader na vseh področjih
razpisa, cena, druge dodatne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inspect, d.d., Jakšičeva 5,
1001 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: kvalitetni in količinski
nadzor pri prevzemu materiala in izvaja-
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nja del obnove elektrificiranega voznega omrežja 3 kV na elektrificiranih progah SŽ, d.d.
7. Pogodbena vrednost: 21,800.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,837.407,40 SIT, 21,800.000 SIT.
11., 12., 13.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 012216
Ob-17800
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 15. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril navedenih v razpisnih pogojih (ponudbena cena, plačilni pogoji, rok izvedbe, opcija ponudbe in garancija na izvedena dela).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMPAKTA d.d., Kersnikova
2, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova povezovalnega kanala Nadgorica – Šentjakob (metoda brez razkopavanja).
7. Pogodbena vrednost: 116,946.500
SIT (brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 120,731.314 SIT in 116,946.500 SIT
(brez DDV).
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: objava v Uradnem listu RS, št. 14/99;
izid v Ur. l. RS, št. 44-45/99.
13., 14.
JP Vododvod – Kanalizacija, d.o.o.

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa storitev
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih

Št. 363-04-4/99
Ob-17477
1. Naročnik, poštni naslov: Republike
Slovenije, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 26. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– pri ponudniku Čistoča, d.o.o., so:
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– usposobljenost in sposobnost ponudnika za realizacijo razpisanih del,
– plačilni pogoji,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi naročniku,
– ponudbena cena;
– pri ponudniku Hernaus, d.o.o., so:
– usposobljenost in sposobnost ponudnika za realizacijo razpisanih del,
– fiksnost cene,
– ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Čistoča, d.o.o., Lobodova
14, 1236 Trzin in Hernaus, d.o.o., Šalek
89, 3321 Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: Čistoča,
d.o.o., čiščenje poslovnih prostorov na
lokacijah: I. Dunajska 47, v izmeri
2.327,50 m2, II. Beethovnova 11, v izmeri
4,056 m2, III.Cankarjeva 5, v izmeri
1.456 m2, IV. Štefanova 5, v izmeri
1.354 m2, V. Zvezdarska 1, v izmeri
1.950 m2, VII. Ul. stare pravde 6, v izmeri
520 m2, VIII. Parmova 33, v izmeri
4.584,25 m2, X. Gregorčičeva 25, v izmeri
4.046,82 m2, Gregorčičeva 25a, v izmeri
153 m2, Gregorčičeva 27, v izmeri
1.371,43 m2, Gregorčičeva 27a, v izmeri
852 m2, XI. Župančičeva 3, v izmeri
4.725,65 m2, Župančičeva 6, v izmeri
1.756,34 m2, XII. Kotnikova 5, v izmeri
7.094,50 m2, XIII. Vojkova 1b, v izmeri
5.120 m2, XV. Breg 14, v izmeri 740 m2;
Hernaus, d.o.o., čiščenje poslovnih
prostorov na lokacijah: VI. Plečnikov trg 2,
v izmeri 1.078 m2, IX. Jesenkova 3, v izmeri
1.024 m2, XIV. Zg. Brnik 130a, v izmeri
1.000 m2.
7. Pogodbena vrednost:
– Čistoča, d.o.o. – 7,323.255,57
SIT/mesečno, oziroma 87,879.066,84
SIT/letno,
– Hernaus, d.o.o. – 570.318,21
SIT/mesečno, oziroma 6,843.818 SIT/letno.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
122,988.365,76
SIT/letno,
92,884.565,04 SIT/letno.
11., 12.
13. Javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije,
št. 85-86 z dne 22. 10. 1999 pod št.
Ob-13506.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade
Ob-17618
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): v postopku vrednotenja in ocenjevanja ponudb so bila upoštevana merila,
ki so bila objavljena v Uradnem listu RS, št.
74 z dne 10. 9. 1999:
– cena 40 točk,
– reference 40 točk,
– garancija 20 točk.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Esotech, d.d., Preloška c.
1, 3320 Velenje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: remont
generatorja 1 na HE Formin.
7. Pogodbena vrednost: 9,562.815 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,070.071,40 SIT, 9,562.815 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999,
Ob-14993.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor
Ob-17619
1. Naročnik, poštni naslov: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca storitev
brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, tehnična rešitev in kompatibilnost z obstoječo opremo, reference za izvedena podobna dela na elektroenergetskih objektih, reference za opremo, usklajenost ponudbe s tehničnimi
zahtevami.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Activ, m.b.H., Nefeldweg,
Graz, Avstrija.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: meritve, avtomatizacija in regulacija podsistema redukcije NOx na kotlu 3 v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 887.925 DEM
(brez DDV).
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,013.650 DEM, 887.925 DEM (brez
DDV).
11., 12.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-17620
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev – ponovno je
prispela le ena veljavna in popolna ponudba, zato je bila s ponudnikom sklenjena neposredna pogodba.
3. Datum izbire: 3. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): le ena ponudba (sicer so bila
razpisana merila: cena – 80%, reference –
10%, druge ugodnosti – 10%).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Bergtour, d.o.o. (Franc Bergauer), Ranče 9, 2313 Fram.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: avtobusni prevozi za potrebe učencev OŠ
Rače (43 km/dan) in OŠ Fram (80
km/dan), za preostanek šolskega leta
1999/2000 (obdobje od 1. 1. do 30. 6.
2000, to je 114 šolskih dni).
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7. Pogodbena vrednost: za prevoze za
potrebe učencev OŠ Rače = 2,941.200
SIT, za prevoze za potrebe učencev OŠ
Fram = 3,192.000 SIT; skupaj =
6,133.200 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: glejte 7. točko.
11., 12.
Občina Rače-Fram
Ob-17659
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, reference, usposobljenost in sposobnost ponudnika, garancijski rok in servisna služba, rok dobave
in montaže, dodatne ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina MG Oprema, d.d.,
Parmova 53, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava in montaža opreme za kuhinjo v DSO
Logatec.
7. Pogodbena vrednost: 35,976.500
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (popolne): 44,905.846,32 SIT,
43,189.408 SIT (neto).
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 60-61 z dne 30. 7. 1999.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-17725
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, reference
izvajalca v zadnjih treh letih, garancijski
rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina Inženiring, d.d., Parmova 53, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava in montaža opreme v DU Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 33,024.290
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 8.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe
(popolne):
41,372.768
SIT,
33,024.290 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65-66 z dne 9. 8. 1999.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
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Ob-17726
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, reference izvajalca v zadnjih treh letih, garancijski rok,
rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina MG Oprema, d.d.,
Parmova 53, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava in montaža opreme za Zavod dr. Marjana Borštnarja – enota Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
82,864.446,23 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe (popolne): 96,493.791,94 SIT,
79,862.648,40 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62-63z dne 6. 8. 1999.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-17727
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 9. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, reference, garancijski rok, rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Donar, d.o.o., M. Kovačeve
19, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava in montaža opreme za Center Dolfke
Boštjančič, Draga – Dom Škofljica.
7. Pogodbena vrednost: 31,694.133
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe
(popolne):
34,638.503
SIT,
27,341.638 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62-63 z dne 6. 8. 1999.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 00104-1/99
Ob-17739
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Bled,
Cesta svobode 13, 4260 Bled.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca storitev brez omejitev.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ni bilo popolnih ponudb.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.
Občina Bled

Št. 110-1/99
Ob-17631
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inštitut za ekološki inženiring, d.o.o., Ljubljanska ul. 9, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC
Fram – Slivnica – BDC; monitoring površinskih in podzemnih vod.
7. Pogodbena vrednost: 18,810.197
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,922.400 SIT, 18,810.197 SIT.
11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-17669
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja cena in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PNZ, d.o.o., Vojkova 65,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC
Šentvid – Koseze; študija prometnih povezav širšega območja severozahodno
od Ljubljane.
7. Pogodbena vrednost: 9,591.400
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,710.000 SIT, 9,591.400 SIT.
11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/99
Ob-17661
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS, d.d.,
Ulica XIV. divizije 4, Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, tel. 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na ponovni javni razpis za AC
Hoče–Arja vas; cestno vremenske postaje na viaduktih Vrhole, Škedenj, Slatina in
Žepina, objavljen v Uradnem listu RS, št.
76/99 dne 17. 9. 1999 so se prijavili trije
ponudniki. Po pregledu in oceni ponudb
je bilo ugotovljeno, da je bila samo ena
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ponudba popolna. Glede na določilo prvega odstavka 41. člena ZJN, DARS, d.d.,
ni sprejel sklepa o izbiri najugodnejšega
ponudnika in je po četrtem odstavku 41.
člena ZJN sprejel sklep, da se delo odda
s sklenitvijo neposredne pogodbe v skladu s 56. členom zakona o javnih naročilih.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: AC Hoče–Arja vas; cestno vremenske postaje
na viaduktih Kresnica, Vrhole, Škedenj,
Slatina in Žepina.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-17721
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire pod točko:
– datum sklepa o zaključku postopka za
razpisano nalogo pod zaporedno št. 8 je bil
18. 10. 1999;
– datum izbire za razpisano posamično
nalogo pod zaporedno št. 10 je bil 19. 10.
1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede razlog za zaključek postopka brez dodelitve naročila:
– 8. Zahtevek za revizijo postopka je bil
zavrnjen in potrjen sprejeti sklep o zaključku postopka, ker je v postopku odpiranja
ostala popolna le ena ponudba;
– 10. Zahtevek za revizijo postopka je
bil zavrnjen in potrjen sprejeti sklep o izbiri
najugodnejšega ponudnika, ki je v postopku ocenjevanja dosegel najvišje število točk
na podlagi objavljenih meril.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– 8. –;
– 10. Projektivno podjetje Kranj p.o.,
Bleiweisova cesta 6, 4000 Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
– 8. -;
– 10. Ureditev Brezoviškega grabna od
KM 0+420 do KM 1+950 – IP.
7. Pogodbena vrednost
– 8. –;
– 10. 3,838.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– 8. -;
– 10. 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe
– 8. -;
– 10. najvišja: 5,158.743 SIT; najnižja:
3,838.000 SIT.
11., 12.
13. Številka objave v Uradnem listu Republike Slovenije (vpiše Uradni list RS): Ur.
l. RS, št. 76 z dne 17. 9. 1999, Ob- 11551.
Ministrstvo
za okolje in prostor

Št.
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ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila blaga
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih
Ob-17455
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za
zootehniko, Groblje 3,1230 Domžale.
2. Utemeljitev oddaje javnega naročila
brez predhodne objave javnega razpisa - po
55. členu zakona o javnih naročilih: edini
proizvajalec tovrstne opreme v Evropi je
FOSS Electric Danska.
3. Datum izbire: 26. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edini proizvajalec opreme.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: FOSS Electronic Slangerupgade 69, 3400 Hillerod, Danska, ki ga v
Sloveniji zastopa Labena d.o.o. Ljubljana.
6. a) Kraj dobave: Groblje 3, Domžale.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: MILCOSCAN FT 120.
7. Pogodbena
vrednost:
16,425.177,30 SIT.
8., 9., 10., 11.
Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta
Št. 1967/18844
Ob-17476
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: v skladu s 55.
členom, 3. točka zakona o javnih naročilih
se odda javno naročilo brez javnega razpisa
proizvajalcu pretvornikov, firmi Fisher-Rosemount, ker je edina sposobna za dobavo
pretvornikov tlaka z izolacijskimi membranami, model 1153, serija D, kvalificiranih za
vgradnjo v nuklearnih elektrarnah in testiranih po standardu IEEE 323-1974.
3. Datum izbire: 29. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta, cene rezervnih delov
ter varnostni razlog.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Fisher-Rosemount AG, Blegistrasse 21, 6341 Baar, Switzerland.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 5 kom pretvornikov tlaka
z izolacijskimi membranami.
7. Pogodbena vrednost: 22,795.333
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. ,11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Ob-17456

1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, Vrbina 12, 8270 Krško,
Slovenija.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
prvega odstavka 55. členu zakona o javnih
naročilih: strokovna komisija za izvedbo javnega naročila, ki je bila imenovana s sklepom ob pričetkom oddaje javnega naročila,
št. NAB.UV/VV-69 z dne 7. 12. 1999 je na
podlagi dokumentacije prejete od tehnične
službe ugotovila, da obstaja samo en proizvajalec takšnih elektronik dozimetrov.
Na podlagi te ugotovitve se je strokovna
komisija odločila, da odda zadevno javno
naročilo po 3. točki prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 7. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): specifični tehnični zahtevki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MGP Instruments, BP 1, F13113 Lamanon, Francija.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško, Slovenija.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 400 kosov elektronik dozimetrov DMC 2000 S.
7. Pogodbena vrednost: 16,883.079
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. ,11.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Št. 751-22/99

Ob-17708

1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 53. členu zakona o javnih naročilih: po 54. členu
zakona o javnih naročilih, prvi odstavek.
3. Datum izbire: 29. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, ustreznost vzorca, dobavni rok.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: UNI & FORMA, d.o.o., Motnica 7, Trzin.
6. (a) Kraj dobave: Območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, skladno s pogodbo.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– bundo s podlogo (jopičem) za gozdarje in lovce: 690 kosov,
– površne hlače za gozdarje in lovce:
690 kosov.
7. Pogodbena vrednost: 33,041.064
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,236.386 SIT, 33,041.064 SIT.
11.
Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana
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ZJN-04-S - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 729/99
Ob-17703
1. Naročnik, poštni naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: edini ponudnik
poslovnih prostorov na primerni lokaciji za
potrebe pošte v BTC Ljubljana.
3. Datum izbire: 16. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edina razpoložljiva lokacija v BTC
Ljubljana.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: BTC Ljubljana, Šmartinska
152, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: nakup poslovnega prostora 391,58 m2.
7. Pogodbena vrednost: 66,693.542 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 66,693.542 SIT.
11.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 512/1708-1308
Ob-17616
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 15. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): predmet naročila so nestandardne storitve, ki jih je usposobljen v celoti
izvršiti samo en ponudnik. Ponudnik ima v
rednem delovnem razmerju ustrezno število
strokovnih kadrov vseh, za realizacijo navedenega naročila potrebnih strok, ima na voljo ustrezno tehnično opremo in razpolaga s
pravicami intektualne lastnine.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Smartcom, d.o.o., Brnčičeva 45, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: razširitev komunikacijske opreme računalniškega omrežja DEM.
7. Pogodbena vrednost: 9,835.492,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: izbrani ponudnik bo
dela opravil sam z lastnimi kadri in ne bo
angažiral podizvajalcev.
9., 10., 11.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Ob-17737
1. Naročnik, poštni naslov: j.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.
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2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. in 7.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih.
3. Datum izbire: 9. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): 3. in 7. točka 55. člena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d., Hajdrihova 4,
Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izdelava projektov za izvedbo tehnoloških navezav med obstoječo tehnologijo
in novo tehnologijo ABB.
7. Pogodbena vrednost: 22,349.152 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

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
Ob-17692
Popravek in dopolnitev objave
V javnem razpisu za ZJN-05-B Sposobnost za dobavo konzerviranih vrtnin in sadja, instant juh, začimb, dodatkov jedem in
ostalega, naročnika Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva plošč. 24-26, Ljubljana, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 97-98 z
dne 3. 12. 1999, Ob-16442 se popravi in
dopolni 8. točka – Ocenjevalna merila za
priznanje sposobnosti tako, da se glasi: ocenjevalna merila za priznanje sposobnosti.
Kakovost – utež 0,5;
Naročnik bo ocenjeval naslednje parametre kakovosti:
– če ima ponudnik pridobljen certifikat
kakovosti ISO 9001 ali 9002, ali uveden
sistem HACCP prejme 50 točk,
– če ponudnik nima certifikata kakovosti
ISO ali sistema HACCP, izpolni vprašalnik o
sistemu zagotavljanja kakovosti. Seštevek
pozitivnih odgovorov je maksimalno 25 točk,
– če ima ponudnik lasten razvojni laboratorij, prejme 10 točk,
– če ima ponudnik lasten kemijski kontrolni laboratorij, prejme 15 točk,
– če ima ponudnik lasten mikrobiološki
kontrolni laboratorij, prejme 15 točk,
– če je ponudnik za svoje izdelke dobil
priznanja za kakovost na mednarodnih, domačih sejmih in znak kakovosti SQ, pridobi
naslednje št. točk:
– Mednarodni sejem: za vsako priznanje
po 1 točko, vendar ne več kot 5 točk,
– Domači sejem: za vsako priznanje po
0,5 točke, vendar ne več kot 3 točke,
– Znak kakovosti SQ: za vsako priznanje
po 0,5 točke, vendar ne več kot 2 točki.
Maksimalno število pridobljenih točk je
100. Dobljeno število točk se pomnoži z

utežjo in dobi končno oceno pri navedenem merilu.
II. Pokazatelji logistike skladiščenja in
transporta – utež 0,3
Naročnik bo ocenjeval naslednje pokazatelje:
– kapaciteta skladišč, maksimalno 25
točk,
– število in nosilnost transportnih vozil,
maksimalno 25 točk,
– pokritost s transportom po Sloveniji,
maksimalno 25 točk,
– odzivni čas za izvedbo naročila, maksimalno 25 točk.
Ponudnik z najboljšimi pokazatlji, bo prejel maksimalno št. možnih točk, ostali pa za
isti odstotek, kot imajo slabše pokazatelje,
nižje št. točk.
Maksimalno število pridobljenih točk je
100. Dobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in dobi končno oceno pri navedenem merilu.
III. Finančni pokazatelji – utež 0,2
Naročnik bo ocenjeval naslednje pokazatelje:
a) dobiček oziroma izguba pri poslovanju
– ponudnik izkazuje čisti dobiček –
30 točk,
– ponudnik prikazuje pozitivno nulo –
15 točk,
– ponudnik ima prikazano izgubo ali nekrito izgubo – 0 točk.
b) gospodarnost poslovanja
– če je kazalnik gospodarnosti 1 in več
– 40 točk,
– če je kazalnik gospodarnosti od 0,8 do
0,99 – 20 točk,
– če je kazalnik gospodarnosti do 0,79 –
0 točk.
c) razmerje med čistim dobičkom/izgubo ter prihodki
– če je razmerje večje kot 0,01– 30 točk,
– če je razmerje od 0,005 do 0,01 –
20 točk,
– če je razmerje od 0,001 do 0,004 –
10 točk,
– če je razmerje negativno ali manjše od
0,001 – 0 točk.
Za ponudnike – samostojne podjetnike,
se ocenjujejo naslednji pokazatelji:
a) Dobiček oziroma izguba pri poslovanju za leto 1998
– če ponudnik izkazuje dobiček –
100 točk,
– če ima ponudnik čisto nulo – 50 točk,
– če ima ponudnik prikazano izgubo –
0 točk.
Maksimalno število pridobljenih točk je
100. Dobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in dobi končno oceno pri navedenem merilu.
Naročnik bo s sklepom priznal sposobnosti tistim ponudnikom, ki bodo dosegli
najmanj 60% vseh možnih točk. V nadaljevanju postopka bo za izbiro najugodnejšega
ponudnika edino merilo cena – predračun
na posamezno skupino.
Ministrstvo za obrambo
Ob-17693
Popravek in dopolnitev objave
V javnem razpisu za ZJN-05-B Sposobnost za dobavo perutninskega mesa in iz-
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delkov, naročnika Ministrstvo za obrambo
RS, Kardeljeva plošč. 24-26, Ljubljana, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 97-98 z
dne 3. 12. 1999, Ob-16443 se popravi in
dopolni 8. točka – Ocenjevalna merila za
priznanje sposobnosti tako, da se glasi: ocenjevalna merila za priznanje sposobnosti.
Kakovost – utež 0,5;
Naročnik bo ocenjeval naslednje parametre kakovosti:
– če ima ponudnik pridobljen certifikat
kakovosti ISO 9001 ali 9002, ali uveden
sistem HACCP prejme 50 točk,
– če ponudnik nima certifikata kakovosti
ISO ali sistema HACCP, izpolni vprašalnik o
sistemu zagotavljanja kakovosti. Seštevek
pozitivnih odgovorov je maksimalno 25 točk,
– če ima ponudnik lasten razvojni laboratorij, prejme 10 točk,
– če ima ponudnik lasten kemijski kontrolni laboratorij, prejme 15 točk,
– če ima ponudnik lasten mikrobiološki
kontrolni laboratorij, prejme 15 točk,
– če je ponudnik za svoje izdelke dobil
priznanja za kakovost na mednarodnih, domačih sejmih in znak kakovosti SQ, pridobi
naslednje št. točk:
– Mednarodni sejem: za vsako priznanje
po 1 točko, vendar ne več kot 5 točk,
– Domači sejem: za vsako priznanje po
0,5 točke, vendar ne več kot 3 točke,
– Znak kakovosti SQ: za vsako priznanje
po 0,5 točke, vendar ne več kot 2 točki.
Maksimalno število pridobljenih točk je
100. Dobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in dobi končno oceno pri navedenem merilu.
II. Pokazatelji logistike skladiščenja in
transporta – utež 0,3
Naročnik bo ocenjeval naslednje pokazatelje:
– kapaciteta skladišč, maksimalno 25
točk,
– število in nosilnost transportnih vozil,
maksimalno 25 točk,
– pokritost s transportom po Sloveniji,
maksimalno 25 točk,
– odzivni čas za izvedbo naročila, maksimalno 25 točk.
Ponudnik z najboljšimi pokazatlji, bo prejel maksimalno št. možnih točk, ostali pa za
isti odstotek, kot imajo slabše pokazatelje,
nižje št. točk.
Maksimalno število pridobljenih točk je
100. Dobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in dobi končno oceno pri navedenem merilu.
III. Finančni pokazatelji – utež 0,2
Naročnik bo ocenjeval naslednje pokazatelje:
a) dobiček oziroma izguba pri poslovanju
– ponudnik izkazuje čisti dobiček –
30 točk,
– ponudnik prikazuje pozitivno nulo –
15 točk,
– ponudnik ima prikazano izgubo ali nekrito izgubo – 0 točk.
b) gospodarnost poslovanja
– če je kazalnik gospodarnosti 1 in več
– 40 točk,
– če je kazalnik gospodarnosti od 0,8 do
0,99 – 20 točk,
– če je kazalnik gospodarnosti do 0,79
– 0 točk.
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c) razmerje med čistim dobičkom/izgubo ter prihodki
– če je razmerje večje kot 0,01– 30 točk,
– če je razmerje od 0,005 do 0,01 –
20 točk,
– če je razmerje od 0,001 do 0,004 –
10 točk,
– če je razmerje negativno ali manjše od
0,001 – 0 točk.
Za ponudnike – samostojne podjetnike,
se ocenjujejo naslednji pokazatelji:
a) Dobiček oziroma izguba pri poslovanju za leto 1998
– če ponudnik izkazuje dobiček –
100 točk,
– če ima ponudnik čisto nulo – 50 točk,
– če ima ponudnik prikazano izgubo –
0 točk.
Maksimalno število pridobljenih točk je
100. Dobljeno število točk se pomnoži z
utežjo in dobi končno oceno pri navedenem
merilu.
Naročnik bo s sklepom priznal sposobnosti tistim ponudnikom, ki bodo dosegli
najmanj 60% vseh možnih točk. V nadaljevanju postopka bo za izbiro najugodnejšega
ponudnika edino merilo cena – predračun
na posamezno skupino.
Ministrstvo za obrambo
Ob-17483
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, faks
061/444-567.
2. (a) Kraj dobave: skladišče TE-TOL.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno olje – srednje –
2000 ton.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
76,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev
od podpisa pogodbe.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, Komercialno nabavni sektor, soba št. 33, Toplarniška 19, Ljubljana, ob
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 5. 1. 2000, od 8.
do 12. ure, vsak delovnik.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije je potrebno nakazati 3.570 SIT (samo
negotovinsko)
na
ŽR
TE-TOL:
50103-601-16504.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 14. 1. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000
Ljubljana.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
17. 1. 2000 ob 11. uri, v sejni sobi TE-TOL.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):

– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da proti ponudniku ni bila izdana pravnomočna sodba, ki kaže na njegovo nestrokovnost,
– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom,
– da je predložil BON1, BON2 ali BON3,
– ter drugi pogoji, ki so razvidni iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu zakona o javnih naročilih. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najnižja končna
cena.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: ni bila objavljena.
Termoelektrarna Toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Št. 12-03-2/1999
Ob-17718
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, Kranj.
2. (a) Kraj dobave: organizacijske enote
(OE) zavoda Osnovno zdravstvo Gorenjske.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material skladno z razpisno dokumentacijo.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
20,000.000 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 ugotavljanje sposobnosti: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, Kranj, tajništvo,
kontaktna oseba je Lidija Anzelc, faks
064/226-718.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 3. do 14. 1.
2000, med 10. in 13. uro po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom ali s
položnico na ŽR št. 51500-603-32725.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 25. 1. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, 4000 Kranj.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”
in s številko javnega razpisa v Uradnem listu
RS.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 25. 1. 2000 ob
12. uri, na naslovu: Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska c. 9, Kranj (vhod 5),
v sejni sobi.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pravna oblika je
skladna z razpisno dokumentacijo.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): pogoji iz razpisne dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: vse informacije povezane s tem javnim
razpisom se sprejemajo do 19. 1. 2000 po
faksu 064/226-718. Naročnik glede na
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predmet naročila ne namerava organizirati
posebnega sestanka s ponudniki.
10.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Kranj

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
gradbena dela
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih

Ob-17623
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana, faks 061/1889-609.
2. Kraj izvedbe del: območje Mestne občine Ljubljana in območje primestnih občin.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za gradbena dela pri gradnji
plinovodnega in vročevodnega omrežja. Okviren obseg del je razviden v planu
Javnega podjetja Energetika Ljubljana,
d.o.o., za leto 2000.
(a), (b)
(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost posameznega javnega naročila
je od zneska, ki ga določa zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije do
100,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravico določiti eventualno manjši ali večji obseg del od razpisanega z ozirom na pridobljena upravna dovoljenja.
4. Predvideni čas izvedbe: od februarja
2000 do maja 2001.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, soba P8, kont. oseba Irena
Jakin.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 3. 1. 2000 do
14. 1. 2000, od 8. do 14. ure, vsak delovni
dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., št.
50104-601-15437, s sklicem na št.
RIS-119/99. Vplačilo je možno tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobnosti: ponudbo je potrebno predložiti do 2. 2.
2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: osebno na naslov Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, soba P8, prevzemnica Irena
Jakin, ali po pošti na naslov: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana. Ponudba
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mora biti v zaprti ovojnici z oznako “Ponudba – predhodno ugotavljanje sposobnosti –
gradbeni izvajalci – ne odpiraj” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
naslov ponudnika.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 3. 2. 2000 ob
11. uri, v sejni sobi Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62,
Ljubljana.
8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): v skladu z razpisno dokumentacijo.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana,
Verovškova 62, Ljubljana, kont. oseba Vlasta Gladek, univ. dipl. ekon., tel.
061/1889-603.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-17624
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana, faks 061/1889-609.
2. Kraj izvedbe del: območje Mestne občine Ljubljana in območje primestnih občin.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti za strojna dela pri gradnji
plinovodnega omrežja. Okviren obseg del
je razviden v planu Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., za leto 2000.
(a), (b)
(c) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost posameznega javnega naročila
je od zneska, ki ga določa zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije do
40,000.000 SIT. Naročnik si pridržuje pravico določiti eventualno manjši ali večji obseg del od razpisanega z ozirom na pridobljena upravna dovoljenja.
4. Predvideni čas izvedbe: od februarja
2000 do maja 2001.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, soba P8, kont. oseba Irena
Jakin.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 3. 1. 2000 do
14. 1. 2000, od 8. do 14. ure, vsak delovni
dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na račun Javno
podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., št.
50104-601-15437, s sklicem na št.
RIS-120/99. Vplačilo je možno tudi na blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobnosti: ponudbo je potrebno predložiti do 2. 2.
2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: osebno na naslov Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62, soba P8, prevzemnica Irena Ja-

kin, ali po pošti na naslov: Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana. Ponudba
mora biti v zaprti ovojnici z oznako “Ponudba – predhodno ugotavljanje sposobnosti –
strojni izvajalci – ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen naslov ponudnika.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 4. 2. 2000 ob
11. uri, v sejni sobi Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 62,
Ljubljana.
8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): v skladu z razpisno dokumentacijo.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu Javno podjetje Energetika Ljubljana,
Verovškova 62, Ljubljana, kont. oseba Vlasta Gladek, univ. dipl. ekon., tel.
061/1889-603.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 012205
Ob-17625
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija; telefon +386 (0) 61 17 29 400,
telefaks +386 (0) 61 317 851.
2. Kraj izvedbe del: Ljubljana - Zalog.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: izgradnja II.
faze centralne čistilne naprave Ljubljana.
(a) Podatki o namenu gradbenih del, kadar je vključena tudi izdelava projektov:
gradnja zajema izgradnjo celotne II. faze
centralne čistilne naprave Ljubljana do
vključno s pridobitvijo vodnogospodarskega dovoljenja.
(b)
(c) Ocenjena vrednost naročila:
7.189,522.000 SIT na podlagi osnovnega
investicijskega programa po cenah iz oktobra 1997.
4. Predvideni čas izvedbe: pričetek del druga polovica leta 2000; čas izvedbe 48
mesecev.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,
Krekov trg 10, 1000 Ljubljana, Slovenija;
kontaktna oseba Franc Vizjak, univ. dipl.
inž. grad.; tel. +386 (0) 61 17 19 473; faks
+386 (0) 61 317 851, vsak delavnik od 9.
do 12. ure od dne 4. 1. 2000 dalje. Ponudnik mora ob dvigu razpisne dokumentacije
pri naročniku oddati na posebnem listu navedene podatke: naslov ponudnika, telefon,
faks, e-mail ter ime in priimek kontaktne
osebe.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
50.000 SIT, virman, na račun št.
50100-601-11581 pri Agenciji za plačilni
promet (za domače ponudnike), oziroma v
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protivrednosti tega zneska v katerikoli konvertibilni valuti, preračunano na dan plačila
po srednjem tečaju banke Slovenije na
devizni
račun
NLB,
d.d.,
št.
900-27620-112/0,
SWIFT
CODE
LJBAS12X (za tuje ponudnike), s pripisom “
JN 105 grad/99 - CČN II. faza“. Potrdilo
banke o nakazilu poslati po faksu na naslov
naročnika.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobnosti: do 29. 2. 2000 do 12. ure; po lokalnem času.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Vodovod Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg 10, 1000
Ljubljana, Slovenija. Prijave, ki ne bodo dostavljene po pošti je potrebno oddati v vložišče na naslov naročnika.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 3. 2000 ob 10. uri po lokalnem času, v
veliki sejni sobi/II nadstropje na naslovu Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,
Krekov trg 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Pravico udeležbe v postopku drugega dela
razpisa (predložitev ponudbe za izvedbo del)
bodo imeli samo tisti ponudniki, ki jim bo
naročnik priznal sposobnost za izvajanje razpisanih del v postopku tega javnega razpisa.
8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik s podizvajalci ali skupni nastop (konzorcij) s podizvajalci.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): za potrebe ocenjevanja prijav za
priznanje sposobnosti bo naročnik upošteval poleg pogojev iz 40. člena ZJN ter poleg pogojev iz navodil ponudnikom tudi naslednja merila: potrebne izkušnje/reference in finančno stanje ponudnika.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: vse morebitne dodatne informacije: Bogomir Eržen, univ. dip. inž. grad., telefaks
+386 (0) 61 480 664. Datum in številka objave namere o javnem naročilu gradbenih
del: Uradni list RS, št. 7 z dne 5. februarja
1999, Ob - 723.
Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija d.o.o.
Ljubljana

Javni razpisi
Št. 530-23/1999-1
Ob-17711
Request for expressions of interest
Republic of Slovenia
Real Estate Registration Modernization
Project Project Coordination Office,
Technical Tasks: Organization,
procurement, financial monitoring of
project and administrative support
(PCO_8.2D)
Loan No. IBRD 4498 – 0 SLO
1. The Republic of Slovenia has applied
for a loan from the International Bank for
Reconstruction and Development to meet
the cost of the Real Estate Registration
Modernization Project, and intends to apply
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part of the proceeds of this loan to payments under the contract for Real Estate
Registration Modernization Project – Project
Coordination Office, Technical Tasks: organization, procurement, financial monitoring of the project and administrative support
(PCO_8.2D).
2. The project will require the services
of a consulting company to provide at least
four full time technical staff in the areas of
project organization and monitoring, procurement, financial monitoring of the project
and administrative support.
Duration of Assignment: 12 (twelve)
months for each of the tasks – full time. The
contract will be extendable on a yearly bases, but not exceeding the termination of the
project being December 31, 2004.
3. The Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia now invites
eligible consultants to indicate their interest in providing the services. Interested
consultants must provide information indicating that they are qualified to perform
the services (references, description of
similar assignments, experience in similar
conditions, availability of appropriate skills,
etc.).
4. A consultant will be selected in accordance with the procedures set out in the
World Bank’s Guidelines: Selection and
Employment of Consultants by World Bank
Borrowers, January 1997, revised September 1997 and January 1999.
5. Interested consultants may obtain further information from background documents at the address below on working days
from 8. to 15. hours.
6. The deadline for the submission of
expression of interest has been extended
to December 31, 1999. Please send the
expression of interest to the address below.
Surveying and Mapping Authority of the
Republic of Slovenia, Real Estate Registration Modernization Project, Mrs. Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, SI-1000
Ljubljana, Tel. +386-61-178-4921; fax
+386-61-178-4834,
E-mail:
nives.jurcan@gov.si.
Surveying and Mapping Authority of the
Republic of Slovenia
Št. 530-23/1999-1
Poziv k predložitvi interesa

Ob-17712

Republika Slovenija
Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin Projektna pisarna,
tehnične naloge: Organizacija, naročila
in nabava, finančno spremljanje
projekta in administrativna podpora
(PCO_8.2D)
Št. posojila: IBRD 4498 – 0 SLO
1. Republika Slovenija je zaprosila za posojilo pri Mednarodni banki za obnovo in
razvoj zaradi delnega pokrivanja stroškov
Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin ter bo del posojila namenila izplačilu
obveznosti pogodbe za izvedbo Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin – Projektna pisarna, tehnične naloge: organizacija, naročila in nabava, finančno spremljanje
projekta in administrativna podpora
(PCO_8.2D).

2. Podjetje naj za delo na projektu za
poln delovni čas zagotovi vsaj štiri strokovnjake za naslednja področja: organizacijo in
spremljanje projekta, naročila in nabavo, finančno spremljanje projekta ter administrativno podporo.
3. Trajanje naročila: 12 mesecev za vsako nalogo – poln delovni čas. Možnost letnega podaljševanja pogodbe, vendar največ do konca trajanja projekta, ki bo predvidoma 31. decembra 2004.
4. Geodetska uprava Republike Slovenije poziva svetovalce z ustreznimi kvalifikacijami, da naznanijo svoj interes za zagotavljanje opisanih storitev. Interesenti morajo
predložiti dokazila, da ustrezajo zahtevanim
pogojem za izvedbo storitev (priporočila,
opisi dela na sorodnih nalogah, izkušnje pri
delu v podobnih pogojih, posedovanje ustreznih znanj, itn.).
5. Svetovalec bo izbran v skladu s postopki, opisanimi v smernicah Svetovne banke: Izbira in zaposlovanje svetovalcev s strani jemalcev posojil Svetovne banke, januar
1997, dopolnjene v septembru 1997 in januarju 1999.
6. Dodatne informacije lahko interesenti
pridobijo iz pripravljene dokumentacije na
spodaj omenjenem naslovu vsak delavnik
od 8. do 15. ure po lokalnem času od ponedeljka do petka.
7. Rok za predložitev interesa na spodaj
omenjeni naslov je podaljšan do 31. decembra 1999.
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin, Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
tel.
+386-61-178-4921;
faks
+386-61-178-4834, E-mail: nives.jurcan@gov.si.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 627/99
Ob-17508
Sklad za razvoj malega gospodarstva Goriške-Garancijski sklad, Trg E. Kardelja 1,
Nova Gorica (v nadaljevanju SMG Goriške-GS) objavlja v sodelovanju z Novo
KBM d.d., Področje Nova Gorica, Kidričeva 11, (v nadaljevanju banka) in Banko VIPA
d.d., Kidričeva 7, Nova Gorica (v nadaljevanju banka)
II. razpis
za dodelitev dolgoročnih kreditov ter
garancij za dolgoročne kredite za
projekte malega gospodarstva v Mestni
občini Nova Gorica, Občini Brda,
Občini Kanal, Občini
Miren-Kostanjevica in Občini
Šempeter-Vrtojba
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov banke v višini
270,000.000 SIT za katere bo SMG Goriške-GS dodeljeval garancije v višini 50%
od zneska posameznega kredita.
1. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki in gospodarske družbe, ki ustrezajo merilom za male gospodarske družbe
po 51.in 72.členu zakona o gospodarskih
družbah in imajo sedež dejavnosti na območju občin ustanoviteljic sklada (trenutno
Nova Gorica, Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica in Šempeter-Vrtojba) in kmetje s stalnim bivališčem na območju navedenih ob-
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čin. Na razpis se lahko prijavijo tudi prosilci,
ki niso komitenti navedenih bank.
Na razpis se bodo lahko prijavili pod enakimi pogoji tudi podjetniki in kmetje iz občin
Ajdovščina, Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid,
Tolmin in Vipava, kolikor bodo te občine
predhodno vplačale sorazmeren delež prispevka občin v Garancijski sklad.
2. Pogoji dodeljevanja
2.1 Dolgoročni krediti
– prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini najmanj 1,000.000 SIT do največ
10,000.000 SIT,
– obrestna mera znaša za kredite z:
– odplačilno dobo 3 leta in polletnim
moratorijem
na
odplačilo
glavnice
TOM+2,56% na letni ravni,
– odplačilno dobo 5 let in enoletnim
moratorijem na odplačilo glavnice TOM
+2,63% nav letni ravni,
– v skladu z odločitvijo kreditojemalca se lahko krediti odobrijo tudi brez moratorija,
– stroški banke 0,5% od zneska odobrenega kredita enkratno,
– odplačevanja kredita bo tromesečno,
predčasno odplačilo kredita ni možno,
– prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– prosilec zavaruje prejeti kredit pri banki z garancijo SMG Goriške –GS v višini
50%, preostalih 50% pa v skladu s pogoji
banke.
2.2. Garancija
– vloga za kredit je hkrati vloga za garancijo,
– garancija ne more presegati 50% vrednosti kredita, odobrenega pod pogoji v točki 2.1. tega razpisa,
– prosilec zavaruje prejeto garancijo SMG
Goriške z različnimi oblikami zavarovanja v
odvisnosti od stopnje tveganosti naložbe.
3. Prednostni kriteriji za dodelitev kreditov in garancij
Prednost pri dodelitvi kreditov in garancij bodo imeli prosilci, ki:
– opravljajo proizvodno dejavnost,
– povečujejo zaposlovanje,
– uvajajo sodobne tehnologije,
– uvajajo inovativne postopke,
– uvajajo energetsko varčne in ekološko
čiste proizvodnje,
– z boljšo boniteto,
– zagotavljajo večji delež lastnih sredstev.
4. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
– nakup opreme,
– nakup, gradnja ali adaptacija poslovnih prostorov,
– ureditev in opremljanje zemljišča za
gradnjo poslovnih prostorov.
Novi krediti se ne odobrijo za refundacijo že odobrenih bančnih kreditov.
5. Vsebina vloge za dodelitev sredstev je
razvidna iz obrazca: “Vloga za dodelitev kredita in garancije”, ki jo prosilci dobijo na:
– SMG Goriške-GS, Trg E. Kardelja 1,
Nova Gorica, IV. nadstropje/soba št. 28,
– Novi KBM d.d., Področje Nova Gorica,
Kidričeva 11, Sektor naložb/soba št. 305,
– Novi KBM, d.d., Področje Nova Gorica, Gradnikove brigade 6, Oddelek žiro računov in kreditiranja malega gospodarstva,
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– Banki VIPA d.d., Kidričeva 7, Nova Gorica, Sektor bančne operative,
– Banki VIPA d.d., Kidričeva 18, Nova
Gorica, Sektor poslovanja z občani.
Vloge morajo biti izpolnjene na originalnem obrazcu in oddane skupaj z zahtevano
dokumentacijo.
Za pridobitev kredita je potrebna naslednja dokumentacija:
1. vloga za pridobitev kredita (obrazec).
2. poslovni načrt oziroma investicijski
program za investicije nad 3 miljone SIT.
3. plan prilivov in odlivov za obdobje kreditiranja za investicije do 3 miljone SIT.
4. dokazila glede na vrsto investicije:
– pri nakupu opreme (pred)račun ali kupoprodajna pogodba,
– pri nakupu poslovnega prostora overjena kupoprodajna pogodba,
– pri gradnji ali adaptaciji poslovnih prostorov:
gradbeno dovoljenje ali priglasitev del in
dokazilo o lastništvu (zemljiško knjižni izpisek ali dolgoročna najemna pogodba s soglasjem lastnika za izvajanje obnovitvenih
del) ter (pred)račun investicije oziroma pogodba z izvajalcem gradbenih del,
– pri ureditvi in opremljanju zemljišča:
lokacijsko dovoljenje in potrdilo o lastništvu
5. pred odobritvijo posojila, dokumentacija za zavarovanje posojila.
Pred/račun oziroma pogodbo predloži
prosilec pred koriščenjem posojila.
Poleg zgoraj navedene dokumentacije
morajo prosilci dostaviti še :
A. gospodarske družbe
– izpis sklepa o vpisu družbe v sodni
register, ki ni starejši od enega meseca,
– kopijo obvestila o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti za poslovni subjekt (Statistični urad Republike Slovenije),
– podpisni karton Agencije za plačilni
promet,
– zaključni račun za preteklo leto (bilanca uspeha, bilanca stanja),
– poročilo BON –3, ki ga izda Agencija
za plačilni promet,
– podatke o poslovanju med letom (iz
bilance uspeha oziroma bilance stanja).
B. samostojni podjetniki
– priglasitveni list- obrazec 1/1 in 1/2 in
obrtno dovoljenje za vse prosilce, ki opravljajo obrtno dejavnost,
– potrdilo o premoženjskem stanju,
– licenco (za avtoprevoznike),
– kopijo davčne napovedi za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, z vsemi prilogami (bilanca stanja,
bilanca uspeha),
– zadnjo odločbo DURS-a o davku na
dohodek iz dejavnosti,
– potrdilo DURS-a o dobičku v preteklem letu ter o plačanih davkih.
C. kmetje
– potrdilo DURS-a o katasterskem dohodku,
– potrdilo DURS-a o plačanih davkih,
– pisno mnenje pospeševalne oziroma
svetovalne službe o predvideni uspešnosti
investicije,
– potrdilo o dohodku preko zadruge ali
druge kooperantske organizacije,
– potrdilo o premoženjskem stanju.
6. Koriščenje kredita bo dokumentarno.

7. Rok za prijavo je odprt od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev.
8. Obravnava vlog.
Kolikor vloga ne vsebuje zahtevane dokumentacije oziroma ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 1. točke razpisa se zavrne. Odbor za izdajo garancij sklada in kreditni
odbor banke bo obravnaval vloge enkrat
mesečno. SMG Goriške – GS bo pisno
seznanil prosilca s skupno odločitvijo pristojnih organov v osmih dneh po sprejemu
odločitve.
Vse informacije v zvezi z razpisom lahko
dobijo prosilci na sedežu:
– SMG Goriške-GS, tel. 135-01-73, ga.
Lozar in tel. 135-01-50, ga. Štucin,
– NKBM d.d., Področje Nova Gorica,
tel. 127-284, g. Pajntar in tel. 134-266, g.
Marušič,
– Banke VIPA d.d., tel. 12-850, ga. Črmelj in tel. 29-383, ga. Makarovič.
Vloge skupaj z dokumentacijo pošljite na
naslov: Sklad za razvoj malega gospodarstva
Goriške, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, z
oznako “II. razpis kreditov in garancij”.
Sklad za razvoj
malega gospodarstva Goriške
Garancijski sklad
Ob-17509
Na podlagi 10. člena zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) objavljamo
javni razpis
za zbiranje predlogov za financiranje
programov športa v letu 2000, ki jih bo
občina sofinancirala iz občinskega
proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov: športna društva, njihova združenja in drugi subjekti, ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih in
zakona o gospodarskih družbah, če imajo
registrirano izvajanje športne dejavnosti in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Pivka,
– imajo vsaj eno leto organizirano vadbo, v katero je vključeno odgovarjajoče število športnikov.
2. V letu 2000 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. interesna športna dejavnost otrok
in mladine,
2. vrhunski in kakovostni šport,
3. športno rekreacijo,
4. športne prireditve,
5. šolanje strokovnih kadrov,
6. športni objekti.
3. Izbrane programe bomo financirali na
podlagi kriterijev za delitev sredstev iz proračunskih sredstev Občine Pivka. Prednost
pri izboru bodo imeli izvajalci neprofitnih zavodov in organizacij.
4. Rok za prijavo je vključno 31. 12.
1999, na naslov Občina Pivka, Kolodvorska 5, Pivka.
5. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene
pogodbe v desetih dneh po sprejemu proračuna.
Občina Pivka
Št. 35209-1/99
Ob-17482
Na podlagi 36. člena zakona o gospodarskih službah, 6. člena statuta Občine
Škocjan (Ur. l. RS, št. 37/99) ter odloka o
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dimnikarski službi Občine Škocjan (Ur. l.
RS, št. 91/99), objavlja Občina Škocjan
javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje
dimnikarske službe na območju
Občine Škocjan
1. Koncedent: Občina Škocjan, 8275
Škocjan 67.
2. Predmet koncesije: organizacija in izvajanje lokalne javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Škocjan.
3. Območje izvajanja koncesije: celotno
območje Občine Škocjan.
4. Čas trajanja koncesije: koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja 5 let z možnostjo podaljšanja.
5. Pogoji za koncesionarja: koncesionar
mora za opravljanje koncesije izpolnjevati
pogoje 4. člena odloka o dimnikarski službi, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Merila za izbiro koncesionarja:
– izpolnjevanje pogojev 5. točke tega
razpisa,
– reference na podobnih ali istovrstnih
delih,
– ugodnejše ponujene cene razpisanih
storitev,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika.
7. Viri financiranja: koncesionar zagotavlja sredstva za opravljanje gospodarske javne službe iz cene storitev dimnikarske službe, potrjene s strani Občine Škocjan.
8. Javni razpis je veljaven, če v razpisnem
roku predloži ponudbo, ki vsebuje vse elemente razpisa, najmanj en ponudnik.
Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo
ponudbeno dokumentacijo na upravi Občine Škocjan najkasneje do 7. januarja
2000. Dodatne informacije lahko dobite pri
županu Občine Škocjan na telefon
068/76-310.
9. Rok za oddajo ponudb: ponudbe na
podlagi tega javnega razpisa je potrebno
poslati v zaprti ovojnici na naslov Občine
Škocjan, 8275 Škocjan 67 z oznako: “Ne
odpiraj – Prijava na JR za podelitev koncesije za dimnikarsko službo“.
Kot pravočasno predložene bodo obravnavane ponudbe, ki bodo prispele na upravo Občine Škocjan najkasneje do 18. januarja 2000 do 10. ure priporočeno po
pošti ali osebno.
10. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 18. januarja
2000, ob 12. uri na sedežu Občine Škocjan.
11. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku desetih dni od dneva, ko bo
župan izdal odločbo o izbiri koncesionarja.
Občina Škocjan
Ob-17706
Na podlagi 36. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Bled (Ur. l. RS, št. 58/98),
12. člena odloka o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav,
dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka v Občini Bled (Ur. l. RS, št. 43/99) objavlja Občina bled
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javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
obvezne gospodarske javne službe za
pregledovanje, nadziranje in čiščenje
kurilnih naprav, dimnih vodov in
zračnikov zaradi varstva zraka v Občini
Bled (dimnikarska služba)
1. Koncedent: Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled.
2. Predmet koncesije: opravljanje vseh
storitev obvezne gospodarske javne službe
za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka v Občini Bled.
3. Območje izvajanja koncesije: območje celotne Občine Bled.
4. Trajanje koncesije: 5 let od dneva
podpisa koncesijske pogodbe, z možnostjo
podaljšanja.
5. Prijava na razpis mora vsebovati dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v 7. členu odloka o načinu izvajanja
obvezne gospodarske javne službe za pregledovanje, nadziranje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka v Občini Bled (Ur. l. RS, št.
43/99).
6. Razpisno dokumentacijo za izdelavo
ponudbe lahko ponudniki prevzamejo na sedežu Občine Bled, Cesta svobode 13, Bled
pri svetovalki župana za gospodarske javne
službe (pritličje), vsak delovni dan od 9. do
11. ure.
7. Merila za izbor koncesionarja so:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so
določeni v 7. členu odloka in v razpisni dokumentaciji,
– ponujena izhodiščna cena za posamezno vrsto storitve in način letnega usklajevanja cen,
– reference s področja dejavnosti za katero se podeljuje koncesija,
– kvaliteta in realnost oziroma ustreznost
predloženega razvojnega programa in poslovnega načrta,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi
koncedentu.
8. Ponudbo z vso zahtevano dokumentacijo je potrebno poslati na naslov: Občina
Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled, v zapečateni ovojnici z oznako “Ne odpiraj –
ponudba za dimnikarsko službo”, z navedbo št. objave razpisa v Uradnem listu RS, z
naslovom naročnika in na hrbtni strani z naslovom pošiljatelja, najkasneje v roku 20
dni od objave tega razpisa v Uradnem listu
RS.
9. Javno odpiranje ponudb bo opravila
razpisna komisija naslednji delovni dan po
poteku razpisanega roka, ob 12. uri, na
sedežu Občine Bled. Ponudniki, ki bodo
prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo predložiti komisiji pisno pooblastilo.
10. O izbiri koncesionarja bo odločil koncedent z odločbo v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občini Bled pri
Romani Starič, tel. 064/748-01-27 ali faks
064/741-243.
12. Občina Bled si pridržuje pravico, da
ne izbere nobenega od ponudnikov.
Občina Bled

Objave
delniških družb
Javne prodaje delnic
Ob-17650
Zavarovalnica Triglav d.d. na podlagi četrtega odstavka 7. člena statuta objavlja
ponudbe
za prodajo delnic Zavarovalnice Triglav, d.d., in sicer:
1. Prodajalec: Davčni urad Kranj, d.d. v
postopku prisilne izterjave dolga.
Predmet prodaje: 5 delnic Zavarovalnice Triglav, d.d.
Prodajna cena: 600.000 SIT po delnici.
2. Prodajalec: LIO Škofja Loka d.d.
Predmet prodaje: 1 delnica Zavarovalnice Triglav, d.d.
Prodajna cena: 514.000 SIT po delnici.
3. Prodajalec: Helena Steindl.
Predmet prodaje: 2 delnici Zavarovalnice Triglav, d.d.
Prodajna cena: 600.000 SIT po delnici.
Ponudbe so v skladu z določbo 4. odstavka 7. člena statuta Zavarovalnice Triglav
namenjene obstoječim delničarjem Zavarovalnice Triglav d.d. in družbi.
Delničarji in družba morajo pisno izjavo,
da želijo odkupiti delnice, ki so predmet
prodaje, dostaviti na naslov: Zavarovalnica
Triglav d.d., Uprava, Miklošičeva 19, Ljubljana, v roku 15 dni od te objave.
Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navedenih delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponudil najvišjo ceno.
Uprava Zavarovalnice Triglav d.d.

Odkupi poslovnih deležev družb
Ob-17799
Skladno z drugim odstavkom 64. člena
zakona o prevzemih (Ur. l. RS, št. 47/97)
uprava družbe TRIMO sporoča, da je prejela
obvestilo o kvalificiranem deležu: Družba Kovinoplastika Lož, d.d., Cesta 19. oktobra 57,
1386 Stari trg pri Ložu, je na dan 17. 12.
1999 pridobila kvalificirani delež, to je skupaj 68.833 navadnih imenskih delnic Trima,
d.d., (TTRG), kar predstavlja 6,33% vseh izdanih delnic družbe TRIMO, d.d.
TRIMO, d.d.
Tatjana Fink
glavna direktorica

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Preklic
Ob-17747
Na zahtevo delničarja NFD1 investicijski
sklad, d.d., Ljubljana, začasna uprava, preklicuje 2. sejo skupščine družbe Slikoplast,
d.d., Koper, Ulica 15. maja 2, ki je bila
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sklicana za dne 28. 12. 1999, ob 14. uri,
na sedežu družbe, objavljena v Uradnem
listu RS, št. 96 z dne 26. 11. 1999,
Ob-15798.
Obrazložitev: razlog za preklic je nezmožnost vpisa lastniških sprememb v delniški knjigi, ki jo še zmeraj vodi družba sama namesto Centralne klirinško depotne
družbe, d.d.
Slikoplast, d.d., Koper
direktor
Aldo Brundula
Št. 248/99
Ob-17651
Začasna uprava družbe Opekarna – rudnik Brežice, d.d., Brežice vabi delničarje na
sejo skupščine
Opekarna – rudnik Brežice, d.d.,
Brežice
Registrsko sodišče je dne 2. 11. 1998
registriralo delniško družbo in potrdilo statut.
Začasna uprava ugotavlja, da so s tem
izpolnjeni pogoji za sklic skupščine. Začasna uprava sklicuje skupščino dne 28.1.
2000 ob 12. uri, na sedežu družbe Šentlenart 71, Brežice.
Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in notarja.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Brečko Franc. Za preštevalca
glasov se izvolita Lukič Branka in Kopinč
Pavla. Za notarja se izvoli Dokler Andrej.
2. Obravnava poročila o sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
3. Obravnava in sklepanje o poslovniku
o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik
skupščine, kot ga predlaga uprava.
4. Obravnava poročila začasne uprave o
poteku lastninske preobrazbe podjetja.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo začasne uprave o poteku lastninske preobrazbe podjetja.
5. Obravnava poslovnega poročila družbe za poslovno leto 1998 ter sklepa o pokrivanju izgube preteklih let.
Predlog sklepa:
1. Na podlagi priporočila nadzornega
sveta in mnenja revizorja se potrdi poročilo
o poslovanju in računovodsko poročilo družbe Opekarna – rudnik Brežice za poslovno
leto 1998.
2. Na predlog uprave z mnenjem nadzornega sveta in poročila revizorja se prenesena izguba iz leta 1993, iz leta 1994, iz
leta 1996 in iz leta 1997 v skupnem znesku
112,132.324,32 SIT ter revalorizacijski popravek prenesene izgube iz leta 1993, iz
leta 1994, iz leta 1996 in iz leta 1997 v
skupnem znesku 44,278.000 SIT pokrije
po stanju na dan 1. 1. 1999, iz:
– prenesenega dobička iz leta 1995
v znesku 4,316.000 SIT,
– revalorizacijskega popravka prenesenega dobička iz leta 1995 v znesku
1,206.462,77 SIT,
– revalorizacijskega popravka rezerv
v znesku 13,226.150 SIT,
– rezerv v znesku 12,963.000 SIT in
– revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala v znesku 124,698.711,55 SIT.
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6. Obravnava investicijsko sanacijskega
programa družbe ter pooblastilo upravi, da
na podlagi soglasij nadzornega sveta izvede
sanacijsko investicijski program.
Predlog sklepa: potrjuje se investicijsko
sanacijski program družbe in pooblasti se
upravo, da na podlagi soglasij nadzornega
sveta izvede sanacijsko investicijski program.
7. Volitve članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta družbe Opekarna – rudnik Brežice,
d.d., se izvolita:
1. Ravnik Marko,
2. Janeš Zdravka.
8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.
Predlog sklepa: za revizorje za poslovno
leto 1999 se imenuje RIPRO, Družba za
revizijo, podjetniško svetovanje in razvoj,
d.o.o., Velenje.
9. Sklepanje o višini sejnine, ki gre
predsedniku in članom nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: sejnina za predsednika
in člane nadzornega sveta družbe se določi
v višini 100 DEM za sejo.
10. Pobude in vprašanja delničarjev.
Za udeležbo na skupščini se delničar
ali njegov pooblaščenec izkaže z začasnico, pisnim potrdilom družbe o številu delnic v družbi oziroma pisnim pooblastilom
delničarja in njegovo začasnico oziroma
njegovim potrdilom o številu delnic v družbi. Pooblastila za zasotpanje na skupščini
je potrebno deponirati na sedežu delniške
družbe vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo na skupščini najkasneje tri dni pred zasedanjem v
pisni obliki.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja, da se bodo podpisali na
seznam udeležencev in da prevzamejo glasovalne lističe in druga gradiva.
Vsa gradiva za skupščino so delničarjem
na vpogled v tajništvu družbe vsak delovnik
med uradnimi urami od 12. do 14. ure.
Vabljene prosimo, da v sedmih dneh od
prejema tega vabila svoje pripombe ter
spreminjevalne oziroma dopolnitvene predloge pisno sporočijo upravi in s tem omogočijo, da bo uprava o njih sprejela svoja
stališča in o spreminjevalnih predlogih najkasneje 12 dni po oklicu skupščine obvestila imenske delničarje. Če skupščina ob
napovedani uri ne bo sklepčna se počaka
pol ure. Čez pol ure je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic. Vse
informacije glede skupščine dobite pri Kopinč Pavli, tel. 0608/61-222, vsak delovnik od 12. do 14. ure.
Vabimo vas, da se skupščine polnoštevilno udeležite!
Opekarna – Rudnik, Brežice, d.d.,
začasna uprava
Martin Preskar
Št. 398/99
Ob-17713
Uprava Gostinskega podjetja Ljubljana,
d.d., Streliška 12, Ljubljana, sklicuje na
podlagi drugega odstavka 22. člena statuta
delniške družbe

3. sejo skupščine
Gostinskega podjetja Ljubljana, d.d.,
Streliška 12, Ljubljana,
ki bo v petek dne 28. 1. 2000 ob 17. uri,
na sedežu družbe, Steliška 12, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
Izvolijo se:
– za predsednika skupščine Gregor Godeša,
– za preštevalca glasov Jano Ajtnik in
Jožico Zrinski.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Miro Bregar iz Litije.
3. Ugotovitev sklepčnosti.
4. Obravnava in sprejem sprememb in
dopočnitev statuta družbe.
Predlog sklepa: besedilo statuta Gostinskega podjetja Ljubljana, d.d., se spremeni
tako, da se vsi členi od 1. do 55. črtajo in
se nadomestijo z novimi členi od 1. do 51.,
v besedilu, ki je priloga k tem sklepu.
5. Odpoklic članov nadzornega sveta in
izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
1. Odpokličejo se dosedanji člani
nadzornega sveta.
2. Kot predstavniki delničarjev, se v
nadzorni svet izvolijo:
– Anton Glavan,
– Borut Razdevšek,
– Zoran Žnidarič,
– Tomaž Lahajner.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan, ko izteče rok za prijavo udeležbe na skupščini vpisani v delniško knjigo
Gostinskega podjetja Ljubljana, d.d., oziroma njihovi zastopniki in pooblaščenci. Pooblastilo mora skladno z zahtevami, ki so določene z zakonom.
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, kolikor so udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice prijavili družbi osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje tri dni pred skupščini, to je najkasneje
do vključno 25. 1. 2000 (pisno prijavo mora družba prejeti najkasneje tri dni pred
skupščino). Pooblaščenci naj hkrati s prijavo družbi dostavijo tudi pooblastilo, zastopniki pa dokazilo o zastopanju.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino vsaj pol ure pred začetkom
seje prijavijo z osebno izkaznico ali drugim
identifikacijskim dokumentom pri sprejemnem osebju pred vhodom v prostor, kjer se
bo odvijala seja skupščine in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini ter prevzamejo gradivo ter glasovalne lističe.
Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled na
sedežu družbe v tajništvu družbe, na Streliški 12 v Ljubljani, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, in sicer od 10. do 12. ure.
Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
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dnevnega reda ali predloge glede dnevnega reda za katere želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.
Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se določi polurni odmor, po katerem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Gostinsko podjetje Ljubljana, d.d,
direktor
Aleksander Modrijan
Ob-17716
Na podlagi 46. točke statuta družbe v
zvezi z 283. členom zakona o gospodarskih družbah sklicujem
1. sejo skupščine
družbe Gradis GP Gradbeno podjetje
Jesenice, d.d., Cesta Franceta
Prešerna 5, 4270 Jesenice,
ki bo 28. januarja 2000, ob 10. uri v
zgornjih prostorih restavracije Kazina na Jesenicah, Cesta železarjev 9, Jesenice.
Dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Alojz Skol, za preštevalca glasov pa Alenka Zupan in Dušica Tarman. Seji
prisostvuje notarka Nada Svetina.
2. Poročilo uprave o poteku lastninskega preoblikovanja družbe.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o poteku lastninskega preoblikovanja družbe.
3. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 1998.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo družbe za leto 1998.
4. Razporeditev dobička iz poslovanja v
letih 1993 in 1996.
Predlog sklepa: dobiček, ustvarjen v letu 1993 v višini 4,242.374,05 SIT in revalorizacija dobička iz leta 1993 v višini
2,731.566 SIT, se razporedita v rezerve
družbe. Ustvarjeni dobiček v letih 1994 do
1996 v višini 29,203.263,91 SIT in pripadajoča revalorizacija v višini 7,895,203,55
SIT ostaneta nerazporjena.
5. Informacija o sanacijskem programu
uprave in njegovem izvajanju v prvem polletju 1999.
Predlog sklepa: sprejme se informacija
o sanacijskem programu uprave in njegovem izvajanju za prvo polletje 1999.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta po
predlogu začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega sveta, ki ju voli skupščina, se izvolita Franc Kositer univ. dipl. inž. gr. in Milan Brečko inž. gr.
7. Določitev sejnine članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina določi sejnino članom nadzornega sveta, in sicer
35.000 SIT neto na sejo za predsednika in
25.000 SIT neto na sejo za člana nadzornega sveta.
8. Imenovanje revizorja za poslovno leto
1999.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja v
letu 1999 in 2000 se imenuje Revizijska
družba, k.d., Podboršek.
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Gradivo in predlogi sklepov so delničarjem na vpogled na sedežu družbe dan po
objavi tega vabila vsak delovnik od 10. do
12. ure.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Zaradi primernega organiziranja poteka skupščine pozivamo vse
delničarje oziroma njihove pooblaščence,
da svojo udeležbo najavijo najpozneje tri dni
pred sejo skupščine.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt eno uro pred sejo skupščine. Udeleženci ob prihodu prijavijo svojo udeležbo in
prevzamejo glasovnice.
Če skupščina ob navedeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12. uri v istem prostoru. Skupščina bo v
tem primeru veljavno odločala ne glede na
višino zastopanih glasov.
Gradis GP, d.d.,
uprava družbe
Uroš Ogrin univ. dipl. inž. gr.
Ob-17714
Uprava družbe s soglasjem nadzornega
sveta delniške družbe TEM Čatež d.d. na
podlagi točke 7.3. statuta delniške družbe
sklicuje
šesto skupščino
delniške družbe,
ki bo dne 28. januarja 2000 ob 12. uri
na Čatežu v prostorih družbe (sejna soba),
Čatež 13, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejema predlog uprave za
imenovanje organov skupščine:
– za predsednika se imenuje Bojan Pečenko,
– za preštevalki glasov se imenujeta Tatjana Bregar in Anica Gorišek,
– za notarja se imenuje Tonček Bevc.
2. Sprememba in dopolnitev statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: spremeni in razširi se
dejavnost družbe in se spremeni 3.1 točka
veljavnega statuta družbe Tovarna elektromateriala Čatež d.d. tako, da se iz dejavnosti družbe črta:
DL/26.26 Proizvodnja ognjevzdržne keramike;
G/52.46 Trgovina na drobno s kovinskim izdelki; Trgovina na drobno s svetili;
v dejavnost delniške družbe pa se dodatno vpiše:
K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
DH/25.24 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas;
DJ/28.73 Proizvodnja izdelkov iz žice;
K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
G/52.46 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
G/52.44 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo.“
Gradivo za skupščino družbe je na razpolago vsem delničarjem v tajništvu družbe
v prostorih družbe na Čatežu vsak delovni
dan v tednu med 9. in 14. uro.

Skupščine se lahko udeležijo vsi lastniki
navadnih delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Pogoj za udeležbo
na skupščini in glasovanje je, da delničarji
najmanj tri dni pred sejo skupščine (to je do
vključno 25. 1. 2000) prijavijo družbi svojo
udeležbo na skupščini, in sicer pisno - po
pošti priporočeno ali po telefaksu. Glasuje
se osebno ali po pooblaščencu, na podlagi
glasovnic, ki jih bodo prejeli delničarji ob
prihodu na skupščino. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in mora
biti pred ali ob sklicu predloženo družbi.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna
ob času sklica, bo ponovno zasedanje
skupščine družbe istega dne ob 14.30 na
mestu prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
TEM Čatež d.d.
uprava družbe
Andrej Bajuk, univ. dipl. inž. str.
Ob-17719
Na podlagi 40. člena statuta delniške
družbe Iskre, d.d., Ljubljana, sklicuje uprava družbe
skupščino
družbe Iskre, d.d., Ljubljana,
ki bo 28. 1. 2000, s pričetkom ob 10.
uri, v dvorani Upravne enote Vič, Trg mladinskih delovnih brigad 7 v Ljubljani.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep:
Za predsednika skupščina imenuje Leonarda Peklarja; za preštevalca glasov pa
Matjaža Koširja in Matjaža Logarja.
Notar na skupščini bo Bojan Podgoršek.
2. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejema naslednji sklep:
Za revizorja družbe za poslovno leto
1999 in za pregled povečanja osnovnega
kapitala s stvarnimi vložki skupščina imenuje revizijsko družbo KPMG, Ljubljana, d.o.o.
3. Sprejem letnega poročila za poslovno
leto 1998.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep: Skupščina
sprejema letno poročilo za poslovno leto
1998 z mnenji nadzornega sveta in revizorja.
4. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji
sklep: izgubo iz poslovnega leta 1998 v višini 386,454.000 SIT se pokriva iz revalorizacijskega popravka osnovnega kapitala.
5. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep:
1. Osnovni kapital družbe, ki znaša
3,987.291.000 SIT, se poveča za
2,237.546 SIT z drugo izdajo 2,237.546
navadnih prosto prenosljivih delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka, tako da
osnovni kapital s povečanjem znaša
6.224,837.000 SIT.
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2. Prodajna cena za posamezno delnico družbe znaša na podlagi revidirane bilance stanja na dan 31. 12. 1998 1.592,02
SIT.
3. Povečanje osnovnega kapitala družbe se izvede s stvarnimi vložki, kot sledi:
a) PID Kmečka družba, d.d., Miklošičeva 4, Ljubljana, vpiše in prevzame
282.413 delnic v nominalni vrednosti 1.000
SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti
282,413.000 SIT. Skupna emisijska vrednost prevzetih delnic znaša 449,607.145
SIT. Za vpisane delnice vpisnik družbi izroči
kot stvarni vložek:
i) 24.560 delnic družbe Iskra SEM,
d.d., v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka,
skupne
nominalne
vrednosti
24,560.000 SIT;
ii) 29,27% poslovnega deleža v
družbi Iskra SSD, d.o.o., v nominalni vrednosti 137,643.346 SIT;
b) Nika PID, d.d., Trg izgnancev 1a,
Brežice, vpiše in prevzame 3225 delnic v
nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 3,225.000 SIT.
Skupna emisijska vrednost prevzetih delnic
znaša 5,134.265 SIT. Za vpisane delnice
vpisnik družbi izroči kot stvarni vložek 1400
delnic družbe Fotona, d.d., v nominalni
vrednosti 5.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 7,000.000 SIT;
c) Nika PID 1, d.d., Trg izgnancev 1a,
Brežice, vpiše in prevzame 5.223 delnic v
nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 5,223.000 SIT.
Skupna emisijska vrednost prevzetih delnic
znaša 8,315.120 SIT. Za vpisane delnice
vpisnik družbi izroči kot stvarni vložek 2267
delnic družbe Fotone, d.d., v nominalni
vrednosti 5.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 11,335.000 SIT;
d) Nika PID 2, d.d., Trg izgnancev 1a,
Brežice, vpiše in prevzame 3170 delnic v
nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 3,170.000 SIT.
Skupna emisijska vrednost prevzetih delnic
znaša 5,046.703 SIT. Za vpisane delnice
vpisnik družbi izroči kot stvarni vložek:
i) 867 delnic Fotone,d.d., v nominalni vrednosti 5.000 SIT vsaka, skupne
nominalne vrednosti 4,335.000 SIT;
ii) 16,38% poslovni delež v Iskri
Oris, d.o.o., v nominalni vrednosti
2,339.000 SIT;
e) Megafin 3, d.d., Dunajska 22, Ljubljana, vpiše in prevzame 168.892 delnic v
nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 168,892.000 SIT.
Skupna emisijska vrednost prevzetih delnic
znaša 268,879.442 SIT. Za vpisane delnice vpisnik družbi izroči kot stvarni vložek:
i) 11,17% poslovnega deleža v Iskri
SSD, d.o.o., v nominalni vrednosti
52,527.372 SIT;
ii) 10.415 delnic v Iskri Prins, d.d. v
nominalni vrednosti 2.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 20,830.000 SIT;
f) Triglav Steber I PID, d.d., Slovenska c. 54, Ljubljana, vpiše in prevzame
105.499 delnic v nominalni vrednosti 1.000
SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti
105,499.000 SIT. Skupna emisijska vrednost prevzetih delnic znaša 167,956.518
SIT. Za vpisane delnice vpisnik družbi izroči
kot stvarni vložek:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

i) 19.159 delnic v Iskri Sistemi, d.d.
v nominalni vrednosti 2.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 38,318.000 SIT;
ii) 8,51% poslovnega deleža v Iskri
SSD, d.o.o. v nominalni vrednosti
40,018.615 SIT;
g) PID Atena Ena, d.d., Slovenska c.
56, Ljubljana vpiše in prevzame 14.403
delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka,
skupne
nominalne
vrednosti
14,403.000 SIT. Skupna emisijska vrednost prevzetih delnic znaša 22,929.864
SIT. Za vpisane delnice vpisnik družbi izroči kot stvarni vložek 6.386 delnic družbe
Iskra Sistemi, d.d. v nominalni vrednosti
2.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 12,772.000 SIT;
h) PID Atena Dve, d.d., Slovenska c.
56, Ljubljana vpiše in prevzame 77.063 delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka,
skupne nominalne vrednosti 77,063.000
SIT. Skupna emisijska vrednost prevzetih
delnic znaša 122,685.837 SIT. Za vpisane
delnice vpisnik družbi izroči kot stvarni vložek:
i) 6.386 delnic v Iskri Sistemi, d.d. v
nominalni vrednosti 2.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 12,772.000 SIT;
ii) 27.198 delnic v Fotoni, d.d., v
nominalni vrednosti 5.000 SIT vsaka,skupne nominalne vrednosti 135,990.000 SIT;
i) PID Atena Tri, d.d., Slovenska c. 56,
Ljubljana vpiše in prevzame 14.405 delnic v
nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 14,405.000 SIT.
Skupna emisijska vrednost prevzetih delnic
znaša 22,933.048 SIT. Za vpisane delnice
vpisnik družbi izroči kot stvarni vložek 6.387
delnic družbe Iskra Sistem, d.d., v nominalni
vrednosti 2.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 12,774.000 SIT;
j) PID Maxima d.d, Šubičeva 2, Ljubljana, vpiše in prevzame 124.503 delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 124,503.000 SIT. Skupna
emisijska vrednost prevzetih delnic znaša
198,211.266 SIT. Za vpisane delnice vpisnik
družbi izroči kot stvarni vložek 17,01% poslovni delež v družbi Iskra SSD, d.o.o., v nominalni vrednosti 79,990.205 SIT;
k) Nacionalna finančna družba, d.d.,
PID 2, Trdinova 4, Ljubljana, vpiše in prevzame 99.660 delnic v nominalni vrednosti
1.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 99,660.000 SIT. Skupna emisijska
vrednost
prevzetih
delnic
znaša
158,660.713 SIT. Za vpisane delnice vpisnik družbi izroči kot stvarni vložek
31.615 delnic družbe Iskra Instrumenti,
d.d., v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka,
skupne
nominalne
vrednosti
31,615.000 SIT;
l) Arkada 1 PID, d.d., Ljubljana, vpiše
in prevzame 70.193 delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka, skupne nominalne
vrednosti 70,193.000 SIT. Skupna emisijska vrednost prevzetih delnic znaša
111,748.660 SIT. Za vpisane delnice vpisnik družbi izroči kot stvarni vložek 9,59%
poslovni delež v družbi Iskra SSD, d.o.o., v
nominalni vrednosti 45,097.359 SIT;
m) Infond Zlat PID, d.o.o., Maribor,
vpiše in prevzame 2.305 delnic v nominalni
vrednosti 1.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 2,305.000 SIT. Skupna

emisijska vrednost prevzetih delnic znaša
3,669.906 SIT. Za vpisane delnice vpisnik
družbi izroči kot stvarni vložek 14,38% poslovni delež v družbi Iskra Amper, d.o.o., v
nominalni vrednosti 919.000 SIT;
n) PID Zvon Ena, d.d., Maribor, vpiše
in prevzame 91.379 delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka, skupne nominalne
vrednosti 91,379.000 SIT. Skupna emisijska vrednost prevzetih delnic znaša
145,477.196 SIT. Za vpisane delnice vpisnik družbi izroči kot stvarni vložek 63.832
delnic družbe Iskra Tela, d.d., v nominalni
vrednosti 1.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 63,832.000 SIT;
o) Slovenska razvojna družba, d.d.,
Dunajska 160, Ljubljana, prevzame 36.486
delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka,
skupne
nominalne
vrednosti
36,486.000 SIT. Skupna emisijska vrednost prevzetih delnic znaša 58,086.442
SIT. Za vpisane delnice vpisnik družbi izroči
kot stvarni vložek 33.898 delnic Iskra Elektrozveze, d.d. v nominalni vrednosti 1.000
SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti
33,898.000 SIT;
p) Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Mala ulica 5/IV, Ljubljana, vpiše in prevzame 413.749 delnic v nominalni vrednosti
1.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 413,749.000 SIT. Skupna emisijska
vrednost
prevzetih
delnic
znaša
658,696.683 SIT. Za vpisane delnice vpisnik družbi izroči kot stvarni vložek:
i) 31.734 delnic družbe Iskra Stikala, d.d., v nominalni vrednosti 1.000 SIT
vsaka, skupne nominalne vrednosti
31,734.000 SIT;
ii) 5.207 delnic družbe Iskra Prins,
d.d., v nominalni vrednosti 2.000 SIT vsaka,
skupne
nominalne
vrednosti
10,414.000 SIT;
iii) 9.081 delnic družbe Iskra Baterije Zmaj, d.d., v nominalni vrednosti 1.000
SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti
9,081.000 SIT;
iv)11.283 delnic družbe Iskra SEM,
d.d., v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka,
skupne
nominalne
vrednosti
11,283.000 SIT;
v) 11.139 delnic družbe Iskrainvest,
d.d., v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka,
skupne
nominalne
vrednosti
11,139.000 SIT;
vi) 15.332 delnic družbe Iskra Instrumenti, d.d., v nominalni vrednosti 1.000
SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti
15,332.000 SIT;
vii)16.886 delnic družbe Fotona,
d.d., v nominalni vrednosti 5.000 SIT vsaka,
skupne nominalne vrednosti 84,430.000 SIT;
viii)19.159 delnic družbe Iskra Sistemi, d.d., v nominalni vrednosti 2.000 SIT
vsaka, skupne nominalne vrednosti
38,318.000 SIT;
ix) 35.525 delnic družbe Iskra Elektrozveze, d.d., v nominalni vrednosti 1.000
SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti
35,525.000 SIT;
x) 8,18% poslovni delež v družbi
Iskra Amper, d.o.o., v nominalni vrednosti
459.000 SIT;
xi) 8,18% poslovni delež v družbi
Iskra Oris, d.o.o., v nominalni vrednosti
1,169.000 SIT;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
xii)10% poslovni delež družbe Iskra
SSD, d.o.o. v nominalni vrednosti
47,025.400 SIT;
r) Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska
56, Ljubljana, vpiše in prevzame 724.978
delnic v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka,
skupne
nominalne
vrednosti
724,978.000 SIT. Skupna emisijska vrednost prevzetih delnic znaša 1.154,179.476
SIT. Za vpisane delnice vpisnik družbi izroči
kot stvarni vložek:
i) 12.473 delnic Iskra Prins, d.d., v
nominalni vrednosti 2.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 24,946.000 SIT;
ii) 9.081 delnic Iskra Baterije, d.d.,
v nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka skupne nominalne vrednosti 9,081.000 SIT;
iii) 29.641 delnic Iskra SEM, d.d., v
nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka, skupne
nominalne vrednosti 29.641,000.000 SIT;
iv) 32.869 delnic Iskrainvest, d.d. v
nominalni vrednosti 1.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 32,869.000 SIT;
v) 8,18% poslovnega deleža v Iskri
Amper, d.o.o., v nominalni vrednosti
459.000 SIT;
vi) 15.332 delnic v Iskri Instrumenti, d.d. v nominalni vrednosti 1.000 SIT,
vsaka
skupne
nominalne
vrednosti
15,332.000 SIT;
vii) 16.886 delnic v Fotoni, d.d., v
nominalni vrednosti 5.000 SIT vsaka, skupne nominalne vrednosti 84,430.000 SIT;
viii) 71.552 delnic v Iskri Sistemi,
d.d., v nominalni vrednosti 2.000 SIT vsaka,
skupne
nominalne
vrednosti
143,104.000 SIT;
ix) 80.718 delnic v Iskri Elektrozveze, d.d., v nominalni vrednosti 1.000 SIT,
skupne nominalne vrednosti 80,718.000
SIT;
x) 22,14% poslovnega deleža v Iskri Oris, d.o.o., v nominalni vrednosti
3,162.000 SIT;
xi) 3,93% poslovnega deleža v Iskri
Feriti, d.o.o. v nominalni vrednosti
39,941.989 SIT;
xii) 10% poslovnega deleža v Iskri
SSD, d.o.o., v nominalni vrednosti
47,025.400 SIT.
4. Vpisniki ob vpisu delnic izročijo
družbi stvarne vložke v celotni emisijski vrednosti delnic.
5. Če zaradi omejitev prenosljivosti
poslovnih deležev vpisnik delnic družbi ne
more izročiti stvarnega vložka, lahko vpisane delnice vplača v gotovini v znesku, ki
ustreza vrednosti stvarnega vložka, določeni v 2. točki tega sklepa.
6. Če posamezni vlagatelj stvarnega
vložka v roku 45 dni od sprejetja tega sklepa ne izroči družbi stvarnih vložkov ali vpisanih delnic ne vplača z gotovino, se znesek
povečanja osnovnega kapitala temu ustrezno zmanjša.
7. Na podlagi določil tretjega odstavka 313. člena ZGD se v celoti izključi prednostna pravica dosedanjih delničarjev do
vpisa novih delnic.
8. Nadzorni svet družbe se pooblašča, da spremeni statut v delih, ki zadevajo
uskladitev besedila s sklepi o povečanju osnovnega kapitala po izvedbi povečanja osnovnega kapitala.”
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6. Odobreni kapital družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep:
Spremeni se 24. člen statuta družbe tako, da se mu doda nov drugi odstavek, ki se
glasi: Pooblasti se upravo, da z odobrenim
kapitalom poveča osnovni kapital družbe.
Največje dovoljeno povečanje osnovnega
kapitala družbe na podlagi odobrenega kapitala v nominalni vrednosti znaša
1.993,645.000 SIT.
Uprava lahko na podlagi odobrenega kapitala poveča osnovni kapital družbe le za
stvarne vložke, ki jih predstavljajo delnice
družb Iskre. Uprava v sklepu natančneje določi stvarne vložke in vlagatelje.
Uprava je pooblaščena, da v sklepu odloči o izključitvi prednostne pravice dosedanjih delničarjev družbe do nakupa novih delnic.
Za sprejetje sklepa o povečanju osnovnega kapitala na podlagi odobrenega kapitala potrebuje uprava soglasje nadzornega
sveta družbe.
Nadzorni svet je pooblaščen, da uskladi
besedilo statuta s sklepom in izvedbo povečanja osnovnega kapitala na podlagi odobrenega kapitala.
7. Spremembe statuta Iskre, d.d.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta skupščina sprejema naslednji sklep:
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta.
8. Odstop in imenovanje novega člana
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na podlagi odstopne izjave je prenehalo članstvo v nadzornem svetu dr. Matjažu Lukaču in se namesto njega
imenuje za novega člana nadzornega sveta
Vita Osojnika.
9. Obravnava in sprejem sklepa o povečanju višine sejnine za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog uprave
skupščina sprejme naslednji sklep:
Članom nadzornega sveta pripada za
njihovo delo sejnina v višini 60.000 SIT
bruto na sejo za člana nadzornega sveta in
80.000 SIT bruto na sejo za predsednika
nadzornega sveta. Sejnino se usklajuje z
inflacijo od dneva sprejema tega sklepa.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo napovejo tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje 25. januarja 2000.
Delovno gradivo s predlaganimi spremembami statuta bo po objavi sklica skupščine na vpogled na sedežu družbe do seje
skupščine vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 11. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
Iskra, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3072-7/99-5
Ob-17740
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
dne 17. decembra 1999 na zahtevo podjetja ALPE AIR d.o.o., podjetje za zračni
promet, trgovino in turizem, Zg. Brnik
130E, 4210 Brnik - Aerodrom Ljubljana
(v nadaljevanju: Alpe Air d.o.o.) uvedel postopek za izdajo negativnega izvida, da s
Pogodbo o poslovno - tehničnem sodelovanju med ALPE AIR d.o.o. in LAUS AIR
d.o.o., Ilica 153, 10000 Zagreb, ni bil
kršen 1. odstavek 5. člena ZPOmK.
Omenjeni podjetji sta 22. oktobra 1999
sklenili Pogodbo o poslovno - tehničnem
sodelovanju, katere predmet je zakup letal,
zamenjava letal, skupni leti in imenovanje
generalnih prodajnih zastopnikov.
Urad poziva fizične in pravne osebe, ki
imajo pravni interes za udeležbo v postopku, da Uradu RS za varstvo konkurence,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, prijavijo svojo udeležbo v 30 dneh od objave in da
pošljejo pisna mnenja o postopku ter dokumente, ki bi bili lahko pomembni za odločitev, ne da bi formalno zahtevali status udeleženca v postopku. Prijava mora v skladu s
26. členom ZPOmK vsebovati navedbe in
dokaze, ki izkazujejo pravni interes prijavitelja za udeležbo v postopku.
Urad RS za varstvo konkurence

Razne objave
Preklic
Ob-17880
Občina Vojnik preklicuje objavo »prodaja
nepremičnin z zbiranjem ponudb (pisna
dražba« št. 1401-12/99-15, objavljeno v Ur.
l. RS, št. 102/99. Nepremičnine bodo prodane po 23. členu zakona o kmetijskih zemljiščih.
Občina Vojnik
Št. 404-08-391/99
Ob-17649
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljubljana, na podlagi 52. člena zakona o izvrševanju proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/96,
78/97, 34/98 in 91/98) in 6. člena uredbe o prodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 52/98 in 61/99) objavlja
ustno javno dražbo
lokacija Slovenska vas
Predmet prodaje na ustni javni dražbi so
premičnine – rabljena vozila ter ostala oprema, in sicer:
– avtocisterna FAP 1315 S/AC, leto aktiviranja 1981,
– avtocisterna FAP 1314 S/AC, leto aktiviranja 1983,
– avtocisterna FAP 1314 S/AC, leto aktiviranja 1978,
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– avtocisterna FAP 1314 S/AC, leto aktiviranja 1972,
– avtocisterna FAP 1314 S/AC, leto aktiviranja 1975,
– avtocisterna FAP 1314 S/AC, leto aktiviranja 1975,
– avtocisterna FAP 1314 S/AC, leto aktiviranja 1980,
– avtocisterna FAP 1314 S/AC, leto aktiviranja 1975,
– avtocisterna FAP 1314 S/AC, leto aktiviranja 1981,
– avtocisterna FAP 1314 S/AC, leto aktiviranja 1975,
– avtocisterna FAP 1314 S/AC, leto aktiviranja 1982,
– polpriklopnik PN 22 T 02 L (labodica),
leto aktiviranja 1986,
– polpriklopnik PN 22 T 02 L (labodica),
leto aktiviranja 1985,
– polpriklopnik PN 22 T 02 L (labodica),
leto aktiviranja 1985,
– polpriklopnik PSN 30-00-3A (labodica), leto aktiviranja 1982,
– polpriklopnik PSN 30-00-2A (labodica), leto aktiviranja 1985,
– kompresor ZIL 157,
– kompresor FAGRAM PZ 230, leto aktiviranja 1985,
– kompresor FAGRAM 705-4, leto aktiviranja 1974,
– kompresor FAGRAM 705-4, leto aktiviranja 1973,
– gasilsko vozilo TAM 2001, leto aktiviranja 1975,
– tovorno vozilo TAM 75 T 3B, leto aktiviranja 1973,
– kombi vozilo TAM 75 T5 F2.6, leto
aktiviranja 1982,
– tovorno vozilo ZASTAVA 50.8 AD, leto
aktiviranja 1989,
– kuhinja 150 l – osem kosov,
– FIAT 1107/a – compagnola, št. okvirja 008476,
– FIAT 1107/a – campagnola, št. okvirja 000942,
– FIAT AR 55, št. okvirja 45579,
– TAM 150 – nadgradnja,
– dvigalo paletno ročno KRV 5, št. okvirja 253,
– dvigalo paletno ročno KRV 5, št. okvirja 254,
– TAM BUS 170 A11, leto aktiviranja
1978.
Predmet dražbe so vse zgoraj navedene
premičnine skupaj, zaradi česar nakup posamezne premičnine ni mogoč.
Skupna izklicna cena za vse zgoraj navedene premičnine javne dražbe na lokaciji
Slovenska vas znaša 1,299.000 SIT in ustno javno dražbo – lokacija Ljubljana.
Predmet prodaje na ustni javni dražbi so
premičnine – rabljena vozila, in sicer:
– Renault clio 1.4 RT, leto izdelave
1991, št. prevoženih km 132.000,
– Citroen ZX Azra 1,6, leto izdelave
1991, št prevoženih km 160.000,
– Opel vectra GT, leto izdelave 1991,
št. prevoženih km 172.300,
– Citroen ZX Aura 1.6i, leto izdelave
1991, št. prevoženih km 140.000,
– Citroen ZX Aura 1.6i, leto izdelave
1991, št. prevoženih km 158.000,
– Zastava jugo 55 Skala, leto izdelave
1990, št. prevoženih km 67.300,
– Volkswagen Corrado 16V, leto izdelave 1991, št. prevoženih km 197.000,
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– Citroen ZX Aura 1.6i, leto izdelave
1991, št prevoženih km 103.890,
– Renault clio 1.4 RT, leto izdelave
1991, št. prevoženih km 140.000,
– Renault R4 GTL, leto izdelave 1981
– Zastava 101 GTL 55, leto izdelave 1985,
– Zastava jugo skala 55 GT, leto izdelave 1988,
– Fiat 1107/a, leto izdelave 1989,
– Fiat 1107/a, leto izdelave 1980,
– Fiat 1107/jd,
– Fiat 1107/jd, v,
– Zastava jugo florida 1.4, leto izdelave
1989,
– Fiat 1107/A, leto izdelave 1978,
– Zastava AR 55, leto izdelave 1969,
– Zastava AR 55, leto izdelave 1967,
– Lada 1300 S, leto izdelave 1967,
– Renault R-18 TLJ, leto izdelave 1985,
– Renault 21 GTX, leto izdelave 1992,
– Opel omega 2.0i, leto izdelave 1991,
– VW Golf CL, leto izdelave 1991,
– Mitshubishi pajero,
– Lada niva 1600.
Predmet dražbe so vse zgoraj navedene
premičnine skupaj, zaradi česar nakup posamezne premičnine ni mogoč.
Skupna izklicna cena za vse navedene
premičnine javne dražbe na lokaciji Ljubljana, znaša 1,997.000 SIT.
Javni dražbi sta ustni, najnižji znesek višanja pa je 30.000 SIT.
Ustna javna dražba na lokaciji Slovenska
vas, bo dne 11. 1. 2000 ob 13. uri, v
prostorih MORS, Tehnični zavod – delavnica Slovenska vas, 8261 Jesenice na Dolenjskem.
Ustana javna dražba na lokaciji Ljubljana, bo dne 12. 1. 2000 ob 13. uri, v prostorih MORS, Centralno skladišče, Miheličeva, Ljubljana-Šentvid.
Uspeli dražitelj mora skleniti kupno pogodbo v osmih dneh po ustni javni dražbi ter
plačati celotno kupnino v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.
Plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na premičninah.
Na javni dražbi lahko sodelujejo vse pravne in fizične osebe, ki položijo varščino (kavcijo) v višini10% izklicne cene. Kavcijo je
potrebno položiti na žiro račun MORS, št.
50100-637-55216 sklic na št. 28 191107103085-00008410. Pred pričetkom ustne javne dražbe se mora dražitelj izkazati s
potrjenim nalogom za prenos oziroma s potrdilom, da je kavcija vplačana.
Pooblaščenci, ki bodo zastopali dražitelja, morajo predložiti pooblastilo za zastopanje in draženje.
Kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v roku 15 dni po končani ustni javni
dražbi.
Varščina se ne obrestuje.
Vse davke in druge javne dajatve ter stroške povezane s prenosom lastninske pravice
na kupljenih premičninah plača kupec.
Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev ali
garancij za premičnine, ki so predmet ustne
javne dražbe in se vse kupujejo po načelu
“videno-kupljeno”.
Dražitelji morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti dokazilo o plačanih davkih
in prispevkih iz zapadlih obveznosti do svojih upnikov.
Če uspeli dražitelj ne bo sklenil kupne
pogodbe v predpisanem roku, bo prodajni

postopek razveljavljen, vplačana kavcija pa
se zadrži in se uspelemu dražitelju ne vrača.
Uspelemu dražitelju se premičnine izročijo v last in posest po plačilu celotne kupnine.
Ogled premičnin javne dražbe na lokaciji
Slovenska vas je mogoč pred dražbo, in sicer dne 11. 1. 2000 med 8. in 12. uro, na
območju MORS, Tehnični zavod – Delavnica Slovenska vas, 8261 Jesenice na Dolenjskem pri kontaktni osebi Slavko Štampek.
Ogled premičnin javne dražbe na lokaciji
Ljubljana je mogoč pred dražbo, in sicer
dne 12. 1. 2000 med 8. in 12. uro, na
območju MORS, Centralno skladišče, Miheličeva, Ljubljana-Šentvid, pri kontaktni
osebi Darko Mežnarič.
Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo
Št. 2-6646
Ob-17466
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.,
Maribor, Jadranska cesta 24, objavlja
javno zbiranje pisnih ponudb
za izvedbo revizije računovodskih
izkazov za leto 2000
Na razpis se lahko prijavijo revizijske družbe, ki so vpisane v register revizijskih družb,
imajo potrebne reference pri opravljanju revizij tudi v javnih podjetjih ter ustrezno število in
primerno usposobljenost kadrov.
Ponudbe z navedbo zahtevanih podatkov ter ceno storitve je potrebno predložiti
na naslov družbe v roku 15 dni od objave.
Najustreznejša ponudba bo na predlog
nadzornega sveta predložena v sprejem in
imenovanje skupščini delniške družbe, o čemer bodo vsi ponudniki obveščeni v roku
15 dni po skupščini.
Mariborski vodovod,
javno podjetje, d.d., Maribor
uprava družbe

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Promes trgovina in storitve d.o.o., Božičeva 3, Miklavž na Dravskem polju, štampiljko pravokotne oblike z napisom
PROMES TRGOVINA IN STORITVE d.o.o.
Miklavž na Dravskem polju, Božičeva 3.
gns-14303
Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana, preklicuje štampiljko
okrogle oblike, premera 3 cm. V sredini je
napis Ljubljana, pod njem pa številka 8. V
krogu je napis Zavod za gradbeništvo Slovenije. Ob-17666

Priglasitveni list
Buhin Milena s.p., Dupleška 98/a, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-4869/96, izdan dne 9. 11. 1996.
gns-13978
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Grobelšek Miran, Prešernova 31, Šentjur, priglasitveni list, opravilna št.
52-0498/94, izdan dne 7. 12. 1994.
gni-14138
Jug Lilijana, Glazerjeva 7, Ruše, obrtno
dovoljenje, št. 043908/460/00-78 1995.
gnm-14184
Kurtić Dušanka, Korotanska 28, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-1007/94, izdan dne 3. 6. 1992.
gnf-14366
Lieber Boris Ludvik, Gameljne 32/e,
Ljubljana Šmartno, odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 032936/0745/00-37/1995,
izdana dne 6. 3. 1995. gny-14422
Pirkmajer Andreja, Celjska cesta 36, Slovenj Gradec, priglasitveni list, opravilna št.
49-0080/94, izdan dne 2. 3. 1994 pri
DURS,
izpostava
Slovenj
Gradec.
gnr-14179
Pogač Rajko, Gmajna 59/b, Slovenj
Gradec, priglasitveni list, opravilna št.
49-0416/94, izdan dne 23. 9. 1994 pri
DURS,
izpostava
Slovenj
Gradec.
gnt-14177
Poropat Sandi s.p., Drevored 1. maja 6,
Izola - Isola, obrtno dovoljenje, št.
15840/0222/00-23/1995. gnc-13969
Reiter Lidija s.p., Vojašniška 8, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-1846/94, izdan dne 19. 8. 1994.
gng-14265
Rojko Evelina, Betnavska cesta 19, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-1740/94. gnt-13977
Tominc Igor, Prade, Cesta IX št. 8, Koper - Capodistria, priglasitveni list, opravilna
št. 17/II/3-1604/94, izdan dne 31. 12.
1994. gnn-14308
Žigante Rajko, Bežkova 6, Koper - Capodistria, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-899/94. gnf-14241
Žitek Janez, Trubarjeva ulica 4, Murska
Sobota, priglasitveni list, opravilna št. 36
0809/94, izdan dne 18. 6. 1994.
gne-13967

Potne listine
Babaloo Bavčar Boštjan, Matije Gubca
18/a, Murska Sobota, potni list, št. BA
889570, izdala UE Murska Sobota.
gnj-14362
Bajrektarević Mirela, Rusjanov trg 9,
Ljubljana, potni list, št. BA 900800, izdala
UE Ljubljana. gnu-14476
Barukčić Olivera, Koželjskega ulica 3,
Velenje, potni list, št. BA 831507, izdala
UE Velenje. gni-14288
Branković Nikica, Vide Pregarčeve 13/a,
Ljubljana, potni list, št. BA 886089, izdala
UE Ljubljana. gnx-14323
Brence Marko, Gortanova 4, Idrija, potni
list, št. AA 949038, izdala UE Idrija.
gno-14132
Bubnič Aldo, Vojkovo nabrežje 31/a, Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 75563, izdala UE Koper.
gne-14217
Cigoj Darjo, Malovše 32, Črniče, potni
list, št. BA 77443, izdala UE Ajdovščina.
gnf-14016
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Cordin Roman, Trg talcev 8, Kamnik,
potni list, št. BA 854827, izdala UE Kamnik. gnf-14491
Čadež Mitja, Dolenja Dobrava 14, Gorenja vas, potni list, št. AA 787809, izdala UE
Škofja Loka. gnl-14010
Čehovin Sandi, Ul. I. tankovske brigade
2, Sežana, potni list, št. BA 728419, izdala
UE Sežana. gnx-14123
Čibej Stanislava, Turjaška 2/a, Kamnik,
potni list, št. AA 884217, izdala UE Kamnik.
gnd-14293
Dobnik Dejan, Vidovdanska 1, Ljubljana,
potni list, št. BA 288791, izdala UE Ljubljana. gnd-14218
Dravec Ana, Lipovci 50/a, Beltinci, potni list, št. AA 734043, izdala UE Murska
Sobota. gnm-14359
Drempetič Andrej, Oretnekova pot 15,
Kranj, potni list, št. BA 609363, izdala UE
Kranj. gnu-14126
Drempetič Gregor, Oretnekova pot 15,
Kranj, potni list, št. BA 801412, izdala UE
Kranj. gnt-14127
Drempetič Mojca, Oretnekova pot 15,
Kranj, potni list, št. AA 922616, izdala UE
Kranj. gnv-14125
Erceg Antonija, Jakčeva 14, Ljubljana,
potni list, št. AA 588743, izdala UE Ljubljana. gnm-14384
Erceg Nikola, Jakčeva 14, Ljubljana,
potni list, št. AA 591453, izdala UE Ljubljana. gnn-14383
Erjavec Janez, Prežihova 8, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. AA 54805, izdala UE Lenart. gnj-14387
Ferligoj Alenka, Muzejski trg 4, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 110477, izdala UE Koper.
gnt-14156
Filak Janez, Talčji vrh 5, Črnomelj, potni
list, št. BA 284586, izdala UE Črnomelj.
gny-14347
Filak Nevenka, Talčji vrh 5, Črnomelj,
potni list, št. BA 417672, izdala UE Črnomelj. gne-14346
Furst Saša, Bratov Učakar 80, Ljubljana,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 102/99. gnx-14473
Godec Anton, Šrihovec 42, Šentilj v
Slov.goricah, maloobmejno prepustnico, št.
SOP št. AG 11738, izdala UE Pesnica.
m-3394
Gorjan Marija, Cesta Cirila Kosmača 10,
Ljubljana, potni list, št. AA 587144, izdala
UE Ljubljana. gnk-14111
Haliti Arafat, Ul. Andreja Kumarja 28,
Ljubljana, potni list, št. BA 771253, izdala
UE Ljubljana. gnl-14110
Horvat Petra, Hrvatini 19, Ankaran - Ankarano, potni list, št. BA 911512, izdala UE
Koper. gnw-14299
Hosta Damjan, Hribi 26, Ljubljana, potni
list, št. BA 287288, izdala UE Ljubljana.
gnx-14498
Hribar Branislava, Prečna pot 24, Zagorje ob Savi, potni list, št. AA 176778,
izdala UE Zagorje ob Savi. gni-14013
Ipavec Erik, Ul. talcev 10, Deskle, Anhovo, maloobmejno prepustnico, št. AI
147763, izdala UE Nova Gorica.
gnz-14146
Ivanetič Andreja, Petrovičeva 34, Ljubljana, potni list, št. AA 960054, izdala UE
Ljubljana. gnu-14351

Jager Matija, Cesta na Brdo 6, Ljubljana, potni list, št. AA 59568, izdala UE Ljubljana. gny-14497
Jakič Marjan, Pot pomorščakov 18, Portorož - Portorose, potni list, št. BA 574929,
izdala UE Piran. gnb-14145
Jamšek Andrej, Iztokova ulica 4, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
85808, izdala UE Nova Gorica.
gnb-14320
Jovanović Bojan, Škofjeloška cesta 92,
Kranj, potni list, št. AA 706080, izdala UE
Kranj. gnp-14331
Jurca Tilen, Gradnikove brigade 31, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
119773, izdala UE Nova Gorica.
gnm-14209
Karničar Luka, Preglov trg 13, Ljubljana,
potni list, št. BA 860159, izdala UE Ljubljana. gnk-14161
Kep Miran, Koroška cesta 37J, Dravograd, potni list, št. BA 238098, izdala UE
Dravograd. gno-14282
Klaneček Igor, Pesnica 57, Pesnica pri
Mariboru, potni list, št. BA 282798, izdala
UE Maribor. m-3418
Klemenčič Alojzij, Stomaž 11/c, Dobravlje, potni list, št. BA 178380, izdala UE
Ajdovščina. gno-14407
Kočevar Metka, Dobravlje 5/c, Dobravlje, potni list, št. BA 245092, izdala UE
Ajdovščina. gnn-14008
Kokalj Saša, Ulica talcev 40, Zagorje ob
Savi, potni list, št. AA 582678, izdala UE
Zagorje. gnf-14216
Koprivšek Silvija, Bežigrajska cesta 25,
Celje, potni list, št. BA 962547, izdala UE
Celje. gnq-14130
Košec Primož, Ul. H. Staneta 7, Žalec,
potni list, št. BA 337932, izdala UE Žalec.
gnk-14011
Kovačič Daša, Grčarjeva ulica 19, Celje, potni list, št. BA 661062, izdala UE
Celje. gnl-14335
Kovačič Jože, Šuštarjeva Kolonija 3, Trbovlje, potni list, št. AA 471835, izdala UE
Trbovlje. gng-14165
Kovačič Tanja, Šuštarjeva Kolonija 3, Trbovlje, potni list, št. AA 471972, izdala UE
Trbovlje. gnf-14166
Kozinc Janez, Hinje 7, Šentjanž, potni
list, št. AA 353673, izdala UE Sevnica.
gni-14338
Kozlevčar Eva, Cankarjeva brigada 14,
Ljubljana, potni list, št. AA 417752, izdala
UE Ljubljana. gni-14238
Kozlevčar Samo, Cankarjeva brigada 14,
Ljubljana, potni list, št. BA 589565, izdala
UE Ljubljana. gnh-14239
Krasniči Raza, Mlinska ulica 18, Hoče,
potni list, št. AA 388720, izdala UE Maribor. gnv-14325
Kušar Jaka, Brilejeva 8, Ljubljana, potni
list, št. BA 827444, izdala UE Ljubljana.
gnv-14475
Kušar Petra, Kvedrova 7, Ljubljana, potni list, št. AA 509802, izdala UE Ljubljana.
gnv-14250
Kužet Andja, Karlovška 19, Ljubljana,
potni list, št. AA 676812, izdala UE Ljubljana. gnz-14196
Lasica Vladimir, Gosposvetska ulica 15,
Kranj, potni list, št. BA 748788, izdala UE
Kranj. gnq-14480
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Lejić Maja, Klavčičeva 6, Kamnik, potni
list, št. AA 602353, izdala UE Kamnik.
gnc-13944
Lesjak Danica, Vrbno 65, Šentjur, potni
list, št. AA 667049, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnw-14399
Ličen Anica, Na terasah 1, Jagodje, Izola - Isola, potni list, št. AA 501587, izdala
UE Izola. gnk-14386
Ličen Branko, Na terasah 1, Jagodje,
Izola - Isola, potni list, št. AA 501588, izdala
UE Izola. gnp-14385
Majkić Nenad, Ulica Janeza Puharja 2,
Kranj, potni list, št. BA 254877, izdala UE
Kranj. gnc-14394
Marin Radovan, Cesta Komandanta Staneta 11, Litija, potni list, št. BA 419341,
izdala UE Litija. gnx-14298
Martinović Petra, Polje, C. VI/24, Ljubljana-Polje, potni list, št. AA 81497, izdala
UE Ljubljana. gnf-14116
Matarugić Dragan, Hrvatini 42, Ankaran
- Ankarano, potni list, št. BA 404727, izdala
UE Koper. gny-14222
Mattias Joško, Ul. Ferda Bidovca 4, Izola - Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
910, izdala UE Izola. gnw-14024
Mencinger Romana, Brodarjev trg 11,
Ljubljana, potni list, št. BA 616351, izdala
UE Ljubljana. gnn-14337
Mežnar Marko, Žabče 35, Tolmin, potni
list, št. AA 286714, izdala UE Tolmin.
gnc-14144
Mežnar Marko, Žabče 35, Tolmin, maloobmejno prepustnico, št. AI 126370, izdala UE Tolmin. gnx-14148
Mihajlović Urška, Reboljeva 5, Ljubljana, potni list, št. AA 679209, izdala UE
Ljubljana. gnl-14235
Miladinović Predrag, Stehanja vas 15/A,
Veliki Gaber, potni list, št. BA 662887, izdala UE Trebnje. gnh-14139
Millan Milan, Preglov trg 11, Ljubljana,
potni list, št. BA 887726, izdala UE Ljubljana. gnd-14018
Mozetič Dean, Dolga reber 16, Koper Capodistria, potni list, št. BA 574478, izdala UE Koper. gnc-14494
Može Anastazija, Župančičeva 2, Izola Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
99891, izdala UE Izola. gnp-14006
Muhić Alojz, Boreci 52, Križevci pri Ljutomeru, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 63/95. gnd-14143
Muster Iztok, Polički vrh 15, Jarenina,
potni list, št. BA 942704, izdala UE Pesnica. m-3406
Orož Dušan, Cesta na Roglo 55, Zreče,
potni list, št. AA 970717, izdala UE Slovenske Konjice. gnc-14119
Ozimič Miran, Kraigherjeva 7, Lenart v
Slov.goricah, potni list, št. AA 792884, izdala UE Lenart. m-3352
Paškulin Aleš, Cankarjeva ulica 76, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
97098, izdala UE Nova Gorica. gnx-14023
Pavlič Emilija, Pot v gaj 7, Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
12156, izdala UE Koper. gnt-14027
Pečnik Matej, Spodnji kraj 35, Prevalje,
potni list, št. BA 704716, izdala UE Ravne
na Koroškem. gne-14317
Pelko Darja, Jezerska cesta 104, Kranj,
potni list, št. BA 859560, izdala UE Kranj.
gnp-14281
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Perjet Branko, Vičanci 81, Velika Nedelja, potni list, št. BA 635523, izdala UE
Ormož. gns-14003
Planinc Bogdan, Bučerca 1, Krško, potni list, št. AA 477747, izdala UE Krško.
gnl-14135
Planinc Valerija, Cesta Františka Foita 6,
Velenje, potni list, št. AA 899216, izdala UE
Velenje. gns-14128
Prosen Igor, Fabianijeva ulica 35, Ljubljana, potni list, št. AA 826071, izdala UE
Ljubljana. gnq-14230
Pungartnik Hermina, Tomšičeva 1, Žalec, potni list, št. AA 965039, izdala UE
Žalec. gnz-14396
Pungartnik Janez, Tomšičeva 1, Žalec,
potni list, št. BA 552661, izdala UE Žalec.
gny-14397
Pungartnik Nikola, Tomšičeva 1, Žalec,
potni list, št. BA 697062, izdala UE Žalec.
gnx-14398
Pušljar Boštjan, Kosovo polje 13, Ljubljana, potni list, št. BA 773675, izdala UE
Ljubljana. gnt-14477
Rakušček Marko, Markova ul. 12, Kobarid, potni list, št. BA 699073, izdala UE
Tolmin. gns-14403
Rašić Alen, Blaževa ulica 3/A, Škofja
Loka, potni list, št. BA 794729, izdala UE
Škofja Loka. gnr-14479
Repič Miha, Kostanjeviška cesta 26,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 62312, izdala UE Nova Gorica.
gnz-14321
Ričko Danica, V Varde 20, Ljubljana, potni list, št. AA 590400, izdala UE Ljubljana.
gnj-14312
Rosič Monika, Breginj 62, Breginj, potni
list, št. BA 270141, izdala UE Tolmin.
gnq-14005
Salijaj Atmone, Predloka 9, Črni Kal, potni list, št. BA 177099, izdala UE Koper.
gnx-14223
Satler Dušan, Zg. Porčič 108, Sv.trojica
v Slov.goricah, potni list, št. AA 793428,
izdala UE Lenart. gnc-14319
Sočič Stefan, Loka pri Zidanem mostu
66, Loka pri Zidanem Mostu, potni list, št.
AA 928975, izdala UE Sevnica.
gnm-14109
Starc Črtomir, Badovinčeva ulica 20,
Laško, potni list, št. BA 702242, izdala UE
Laško. gnk-14286
Starc Peter, Dolinska 25, Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
46471, izdala UE Koper. gnv-14150
Šetina Ana, Zbilje 95, Medvode, potni
list, št. BA 800701, izdala UE Ljubljana.
gnv-14225
Šetina Miroslav, Zbilje 95, Medvode,
potni list, št. AA 765903, izdala UE Ljubljana. gng-14365
Šetina Nina, Zbilje 95, Medvode, potni
list, št. BA 814394, izdala UE Ljubljana.
gnj-14487
Šetina Vlasta, Zbilje 95, Medvode, potni
list, št. AA 765904, izdala UE Ljubljana.
gnw-14224
Šinkovec Simon, Župančičeva 8, Ilirska
Bistrica, potni list, št. AA 865475, izdala UE
Ilirska Bistrica. gne-14492
Škerl Jurij, Kidričeva ulica 34, Ajdovščina, potni list, št. AA 722011, izdala UE
Ajdovščina. gno-14007

Štefančič Davorin, Spodnje Rute 7,
Gozd Martuljek, maloobmejno prepustnico,
št. AI 44878, izdala UE Jesenice.
gnb-14370
Šuligoj Dušan, Ulica Milojke Štrukelj 8,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št.
AI 130762, izdala UE Nova Gorica.
gnd-14318
Tadić Božica, Polje c. XII/2, Ljubljana,
potni list, št. AA 764749, izdala UE Ljubljana. gnb-14349
Tement Tatjana, Dvorjane 2/a, Spodnji
Duplek, potni list, št. BA 143235, izdala UE
Maribor. gno-14207
Travar Marjan, Strojna 19, Ravne na Koroškem, potni list, št. BA 940951, izdala
UE Ravne na Koroškem. gne-14221
Urbančič Danica Marija, Rožna pot 11,
Koper - Capodistria, potni list, št. BA
229588, izdala UE Koper. gnq-14155
Valenčič Milan, Kraigherjeva ulica 8, Postojna, potni list, št. BA 24433, izdala UE
Postojna. gny-13997
Valič Jernej, Lavričeva 5, Ljubljana, potni list, št. BA 587086, izdala UE Ljubljana.
gnm-14034
Veber Franc, Orešje nad Sevnico 13,
Sevnica, potni list, št. AA 159313, izdala
UE Sevnica. gnh-14339
Veličković Srečko, Herceg Novi, Jugoslavija, potni list, št. BA 972219, izdala UE
Ljubljana. gne-14117
Videnšek Aleksandra, Brezovica pri Zlatem polju 2/A, Lukovica, potni list, št. AA
2129, izdala UE Domžale. gnr-14379
Videnšek Jožef, Brezovica pri Zlatem polju 2/A, Lukovica, potni list, št. AA 2128,
izdala UE Domžale. gns-14378
Vidonja Goran, Rakičan, Lendavska 17,
Murska Sobota, potni list, št. BA 692589,
izdala UE Murska Sobota. gno-14157
Završnik Andrej, Strunjan 40/a, Strunjan
- Strugnano (sezonska p.), potni list, št. BA
764105, izdala UE Piran. gnz-14096
Zdravje Tomaž, Bratovševa ploščad 18,
Ljubljana, potni list, št. BA 155880, izdala
UE Ljubljana. gnk-14236
Zupanc Srečko, Vodruž 9, Šentjur, potni
list, št. BA 298691, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnf-14391
Žagar Uroš, Srednje Gameljne 38/b,
Ljubljana Šmartno, potni list, št. BA 666669,
izdala UE Ljubljana. gnw-14249
Žaja Sanja, Gačnik 20, Pesnica pri Mariboru, potni list, št. BA 851513, izdala UE
Pesnica. m-3363
Žigante Rajko, Bežkova ulica 6, Koper Capodistria, potni list, št. AA 397321, izdala UE Koper. gnt-14227

Osebne izkaznice
Berlan Borut, Lobček 42, Grosuplje,
osebno izkaznico, št. 165997. gns-14353
Bevc Marko, Lutrško selo 15, Otočec,
osebno izkaznico, št. 223089. gng-14015
Birk Milan, Ulica Silvire Tomassini 19,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
218136. gng-14315
Bordonček Mark, Ulica Janeza Puharja
3, Kranj, osebno izkaznico, št. 264248.
gnl-14035
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Brus Marjan, Kidričeva 11, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 258078.
gns-14228
Dobravec Aleksander, Grad 3, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
200820. gnc-14294
Dolores Zadel, Šolska 48, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 223716. gnf-14316
Drešar Katarina, Stošičeva ulica 6, Kranj,
osebno izkaznico, št. 167293. gnj-14037
Duh Matilda, Cafova 1, Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 236842.
m-3419
Đorđević Smiljan, Tomšičeva ulica 2,
Lendava - Lendva, osebno izkaznico, št. AH
12818 - za tujca, izdana 11. 8. 1998 pri
UE Lendava. gnn-14208
Faganel Anže, Trnovski pristan 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 148513.
gnl-13985
Fakin Gregor, Ribnik 23, Trbovlje, osebno izkaznico, št. 173392. gnn-14408
Gale Meta Marjeta, Dolenjska cesta 166,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 29850.
gnv-13950
Gojić Nedeljko, Nussdorferjeva 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 46962.
gnk-13986
Gričnik Damjan, Prežihova ulica 2, Dravograd, osebno izkaznico, št. 158962.
gng-14390
Grmek Miha, Livarska 5, Kamnik, osebno izkaznico, št. 10724. gnp-14356
Grže Marija, Puhova 3, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 98519. gnr-14154
Kakaš Helena, Dobrovnik 61, Dobrovnik
- Dobronak, osebno izkaznico, št. 136749.
gnh-14289
Karapetrović Dalibor, Sketova 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 170683.
gne-13992
Kaurin Jovan, Koželjeva 8/a, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 119319. gny-14022
Kokalj Srečko, Ljubljanska 57, Novo mesto - Krka, osebno izkaznico, št. 111615.
gnr-14404
Koščak Gabrijela, Vnanje Gorice 11,
Notranje Gorice, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS, št.102/99.
gni-14388
Kozorog Stanislav, Poljubinj 4/b, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 182723. gnb-14220
Kunšek Mojca, Prešna Loka 16, Boštanj,
osebno izkaznico, št. 252066. gnu-14326
Lazar Martina, Kal nad Kanalom 126,
Kal nad Kanalom, osebno izkaznico, št.
250266. gnz-14371
Livaković Edin, Marčenkova ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 178691.
gnh-14489
Lorbek David, Hrvatini 37, Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št. 155721.
gnt-14327
Lorber Dejan, Ljubljanska ulica 86/B,
Maribor, osebno izkaznico, št. 55058.
gnw-14324
Mežič Pavlina, Mali Podlog 4, Leskovec
pri Krškem, osebno izkaznico, št. 188152.
gno-14382
Pehani Marija, Celovška 28/A, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 96379.
gnj-14212
Pfeifer Roman, Vitanci 69, Velika Nedelja, osebno izkaznico, št. 153775.
gnc-14219
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Pipan Pavla, Trg 28. avgusta 6, Sežana,
osebno izkaznico, št. 258272. gnj-14287
Pirkmaier Emilijana, Prisojna 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 217551.
gnh-13989
Ploj Genovefa, Osek 5, Sv.trojica v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
150500. m-3365
Poterbin Dončić Mirjam, C. Cirila Kosmača 55/g, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 209989. gnu-14376
Prosen Igor, Fabianijeva 35, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 280264. gnp-14231
Ranfl Francka, Belšakova 63 a, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
238285.
gnu-14026
Sedlar Nada, Vrtača 15, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l. RS,
št.102/99. gnm-14409
Seidl Nina, Seška cesta 5/a, Mežica,
osebno izkaznico, št. 61360. gny-14372
Seneković Branko, Zg. Gradišče 11,
Zgornja Velka, osebno izkaznico, št.
250012. m-3414
Skulj Saša, Rožanska 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 287405. gns-14028
Stritar Jožef, Brdce 14, Dol pri Hrastniku, osebno izkaznico, št. 120080.
gnq-14405
Škerbinc Albin, Ul. Metoda Mikuža 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 17712.
gns-14153
Škerjanc Nikolaj Nika, Einspielerjeva 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 280477.
gnu-14151
Šolar Marija, Spodnja Besnica 29, Zgornja Besnica, osebno izkaznico, št. 92671.
gnk-14361
Šturm Simona, Na kresu 24, Železniki,
osebno izkaznico, št. 48541. gnd-13993
Turščak Aleš, Podvin 116, Žalec, osebno izkaznico, št. 164374. gny-14197
Vass Bolgarka, Dobrovnik 12/a, Dobrovnik - Dobronak, osebno izkaznico, št.
176311. gnn-14158
Verdev Barbara, Gotovlje 76/c, Žalec,
osebno izkaznico, št. 125118. gnt-14402
Vravnik Luka, Pot ob Homšnici 25, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št. 76135.
gnp-14406

Vozniška dovoljenja
Ajdovec Franc, Golnik 47, Golnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 736360,
reg. št. 28751, izdala UE Kranj.
gnm-14159
Bajla Barljec, Plečnikova 1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 98866, izdala UE Maribor. m-3385
Baš Franc, Leninov trg 3, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3161, izdala
UE Trbovlje. gnx-14173
Bedenk Mateja, Kidričeva 67, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 209481,
reg. št. 25965, izdala UE Domžale.
gns-14203
Bejakovič Rasto, Zg. Hoče 22/a, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105047,
izdala UE Maribor. m-3350
Benda Marija, Jelovškova cesta 68,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,

št. S 1036393, reg. št. 27682, izdala UE
Domžale. gnk-14086
Berlič Andreja, Na Korošci 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1164591, reg. št. 210587, izdala UE Ljubljana. gnz-13946
Birk Milan, Ul. Tomassini 19, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 14039, izdala UE Gornja Radgona.
gnp-14256
Bohinc Zorana, Gorenjska cesta 33/c,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 24514. gnr-14254
Bombek Nada Milena, Prešernova 21,
Radomlje, vozniško dovoljenje, št. S
702138, reg. št. 8091. gno-13957
Borovič Damjan, Mostje 59, Lendava Lendva, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
14809, izdala UE Lendava. gno-14036
Brelih Tomaž, Bukovo 29, Cerkno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
303169, reg. št. 9456, izdala UE Idrija.
gnu-14226
Bren Matjaž, Vogelna ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1284658, reg. št. 215386, izdala UE Ljubljana. gnz-14021
Breznik Gregor, Radehova 38, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 9863, izdala UE Lenart. m-3401
Breznik Matjaž, Zg. Ščavnica 98, Sv.Ana
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. 8468, izdala UE Lenart.
m-3356
Brežnik Danijel, Pepelno 26, Šmartno v
Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 26093. gny-14447
Cerar Petra, Oševek 15/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 21835, izdala UE Kamnik. gnn-13958
Colnarič Saša, Knafelčeva 34, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 109402,
izdala UE Maribor. m-3371
Čahuk Milan, Stara 3, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, reg. št. 16833, izdala
UE Murska Sobota. gnl-13960
Čalič Maksimiljana, Turnovše 46, Vrhnika, vozniško dovoljenje, št. 1153, izdala
UE Logatec. gnb-14245
Čarman Uroš, Bizoviška cesta 69, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
169200, reg. št. 172064, izdala UE Ljubljana. gnz-14171
Ćuk Zorica, Cesta Ceneta Štuparja 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 613461, reg. št. 194043, izdala UE
Ljubljana. gnk-14311
Dangubić Đurica, Mikote 12, Raka, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
16761, izdala UE Krško. gnl-14285
Dim Jožko, Brezovica pri Mirni 33, Mirna Peč, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 401864, reg. št. 8624, izdala UE
Trebnje. gnr-14204
Dobravec Aleksander, Grad 3, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1288227, reg. št. 47601,
izdala UE Kranj. gnb-14295
Drobnič Katarina, Senuše 48, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 16328. gnd-14393
Dujmenović Romana, Markovec 30, Stari trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8501, izdala UE Cerknica.
gny-14322

Stran

6978 / Št. 103-108 / 27. 12. 1999

Elersič Dean, Merljaki 17/a, Renče, vozniško dovoljenje. gnv-14175
Erzin Cvetka, Grošljeva ulica 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
446055, reg. št. 156184, izdala UE Ljubljana. gnc-14344
Fajdiga Vesna, Ul. Cvetke Jerin 1, Štore, vozniško dovoljenje, reg. št. 46432.
gnr-14283
Farkaš Štefan, Sodarska ulica 7, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 6911, izdala UE Lendava. gnl-14360
Fatur Darko, Zagorje 129, Pivka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 12724.
gnj-14237
Ferjuc Simon, Ob Ribniku 6, Ormož,
vozniško dovoljenje. gno-14032
Frmić Almir, Krasulje 44/A, Ključ, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1103521,
reg. št. 212862, izdala UE Ljubljana.
gnu-14201
Frumen Franc, Motovilci 7, Grad, vozniško dovoljenje, reg. št. 2354. gnf-14341
Gaber Bojan, Ilešičeva ulica 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1096329, reg. št. 105689, izdala UE Ljubljana. gno-14107
Gajšek Terezija, Goriška 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 20902, izdala UE Maribor. m-3348
Gale Meta Marjeta, Dolenjska cesta 166,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1265072, reg. št. 16078, izdala UE
Ljubljana. gnt-13952
Gašperut Cveto, Kardeljeva 58, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
99507, izdala UE Maribor. m-3402
Godec Anton, Štrihovec 42, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 10008, izdala UE Pesnica.
m-3395
Gojak Borut, Gradnikova 2, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 42208, izdala UE Koper. gnd-13968
Golob Jakob, Trg na Stavbah 5, Litija,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 102/99. gne-14167
Goričan Boštjan, Zg. Žerjavci 53, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8404, izdala UE Lenart.
m-3416
Gorjanc Nataša, Na jasi 20, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 165780.
gnz-14246
Gornik Miha, Brestova ulica 2, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1008516, reg. št. 9476. gnd-14118
Gradin Maksimiljan, Heroja Jeftiča 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 4809, izdala UE Maribor. m-3332
Grčar Borja, Polje 9, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1364286, reg.
št. 176821, izdala UE Ljubljana.
gno-14332
Grilč Stanislav, Rdeči breg 17/c, Lovrenc na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8976, izdala UE Ruše.
m-3364
Grobin Robert, Pot za stan 20, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 8843, izdala UE Vrhnika.
gns-14478
Gršak Klaneček Petra, Trubarjeva ulica
4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 75224, izdala UE Maribor. m-3391

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Gustinčič Tilen, Lucan 34/B, Portorož Portorose, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
reg. št. 10221, izdala UE Piran.
gns-14103
Hafner Marjetka, Godešič 31, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 6960, izdala UE Škofja Loka.
gnz-14296
Hiti Franci, Brezovica 25, Šmarješke Toplice, potrdilo o opravljenem CPP, št. 2034,
izdala UE Novo mesto. gnb-13970
Hojski Andrej, Dvorakova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94494,
izdala UE Maribor. m-3357
Holc Ana, Grogova 3, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Maribor.
m-3420
Horvat Mladen, Vrbanska 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 116031,
izdala UE Maribor. m-3362
Hribar Andrej, Ptujska ulica 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
99937, reg. št. 74015, izdala UE Ljubljana. gni-14488
Hrovat Ćelović Marjeta, Popovičeva ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 565154, reg. št. 95646, izdala
UE Ljubljana. gnb-14395
Huber Aleš, Novo Polje cesta XIX 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 733325, reg. št. 152584, izdala UE
Ljubljana. gnw-14274
Hudnik Iztok, Vojkova cesta 91, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1050622, reg. št. 208823, izdala UE Ljubljana. gnn-14333
Hvala Brigita, Štuki 25, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
27110, izdala UE Ptuj. gnu-13976
Iršič Dejan, Ob Suhi 1, Ravne na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
16005, izdala UE Ravne na Koroškem.
gnh-13964
Izlakar Sabino, Pod ostrim vrhom 34,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10343, izdala UE Trbovlje. gnc-14244
Januš Andrejka, Andreaševa ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1252697, reg. št. 153335, izdala UE
Ljubljana. gno-14307
Janžić Ines, Frankovo naselje 42, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 26915, izdala UE Škofja Loka.
gni-14367
Kac Jernej, Šalek 82, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 25907, izdala UE
Velenje. gnn-14183
Kaučič Matej, Prešernova ulica 9, Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 9930, izdala UE Lenart. m-3355
Kern Tadej, Britof 139, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 808895, reg.
št. 36317, izdala UE Kranj. gno-13982
Klasić Sonja, Gradnikove brigade 15,
Nova
Gorica,
vozniško
dovoljenje.
gnf-13966
Klemenčič Alojzij, Stomaž 11/c, Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
579689. gnz-14271
Klopovšek Gregor, Bočna 25, Gornji
grad, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št.
9356, izdala UE Mozirje. gnj-14137
Kobal Jurij, Vrhpolje 59, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S 1306106.
gng-14240

Kocjan Matej, Žirje 27/d, Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16859, izdala UE Sežana. gns-14253
Kočevar Metka, Dobravlje 5/C, Dobravlje, vozniško dovoljenje, št. S 830633.
gnr-13954
Kolaković Zlatko, Gospodinjska ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1041902, reg. št. 178083, izdala UE
Ljubljana. gnb-14495
Kolar Urška, Na Pobočju 14, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 12628, izdala UE Vrhnika.
gnx-14273
Korošec Petra, Sv. Jernej 2, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11241. gnh-14364
Kos Zdravko, Glavni trg 18, Muta, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
2096, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnb-14120
Košorok Tomaž, Erjavčeva cesta 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1026011, reg. št. 205853, izdala UE
Ljubljana. gnh-14214
Kovačevič Nebojša, Cankarjeva 22, Nova
Gorica,
vozniško
dovoljenje.
gnw-14174
Kovačević Tanja, Dolnja Počehova 24,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 11934, izdala UE Pesnica. m-3407
Kovačič Franc, Lackova ulica 8, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 6766, izdala UE Gornja Radgona. gnq-14180
Kovačič Mihael, Meljski hrib 41, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
110262, izdala UE Maribor. m-3311
Kozinc Janez, Hinje 7, Šentjanž, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S
358499, reg. št. 651, izdala UE Sevnica.
gns-14432
Krajnc Marjan, Brodarjeva 41, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 7206.
gnq-14280
Kranjc Peter, Postojnska cesta 32, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
8856, izdala UE Cerknica. gnj-13987
Kretič Damjan, Ul. Gradnikove brigade
14, Vipava, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, reg. št. 831625. gnv-14100
Kuder Bogomir, Cesta 9. avgusta 107,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 276370, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnf-13941
Kunčič Jožica, Gosposvetska cesta 60,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
56197, izdala UE Maribor. m-3327
Kurbus Andrej, Črnci 56, Apače, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 6859,
izdala UE Gornja Radgona. gnk-13961
Kurtović Rasim, Prečna pot 19, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 125656, izdala UE Zagorje ob Savi.
gns-14357
Laporšek Aleš, Sp. Grupovje 20, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. 12177. gnx-14198
Lazič Mirko, Vojkova 26, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, reg. št. 6883,
izdala UE Piran. gnd-14343
Lejić Maja, Klavčičeva 6, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
195585, izdala UE Ljubljana. gnv-14000
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Lekan Tadej, Kuželjevec 13, Zagradec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1272484, izdala UE Novo mesto.
gnr-14354
Longar Marinka, Ul. Gradnikove brigade
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 211755, reg. št. 6114, izdala UE
Ljubljana. gnj-14012
Lorbek David, Hrvatini 37, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, št. 23773.
gnj-13962
Mahmutović Elvir, Frankovo naselje 167,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 23119, izdala UE Škofja Loka.
gno-14482
Makovec Boštjan, Dolga Poljana 41, Vipava, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
705379, izdala UE Ajdovščina. gnb-14270
Malič Zoran, Prijateljev trg 5, Ribnica,
vozniško dovoljenje, reg. št. 7376, izdala
UE Ribnici. gnq-13955
Malus Bojan, Kidričeva ulica 26, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10550, izdala UE Lenart. m-3372
Marić Sreta, Štihova ulica 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
687916, reg. št. 189758, izdala UE Ljubljana. gnr-14329
Marn Vida, Baševa ulica 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 18019,
izdala UE Maribor. m-3388
Medved Tomaž, Stična 29/a, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
10172, izdala UE Grosuplje. gnl-14160
Medvedić Luka, Ulica Pohorskega bataljona 57, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 1049776, reg. št. 208139, izdala UE Ljubljana. gnn-13983
Meglič Vilko, Cesta v Hotinje 35, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13269, izdala UE Maribor. m-3383
Mitrić Drago, Tomšičeva c. 1, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
14333, izdala UE Velenje. gng-14290
Mlakar Jožef, Gorica pri Slivnici 17, Gorica pri Slivnici, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 4503, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gno-14232
Mlakar Marija, Kungota 89, Kidričevo,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
6562, izdala UE Ptuj. gne-14342
Momić Veseljko, Gradišnikova ulica 22,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9465, izdala UE Vrhnika. gnl-14210
Muhič Jože, Višnje 26, Zagradec, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 9605,
izdala UE Grosuplje. gnw-14199
Muratovič Atif, Šavna peč 28, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
2379, izdala UE Trbovlje. gnc-14369
Najvirt Jože, Poljska 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
113299, izdala UE Maribor. m-3358
Novak Igor, Teplyevo naselje 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
99662, izdala UE Maribor. m-3326
Oberč Ivanka, Radovlja 16 a, Šmarješke
Toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 10525, izdala UE Novo mesto.
gng-13965
Oven Damijan, Draveljska ulica 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841469, reg. št. 171321, izdala UE Ljubljana. gnd-13943
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Paulec Robert, Gosposvetska 40, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
203749, izdala UE Ljubljana. m-3379
Pavlin Vesna, Loke 3, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. gnu-14176
Peklar Damjan, Zimica 45/B, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
reg. št. 114924, izdala UE Maribor.
m-3405
Pelagić Nedjeljka, Župančičeva 29, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
94956, izdala UE Maribor. m-3376
Pelc Klemen, Na Čerenu 6, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107026, reg. št. 211450, izdala UE Ljubljana. gni-14213
Perko Eva, Zlatoličje 124/a, Starše, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 109658, izdala UE Maribor. m-3380
Petek Alenka, Gubčeva 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
69009, izdala UE Maribor. m-3389
Petek Ana, Sp. Ključarovci 29/a, Velika
Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8901, izdala UE Ormož. gnh-14189
Pfeifer Roman, Vičanci 69, Velika Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8131,
izdala UE Ormož. gng-14190
Pintač Damjan, Jakčeva ulica 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097017, reg. št. 213851, izdala UE Ljubljana. gnd-14368
Pipan Boris, Benčičeva ulica 7, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9392,
izdala UE Sežana. gnx-14248
Pipan Vinko, Vintarjevec 30, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S 1246187, izdala UE Litija. gnk-14411
Pivk Uroš, Cesta Dolenjskega odreda 3,
Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 13407, izdala UE Grosuplje. gnt-14302
Planinšič Jasna, Gaverca 37/A, Lovrenc
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
GH, reg. št. 7799, izdala UE Ruše. m-3390
Podjavoršek Vili, Prekorje 3, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11830.
gns-14278
Podlesnik Igor, Raičeva 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 9820,
izdala UE Maribor. m-3325
Podobnik Vladimir, Frankovci 46, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 7990, izdala UE Ormož. gnu-13951
Ponikvar Branko, Hraše 18, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BCFHG, št. S
1341341, reg. št. 192481, izdala UE Ljubljana. gnm-14484
Poterbin Dončić Mirjam, C. Cirila Kosmača 55/g, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1352295, reg. št.
183126, izdala UE Ljubljana. gnv-14375
Preininger Robert, Gallusova ulica 2,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 39633, reg. št. 13050, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnv-14025
Prek Mihael, Luče 118, Luče, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. 9578, izdala
UE Mozirje. gnh-14114
Prezelj Vida, Ravne 24, Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 3960, izdala UE Idrija. gnk-14136
Preželj Milena, Gradaška ulica 18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
686917, reg. št. 75142, izdala UE Ljubljana. gnp-14306

Prosen Igor, Fabianijeva ulica 35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
767232, reg. št. 130653, izdala UE Ljubljana. gnr-14229
Radej Mateja, Sremič 37, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17118.
gny-14122
Radić Drago, Borova vas 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
105070, izdala UE Maribor. m-m-3393
Ravnikar Andreja, Na kresu 23, Železniki, vozniško dovoljenje, reg. št. 19810.
gnm-13959
Ražman Branko, Ul. talcev 27, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 18781, izdala UE Maribor. m-3346
Rehberger Erik, Blekova vas 8, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 5878, izdala UE Logatec. gng-14115
Rigler Gregor, Ulica Marka Šlajmerja 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 321045, reg. št. 158192, izdala UE
Ljubljana. gnq-14330
Rodošek Vlasta, Strossmayerjeva 32/B,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 70964, izdala UE Maribor. m-3404
Rojc Branko, Galicija 16, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 19460,
izdala UE Žalec. gnn-14133
Rojko Jože, Žikarce 85/b, Zgornja Korena, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH,
št. 33570, izdala UE Maribor. m-3374
Rola Miran, Sp. Ročica 6, Benedikt, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9818, izdala
UE Lenart. m-3335
Roškar Dušan, Mota 48, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
10692, izdala UE Ljutomer. gnr-13979
Rupnik Marko, Ljubljanska 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
88006, izdala UE Maribor. m-3399
Sabadin Matej, Nolče 128, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1206251, izdala UE
Tolmin. gni-13963
Sagadin Igor, Majeričeva 3, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 67700,
izdala UE Maribor. m-3324
Schautzer Irene, Hruševo 76, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 296431,
reg. št. 186814, izdala UE Ljubljana.
gny-14097
Senekovič Emilija, Poljana 20, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10356,
izdala UE Ravne na Koroškem. gnp-13956
Sever Marija, Št. Jurij 132, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16713,
izdala UE Grosuplje. gnf-13991
Simonič Marjetka, Sernčeva 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
59641, izdala UE Maribor. m-3341
Sirar Mira, Pot Franca Pušnika, Hrastnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
183429, izdala UE Ljubljana. gny-14247
Slatnar Aleksandra, Novi trg 407A, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15068, izdala UE Kamnik. gnh-14314
Sovič Karmen, Ravne 160, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 21766,
izdala UE Velenje. gnr-14029
Srabotič Aldo, 9. korpus 17, Izola - Isola, vozniško dovoljenje. gnk-14186
Stajić Nada, Pokopališka ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1284786, reg. št. 226709, izdala UE Ljubljana. gnb-14095
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Stojanovski Klement, Koprska cesta 3, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13083, izdala UE Piran. gnk-14336
Sukič Boris, Boreča 20, Petrovci, vozniško dovoljenje, št. 22123. gnp-14181
Šahinović Husnija, Mrazovac, Bosanska
Krupa, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1024052, reg. št. 207018, izdala UE Ljubljana. gnn-14108
Šajn Aleksander, Kardeljeva 51, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
103961, izdala UE Maribor. m-3344
Šavora Andrej, Gosposvetska cesta 36,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
36620, izdala UE Maribor. m-3386
Šeliga Milan, Tržec 67/a, Videm pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
37508, izdala UE Ptuj. gnu-14255
Šetar Iztok, Zg. Hoče 2/B, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
72876, izdala UE Maribor. m-3403
Šikonja Tomaž, Cankarjeva ulica 29,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 1086238, reg. št. 4745, izdala UE
Metlika. gns-13953
Šimenc Anton, Podgora pri Dolskem 17,
Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 973442, reg. št. 155833, izdala UE Ljubljana. gnx-13998
Škerbinc Albin, Ul. Metoda Mikuža 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 219450, reg. št. 169795, izdala UE
Ljubljana. gnt-14152
Škodnik Jožef, Sveti Jurij 28, Rogašovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 13755.
gny-13972
Škoflek Janez, Klanc 83, Dobrna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 34088.
gni-14038
Šticl Vera, Sp. Polskava 327, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2285. gnf-14266
Štiglic Božo, Pivola 91, Hoče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 67502, izdala UE
Maribor. m-3381
Štorek Uroš, Črešnjevec 57, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 16690, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnx-13973
Šturm Tina, Istrska ulica 4, Kozina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11115, izdala UE Sežana. gnl-14185
Šubic Alojzij, Prešernova cesta 19, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
245569, reg. št. 23872, izdala UE Ljubljana. gnh-14164
Šumrada Janez, Jamova cesta 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
584509, reg. št. 95728, izdala UE Ljubljana. gnb-13995
Šuran Alfio, Bared 1, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, št. 4590. gnj-14262
Ternik Albert, Št. Janž pri Radljah 92,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, reg. št. 3896, izdala UE Radlje ob
Dravi. gne-14292
Tičević Mirsad, Cesta talcev 134, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
17015, izdala UE Velenje. gnq-14030
Tišler Rok, Črešnjevec ob Dravi 42, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8847. m-3318
Tomičić David, Kvedrova 14, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
39375. gno-14182
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Unger Anton, Koroška 120, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 105586,
izdala UE Maribor. m-3339
Urbančič Janez, Podolnica 21, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
586128, reg. št. 79841, izdala UE Ljubljana. gnx-14348
Uršič Irena, Podmark 2, Šempeter pri
Gorici, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnu-14251
Valenčak Jožef, Cankarjeva 27, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
18103, izdala UE Maribor. m-3397
Verbič Primož, Šercerjeva cesta 13, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
26976, izdala UE Velenje. gni-14363
Videnšek Aleksandra, Brezovica pri Zlatem polju 2/a, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 230612, reg. št.
22383, izdala UE Domžale. gnq-14380
Videnšek Jožef, Brezovica pri Zlatem polju 2/A, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1172399, reg. št. 32289, izdala UE Domžale. gnp-14381
Vidovič Stanislav, Lancova vas 68/b, Videm pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 7383, izdala UE Ptuj. gnd-14268
Voglar Franc, Borštnikova ulica 110, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
37660, izdala UE Maribor. m-3373
Vohar Jernej, Krog, Plečnikova 51, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št.
37948, izdala UE Murska Sobota.
gnw-13949
Wolhar Nataša, Čargova 12/A, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
38222, izdala UE Nova Gorica. gnz-14121
Zazijal Marjan, Tovarniška 24, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
5361. gnl-14310
Zelenik Dušan, Nikova ulica 6, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 3815, izdala UE Lenart.
m-3366
Zelenik Jerica, Nikova ulica 6, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BCDGH, št. 6299, izdala UE Lenart.
m-3367
Zevnik Leben Mihaela, Dol pri Borovnici
44, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9074, izdala UE Vrhnika.
gnt-14377
Zorman Renata, Troblje 49, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15168. gnh-14264
Žagar Urška, Glogov Brod 4, Artiče, vozniško dovoljenje, št. 16563. gne-13942
Žiher Dragica, Senarska 75, Sv.trojica v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10165, izdala UE Lenart. m-3313
Žižek Vidibald, Moša Pijade 33, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
52585, izdala UE Maribor. m-3320
Žlogar Mitja, Pod gozdom 20, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
9167, izdala UE Črnomelj. gnm-14134

Zavarovalne police
Fabijan Robert, Raičeva ulica 123, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 653629, izdala zavarovalnica Tilia. gne-14142

Gajzer Jože, Gorjupova ulica 8, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 218611, izdala
zavarovalnica Slovenica. gny-14147
Grm Anton, Polajna 4, Stranice, zavarovalno polico, št. 185685, izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-14276
Kalan Barbara, Zavrh pod Šmarno goro
9/d, Ljubljana Šmartno, zavarovalno polico,
št. 0400116, izdala zavarovalnica Tilia.
gng-13990
Koprivnikar Frančiška, Vernek 3, Kresnice, zavarovalno polico, št. 614827, izdala zavarovalnica Tilia. gnt-14202
Mauchler Janja, Ljubeljska ulica 22,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
00101231510, izdala zavarovalnica Slovenica. gnb-14170
Podbregar Mitja, Slamnikarska 4, Mengeš, zavarovalno polico, št. 695840, izdala
zavarovalnica Tilia. gnz-13996
Ribič Jožef, Zg. Partinje 62, Jurovski
Dol, zavarovalno polico, št. 671312.
gnw-14099
Rojec Janez, Vrstna ulica 4, Notranje
Gorice, zavarovalno polico, št. 0206125 in
206123, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnr-14004
Slovenica, zavarovalniška hiša, d.d., preklicuje police: obvezno zavarovanje (ZAO
2/97): 241945, 271966, 285473, vinkulacijska potrdila (ZAV 32/93): 241, 242,
pobotnice (ZAV 5/93): 4165, 4166, 4167,
4168,
4169,
zelene
karte:
1022189-1022225, 1022250, 1027551,
91224, 91251, 154279, 180068, bianco
polica (ZAV 11/95): 71092, skupno 54 polic. Ob-17667
Šavora Simon, Ul. F. Rozmana 9, Kranj,
zavarovalno polico, št. AO 247138.
gnx-14098
Štepic Sebastjan, Celovška 83, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 00101103310,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnf-14291
Štiglic Janez, Bočna 104, Gornji grad,
zavarovalno polico, št. 22789, izdala zavarovalnica Slovenica. gnt-14277
Terkaj Franc, Cesta na Brod 7, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 639006 in kupone,
izdala
zavarovalnica
Tilia.
gng-14140
Ulmer d.o.o., Vodovodna 7, Maribor, zavarovalno polico, št. 195686, izdala zavarovalnica Adriatic. m-3322

Spričevala
Altbauer Dušan, Sp. Vižinga 6, Radlje ob
Dravi, potrdilo za voznika viličarjev, izdal Andragoški zavod Maribor. gnp-14206
Arah Matjaž, Brodarjev trg 7, Ljubljana,
indeks, št. 20940390, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnq-14305
Asja Matjaž, Smetanova 43, Maribor,
maturitetno spričevalo Druge gimnazije Maribor, izdano leta 1973. m-3333
Balent Nina, Martinova ulica 83, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Martin Krpan,
izdano leta 1988. gnn-14358
Baša Jasmina, Reberškova 10, Maribor,
diplomo Srednje trgovske šole v Mariboru,
smer komercialni tehnik, izdana leta 1985.
m-3353
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Baznik Stanislav, Vel. Mraševo 27, Podbočje, diplomo Poklicne zidarske šole.
gnm-14309
Benc Miran, Kajuhova ul. 1, Pragersko,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole v Mariboru, izdano leta 1992.
m-3400
Borko Nina, Titova 12/a, Slovenska Bistrica, spričevalo 3. letnika 3. gimnazije Maribor. m-3375
Brinovec Tomaž, Cesta Komandanta
Staneta 15, Litija, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole, izdano leta 1991.
gns-14178
Brodnjak Natalija, Na trati 15, Maribor,
zaključno spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
tekstilne šole v Mariboru. m-3369
Černejšek Darinka, Čermožiše 28, Žetale, zaključno spričevalo št. 3, izdano leta
1999 na Ptuju, smer trgovski poslovodja.
gne-13975
Čibej Karmen, Berčičeva 9/A, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šiviljske šole v Ljubljani, izdano leta 1976.
gnt-14352
Čigon Karmen, Kraigherjeva ulica 4/B,
Postojna, spričevalo 2. letnika Srednje šole
tiska in papirja, izdano leta 1992, izdano na
ime Poljanšek Karmen. gnl-14410
Ducman Jasmina, Malna 40, Jurovski
Dol, diplomo Srednje trgovske šole v Mariboru, šolsko leto 89/90. m-3417
Đurić Jakov, Živinozdravska 2, Ljubljana, spričevalo za voznika, izdala Avto šola
Ježica, izdano leta 1978. gni-14113
Farkaš Boris, Ižanska cesta 43, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
agroživilske šole, izdano leta 1990.
gnm-14009
Ferlin Antun, Štrigova 28, Čakovec, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske šole v Domžalah, izdano leta 1987.
gnd-14493
Fluher Helena, Partizanska 29, Maribor,
diplomo Srednje zdravstvene šole v Mariboru, smer zdravstveni tehnik, izdana leta
1986. m-3316
Gacin Špela, Kalistrova 6/A, Postojna,
indeks, št. 18980419. gne-14242
Goršič Iztok, Vrbanska 4, Maribor, spričevalo 3. letnika III Gimnazije v Mariboru.
m-3398
Grčar Boris, Ul. Ludvika Plambergerja
17, Miklavž na Dravskem polju, indeks, št.
93411131, izdala Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor.
m-3323
Guček Mojca, Lažiše 61 a, Dobje pri
Planini, zaključno spričevalo SŠGT Celje,
izdano leta 1995. m-3412
Hluchy Predrag, Na Klisu 6/A, Vrhnika,
spričevalo 1. in 2. letnika Centra strokovnih
šol v Ljubljani, izdano leta 1974 in 1975.
gnp-14481
Jamnikar Silvo, Loka pri Framu 37, Rače, zaključno spričevalo 8. razreda OŠ Voličina, izdano v šolskem letu 1994/95.
m-3315
Jauk Cvetka, V. prekomorske 9, Ptuj,
zaključno spričevalo OŠ Ludvik Pliberšek v
Mariboru, izdano v šolskem letu 1973/74.
m-3314
Jerič Bernarda, Tatinec 1, Preddvor, diplomo SŠPRNMU Kranj, izdana 22. 8.
1986. gnb-14195
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Ješić Bojan, Vlakča, Kragujevac, indeks,
izdala Srednja šola za elektroenergetiko v
Ljubljani. gnr-14304
Jugovec Tina, Spodnja Ložnica 45, Slovenska Bistrica, zaključno spričevalo 3. letnika II gimnazije Maribor, šolsko leto
1998/99. m-3410
Jusufagić Asmir, Cesta v Pečale 48,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 1997. gnk-14486
Kajžnik Bojana, Zadružni trg 1, Ptuj, spričevalo 5. letnika Srednje vzgojiteljske šole
v Mariboru, smer predšolski vzgojitelj, izdano leta 1975. m-3317
Kogoj Martina, Kašeljska cesta 116,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
gnz-14496
Kos Peter, Videm pri Lukovici 2, Domžale, indeks, št. 08001734, izdala Biotehnična fakulteta - oddelek za tehnično varnost.
gnb-13945
Krajnc Evgen, Zimica 1, Zgornja Korena, diplomo Srednje ekonomske šole Maribor, št. I/738, izdana leta 1988. m-3387
Kukovec Marija, Ob gozdu 12, Maribor,
spričevalo 2. letnika in zaključno spričevalo
Srednje tekstilne šole v Mariboru, mehanska smer. m-3330
Lang Herman, Trdkova 93/a, Kuzma,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne dimnikarske šole v Mariboru, št. 3-77, izdano
leta 1977. gnx-13948
Lutar Iztok, Kosarjeva ulica 59, Maribor,
spričevalo 2. letnika I. gimnazije v Mariboru. m-3370
Lužar Maja, Postojnska ulica 14, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje frizerske
šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnj-14162
Mahmutović Elvir, Frankovo naselje 167,
Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gostinske šole na Bledu - smer
kuhar, izdano leta 1996. gnn-14483
Marenec Jožef, Bukovec 127, Zgornja
Polskava, spričevalo 3. letnika in zaključno
spričevalo Poklicne strojne kmetijske šole
Maribor, izdano leta 1978/79. m-3382
Marin Kristijan, Rapočeva ulica 18, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ,
izdano leta 1991. m-3378
Marinko Majda, Rateče 127/a, Rateče-Planica,
zaključno
spričevalo.
gni-14392
Mehle Alenka, Sketova ulica 4, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Janeza Levca,
izdano leta 1977. gnq-14105
Mujčinović Almir, Ul. talcev 34, Zagorje
ob Savi, indeks, št. 93466373, izdala Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko. m-3319
Nedeljko Franc, Nova ulica 15, Maribor,
spričevalo Srednje šole kmetijske mehanizacije Maribor, izdano leta 1981. m-3340
Novak Ivan, Preloge 2, Zgornja Ložnica,
zaključno spričevalo Avtomehanske šole
Maribor, izdano leta 1975. m-3415
Ožir Sabina, Drapšinova 6, Celje, indeks,
št. 71117518, izdala Pravna fakulteta - podiplomski študij. m-3360
Ožir Sonja, Brnica 1b, Petrovče, spričevalo 2. letnika Poklicne gostinske šole Celje, izdano leta 1981, izdano na ime Rožič
Sonja. gnw-14374

Pavalec Milan, Celestrina 16, Maribor,
zaključno spričevalo ŠAKC Maribor, kovinarska smer, izdano leta 1977. m-3312
Pečovnik Igor, Kopališka ul. 8, Slovenj
Gradec, indeks, Srednje kovinarske šole
Muta, šolsko leto 88/89. gno-14257
Petrovič Andrej, Cesta talcev 32, Rače,
zaključno spričevalo OŠ Rače. m-3351
Pintarič Bogdan, Kidričeva 16, Maribor,
zaključno spričevalo, št. 1175/I-488/77
EGŠC, izdano leta 1977. m-3421
Piškur Ksenija, Vodnikova 8, Lesce, spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske srednje šole, št. 18, izdano leta 1980.
gnt-14102
Plesac Boris, C. bratstva in enotnosti
122, Metlika, indeks, št. 23930283, izdala
Fakulteta za strojništvo. gnc-14169
Polner Rudi, Staneta Severja 8, Maribor, indeks, št. 83016877, izdala Ekonomska poslovna fakulteta. m-3334
Primc Peter, Litijska cesta 8, Šmartno
pri Litiji, diplomo Delavske univerze Litija,
poklic elektroinštalater, izdana leta 1981.
gni-14188
Prudič Marjana, Smolenja vas 68/c, Novo mesto, spričevalo Trgovske šole Brežice, izdano leta 1978, 1979 in 1981.
gnc-14269
PUBLIKUM FIN terminsko trgovanje,
d.o.o., Miklošičeva 34, Ljubljana, potrdilo o
dopolnilnem izobraževanju iz programa Menjalniško poslovanje, izdal Izobraževalni
center Združenja bank Slovenije, izdano 5.
in 6. 10. 1999 na ime Markovič Helena.
gnf-14141
Pungartnik Metka, Seidlova 68, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu, šolsko leto 92/93. gne-14267
Rop Matjaž, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika in spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev v Ljubljani - smer
krojač. gnp-14106
Sabljak Antun, Šentrupert 13, Šentrupert, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske
šole v Ljubljani, izdano leta 1994.
gnv-14200
Stegne Miloš, Dr. Jagodiča 5, Slovenska Bistrica, maturitetno spričevalo na državnem izpitnem centru Ljubljana, izdano
leta 1998. m-3396
Stevanić Željko, Kajuhovo naselje 34,
Kočevje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
lesarske šole v Ljubljani. gnu-14101
Škof Viktor, Lormarje 19, Lenart v
Slov.goricah, spričevalo 8. razreda OŠ Lenart. m-3413
Škrabl Marta, Partizanska 39, Rogaška
Slatina, zaključno spričevalo Gostinske šole Celje, smer gostinski pomočnik, izdano
leta 1982. m-3310
Škrban Zlatko, Ferkova ulica 18, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1983. m-3337
Škrilec Zdenka, Lemerje 43, Puconci,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne šiviljske šole v Murski Soboti, izdano leta
1976/77
1977/78
in
1978/79.
gne-14192
Šorli Kristijan, Letonjeva 5, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole v
Mariboru, smer kuhar, izdano leta 1994.
m-3347
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Šosterič Davor, Košaški dol 104, Maribor, indeks, št. 71085868, izdala Pravna
fakulteta Maribor. m-3345
Šteiner Kolar Nežika, Bovše 9, Vojnik,
zaključno spričevalo, izdano leta 1969.
gns-14328
Tajnić Dejan, Brodarjev trg 14, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje gostinske šole
v Ljubljani, izdano leta 1991. gny-14272
Tavčar Anica, Dutovlje 144, Dutovlje,
spričevalo 1. do 4. letnika Ekonomske srednje šole Koper, izdano leta 1966 do 1970.
gnf-14191
Topčagič Refik, Ljubeljska 21, Ljubljana, spričevalo Avto šole Ježica, šola za voznika, izdano leta 1986. gnn-14112
Topić Dražen, Šmarska c. 7, Slovenj
Gradec, diplomo Gradbene srednje šole,
izdana leta 1988. m-3409
Toter Tomaž, Celjska ulica 9, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje živilske šole,
izdano leta 1996 v Mariboru. m-3361
Urek Maruša, Popovičeva 13, Maribor,
spričevalo 3. letnika II. gimnazije v Mariboru, gimnazijski program, izdano leta 1999.
m-3359
Valentan Robert, Cesta 14. divizije 5,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole v Mariboru, smer mesar. m-3384
Vidovič Vera, Javornik 34, Ravne na Koroškem, spričevalo Srednje gostinske šole
Edvarda Kardelja, izdano leta 1982, izdano
na ime Munđar Vera. gnp-13981
Viler Marija, Seča 7, Portorož - Portorose, indeks, št. 81444568, izdala Ekonomsko poslovna fakulteta v Mariboru leto izdaje 1993 izdano na ime Vide Marija.
gnk-14215
Vranič Alan, Lackova 174, Maribor, zaključno spričevalo OŠ Draga Kobala, izdano leta 1986 v Mariboru. m-3368
Zabukovšek Aljaž, Ponikva 35, Ponikva,
indeks, št. 81557606, izdala EPF. m-3328
Zajc Leon, Vrhovnice 8, Bizeljsko, spričevalo osnovne šole. gnz-13971
Zukanovič Dijana, Ulica 28. maja 73,
Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Miška
Kranjca. gny-13947
Zupan Ambrožič Irena, Rožna 3, Bled,
zaključno spričevalo Šolskega centra Boris
Kidrič Celje, izdano leta 1973. gnx-14373
Žajdela Boris, Kicar 135, Ptuj, zaključno
spričevalo poklicne šole, smer orodjar.
gnd-14193
Žižek Maja, Prušnikova 46, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole, smer ekonomsko komercialni
tehnik, izdano leta 1994. m-3349
Županc Alojz, Staretova ulica 26, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu srednje šole.
gnr-14104

Ostali preklici
Avtomagazin d.o.o., Vipavska cesta
16/A, Nova Gorica, izjavo o ustreznosti posamično pregledanega vozila, št. B
0035819. gnv-14300
Balčinović Dijana, Balkova 1, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10953, izdal LPP Ljubljana. gnw-14474
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Brlan Aleksandra, Triglavska ulica 34,
Ljubljana, preklic spričevala, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 100/99. gni-14313
Car Bernard, Mariborska cesta 17, Dravograd, delovno knjižico, ser. št. A
0301324, izdana na ime Steharnik Bernard.
gnm-14284
Čeplak Janez, Benedikt 109, Benedikt,
delovno knjižico, reg. št. 14535, ser. št.
414069, izdala UE Lenart. m-3354
Černezel Boris, Potrčeva 42, Ptuj, delovno knjižico. gnw-13974
Dežman Anton s.p. Avtoprevozništvo,
razkladanje in prod. goriv, Grajska c. 11,
Bled, kopijo licence za tovorno vozilo Mercedes Benz KR 38-36J, št. 000589.
gny-14297
Dobrun Žiga, Štihova 15, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1587. gnp-14131
Dubica Sandra, Rusjanov trg 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 2203.
gnd-14168
Ducman Alojz, Hišigovci 11, Dornava,
delovno knjižico. gnv-14350
Fabec Anton, Kuteževo 13, Ilirska Bistrica, delovno knjižico, št. 7595, ser. št.
273186, izdana 16. 10. 1981. gnb-14345
Fazlija Shefki, Boršt 7, Marezige, delovno knjižico. gnk-14261
Fleischman Urban, Dalmatinova 8, Mengeš, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jožeta Plečnika v šolskem letu 1997/98.
gny-13980
Forte Saša, Partizanska cesta 34, Trbovlje, preklic indeksa, objavljenega v Ur. l.
RS, št. 102/99. gnb-14020
Frajman Božo, Ješenca 29/b, Rače, študentsko izkaznico, št. 71950292, izdala
Biotehnična fakulteta v Ljubljani. m-3329
Gaap, Bobrova 4, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št. 0424498722, izdano
na ime Čolič Iva Prnjavor BIH. gnh-14014
GASILSKA OPREMA d.o.o., Koprska cesta 94, Ljubljana, potrdilo za registracijo
uvoženega vozila, št. carinske deklaracije:
14366, izdana 20. 10. 1998 za vozilo s št.
šasije WDB 952002 1K 360526.
gnp-14031
Gorska reševalna služba, Proletarskih
brigad 21, Maribor, izjavo o ustreznosti in
tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1137939.
m-3408
Herček Danijel, Ul. Ruške čete 7, Ruše,
delovno knjižico. m-3411
Herzog Tadeja, Cankova 297a, Cankova, študentsko izkaznico, št. 71980046,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gnn-14233
Hodžić Medina, Stantetova 8, Velenje,
potrdilo o opravljenem tečaju za varno delo
s traktorjem. gnw-14124
Horvat Mateja, Otroška 23, Črenšovci,
študentsko izkaznico, št. 61154216.
m-3342
INTEREUROPA d.d., Vojkovo nabrežje
32, Koper - Capodistria, licenco za tovorno
vozilo KP 47-28E, št. 375/18 z dne 17.
11. 1997. gnm-13984
Intihar Stanislava, Iška Loka 37, Ig, delovno knjižico. gnr-14279
Kapun Srečko, Dolnja Počehova 27, Maribor, delovno knjižico št. 237. m-3309
Kopinšek Nevenka, Kraigherjeva 9, Celje, študentsko izkaznico, št. 81551187.
m-3331

Koražija Zdenko, Sv. Florijan 144, Rogaška Slatina, delovno knjižico. gnh-14389
Kržič Matej, Dane 38, Cerknica, študentsko izkaznico, št. 18980609, izdala Filozofska fakulteta. gnc-14019
Kuzmič Saša, Notranjska 22, Vrhnika,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1190, izdal
LPP Ljubljana. gnl-14485
Lasnik Roman, C. revolucije 1/a, Jesenice, delovno knjižico. gnc-14194
Leban Katarina, Cesta 13. julija 66/B,
Ljubljana-Dobrunje, dijaško mesečno vozovnico, št. 25708, izdal LPP Ljubljana.
gng-14490
Leuštek Manica, Frankolovskih žrtev 76,
Celje, študentsko izkaznico, št. 61122952.
m-3321
Ličen Kristina, Vojkova 2, Ajdovščina,
študentsko izkaznico, št. 23576, izdala Visoka upravna šola v Ljubljani. gnt-14002
Ljubič Franc, Pod vinogradi 33/b, Maribor, delovno knjižico št. 9672. m-3336
Lozinšek Luka, Rusjanov trg 8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 17369,
izdal LPP Ljubljana. gni-14163
Maček Martin, Viška cesta 67, Ljubljana, delovno knjižico. gng-13994
Oset Željko, Černoliška 4, Šentjur, dvižni listek št. 3529, izdalo Urarstvo Terglavčnik. m-3343
Otoničar Tina, Loško 17, Cerknica, študentsko izkaznico, št. 19720565, izdala
Ekonomska
fakulteta
v
Ljubljani.
gnw-13999
Pelko Tit, Stritarjeva ulica 23, Rogaška
Slatina, delovno knjižico, št. 22756, izdala
UE Šmarje pri Jelšah. gnq-14205
Petrič Jana, V. Mohoriča 4, 5280 Idrija,
preklicuje uradno izkaznico sodnika na ime
Jana Petrič, zap. št. izkaznice 304, z dne
13. 4. 1999. Ob-17507
Petrovčič Silvijan, Miren 8, Miren, pooblastilo za nošenje orožja, št. 607/94, izdala
UE Nova Gorica. gnp-14260
Planinšček Bojan, Prvačina 26/a, Dornberk, pooblastilo za nošenje orožja, št.
602/94, izdala UE Nova Gorica.
gnn-14258
POMURKA mesna industrija d.d., Panonska 11, Murska Sobota, licenco št.
2046/25, izdana 20. 1. 1998 za vozilo
Mercedes Benz 2228, reg. št. MS 47-67K,
izdano na ime Pomurka, Mesna industrija
d.o.o. - v stečaju, Panonska ulica 11, Murska Sobota. gni-14017
Primc Peter, Litijska cesta 8, Šmartno
pri Litiji, delovno knjižico. gnj-14187
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Glavni urad, Jesenkova 3, Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico pooblaščene uradne osebe na ime: Nemec Stanko, na delovnem mestu Inšpektor III, zaposlenega na
Davčnem uradu Murska Sobota, stanujočega v Ljutomeru, Šafarsko 41a, pod registrsko številko 10332, izdano dne 1. 8. 1996.
Ob-17484
Resman Adam, Nanoška ulica 17, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
14281, izdal LPP Ljubljana. gnm-14234
Rozman Božo, Kanižarica 46, Črnomelj,
delovno knjižico, ser. št. A - 0263553, reg.
št. 86, izdala UE Črnomelj. gnr-14129
Schulz Andrej, Rošpoh 1, Kamnica, delovno knjižico. m-3392
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Sedmak Tomaž, Palčje 19, Pivka, potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu za kategorijo A-350, izdano 14. 10. 1999 pod
reg. št. 7153/99 pri Izpitnem centru Ljubljana. gnu-14301
Sitar Stanislav, Stožice 23, Ljubljana, originalni
certifikat
licenco
št.
7097/7872-ZR34/1998, izdana 24. 3.
1998 pod ser. št. 7103. gni-13988
Slapšark Vojko, Mirna pot 5, Celje, delovno knjižico. gnm-14259
Sračnik Iztok, Višnjarjeva 5, Medvode,
vozno karto, št. 75 s 100 procentnim popustom, izdal LPP Ljubljana. gng-14340
Stanišić Alen, Drapšinova ulica 13, Celje, študentsko izkaznico, št. 64980149,

Št.
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izdala
Fakulteta
za
elektrotehniko.
gnq-14355
Šelekar Franc, Imeno 36, Podčetrtek,
hranilno knjižico, št. 160 3035, izdajatelj
HKS Šmarje pri Jelšah, PE Imeno.
gnu-14001
Štern Frančišek, Tavčarjeva 16, Maribor, certifikat za prevoz nevarnih snovi, št.
8561, izdan 6. 7. 1996 pri MNZ RS.
m-3338
Štingl Silva, Ob gozdu 54, Orehova vas,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti
vozila, št. A 1059467. m-3377
Topič Vlado, Titova 94, Jesenice, delovno knjižico. gnt-14252

Travnikar Srečko, Dramlja 16, Bizeljsko,
delovno knjižico. gnd-14243
Vilman Lea, Tržaška cesta 121, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19334891,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnm-14334
Vodušek Ida, Kapla 4/a, Tabor, delovno knjižico, reg. št. 427388, št. 166/99,
izdala UE Žalec, dne 9. 7. 1999.
gnn-14033
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV SLOVAN,
Gortanova 21, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A
1136403, za prikolico Pongratz LPA 180
U, izdal uvoznik Mawek d.o.o., Kranj dne
14. 6. 1999. gnk-14211
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Izide januarja

ZAKON O POKOJNINSKEM IN
INVALIDSKEM ZAVAROVANJU
z uvodnimi pojasnili Jožeta Kuhlja
Na prste ene roke lahko preštejemo slovenske pravne strokovnjake, ki so svoje poklicno
iskanje posvetili sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Mednje gotovo sodi
Jože Kuhelj, ki zna po skoraj treh desetletjih dela na tem področju odgovoriti tudi na vsa
naša vprašanja, ki jih odpira sedanja reforma pokojninskega sistema.
V obširnih uvodnih pojasnilih nas Jože Kuhelj na poljuden način seznanja z novostmi
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je objavljen v tej številki
Uradnega lista, veljati pa bo začel 1. januarja 2000. Avtor uvodnih pojasnil je sestavil
tudi obširno stvarno kazalo, tako da bomo lažje našli člene zakona, ki krojijo našo
prihodnjo usodo.
Cena za broširano izdajo 3996
Cena za vezano izdajo 4968
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