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Sodni register

CELJE
Rg-203083
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01397 z dne 24. 12. 1997 pod
št. vložka 1/06732/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1253271
Firma: CMP ELEKTRONIC, družba za
razvoj in proizvodnjo elektronskih sklopov, d.o.o.
Skrajšana firma: CMP ELEKTRONIC,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3210 Slovenske Konjice,
Mestni trg 5/b
Osnovni kapital: 4,500.000 SIT
Ustanovitelj: CMP, consulting, marketing, producktion, d.o.o., Slovenj Gradec,
Celjska cesta 45, vstop 4. 12. 1997, vložek 4,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Grah Robert, Slovenj Gradec, Ronkova 18, imenovan 4. 12. 1997, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 12. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilih, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 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; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih
kablov in žic; 3150 Proizvodnja opreme za
razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje
in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3210 Proizvodnja elek-
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tronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 3310 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 3330 Proizvodnja opreme za
industrijsko procesno krmiljenje; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3615 Proizvodnja žimnic; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 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; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 6022 Storitve taksistov;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding
družbami.
Rg-212319
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00634 z dne 16. 9. 1998 pri
subjektu vpisa HMEZAD GOLDING GOSTINSTVO TURIZEM, p.o., Žalec, sedež:
Šlandrov trg 34, 3310 Žalec, pod vložno
št. 1/00532/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča pravne posledice lastninskega
preoblikovanja, spremembo firme, zastopnikov, dejavnosti in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
vpis osnovnega kapitala in družbenikov s
temile podatki:
Matična št.: 5151007
Firma: GOSTINSTVO ŽALEC, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.

Leto X

Skrajšana firma: GOSTINSTVO ŽALEC,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 156,000.000 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
Ljubljana, Dunajska 56, vložek 15,600.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, d.d.,
Ljubljana, Mala ulica 5/IV, vložek
15,600.000 SIT, Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160, vložek
96,240.000 SIT, Adamič Romana, Slovenske Konjice, Vešenik 2, vložek 150.000
SIT, Adamič Terezija, Zreče, Ulica 12. oktobra št. 7, vložek 140.000 SIT, Aleksandrova Jelka, Celje, Vrunčeva ulica 25 A, vložek
50.000 SIT, Antiloga Borut, Žalec, Gotovlje
št. 112 a, vložek 80.000 SIT, Antiloga Breda, Žalec, Gotovlje 112, vložek 190.000
SIT, Berglez Milena, Šentjur pri Celju, Srževica št. 14, vložek 330.000 SIT, Bogataj
Angela, Vransko, Vransko 110 A, vložek
440.000 SIT, Bončina Julijana, Gomilsko,
Trnava 42, vložek 90.000 SIT, Borovnik
Silva, Šempeter v Savinjski dolini, Dobrteša
vas št. 16/g, vložek 60.000 SIT, Božnik
Andrej, Žalec, Ulica Florjana Pohlina 4, vložek 80.000 SIT, Božnik Konrad, Žalec, Ulica Florjana Pohlina 4, vložek 290.000 SIT,
Božnik Konrad, Celje, Starihova ulica 2, vložek 320.000 SIT, Božnik Terezija, Celje,
Starihova ulica 2, vložek 320.000 SIT, Bubnjar Barbara, Žalec, Vrbje 8, vložek
370.000 SIT, Burjan Marina, Griže, Pongrac 113 B, vložek 60.000 SIT, Bukovšek
Terezija, Štore, Svetina 20, vložek 130.000
SIT, Cokan Danica, Žalec, Gotovlje 206,
vložek 70.000 SIT, Cokan Marija, Žalec,
Gotovlje 96, vložek 170.000 SIT, Cokan
Nina, Žalec, Gotovlje 96, vložek 80.000
SIT, Četina Metod, Šempeter v Savinjski
dolini, Podlog v Savinjski dolini 31, vložek
40.000 SIT, Čulk Marija, Žalec, Ulica Florjana Pohlina 3, vložek 30.000 SIT, Dobrajc
Marija, Žalec, Partizanska ulica 19, vložek
760.000 SIT, Đurđić Sretenka, Celje, Pod
kostanji 6, vložek 130.000 SIT, Đurđić Stevo, Celje, Pod kostanji 6, vložek 240.000
SIT, Đurđić Dejan, Celje, Pod kostanji 6,
vložek 80.000 SIT, Đurđić Sladjan, Celje,
Pod kostanji 6, vložek 80.000 SIT, Đurđić
Nedeljko, Celje, Pod kostanji 6, vložek
80.000 SIT, Dronjak-Gašparuš Slavica, Celje, Na zelenici 9, vložek 460.000 SIT, Dvanajščak Mojca, Žalec, Gotovlje 71A, vložek
140.000 SIT, Farić Zdenka, Šentjur pri Celju, Cesta Miloša Zidanška 8 A, vložek
390.000 SIT, Frankovič Mihael, Polzela,
Polzela 220 A, vložek 110.000 SIT, Fridl
Alojz, Kozje, Zdole 50, vložek 140.000 SIT,
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Gračnar-Božnik Cvetka, Žalec, Ulica Florjana Pohlina 4, vložek 60.000 SIT, Grešak
Marija, Žalec, Vrbje 88, vložek 140.000
SIT, Grešak Miša, Žalec, Vrbje 88, vložek
80.000 SIT, Grobin Marjana, Celje, Poštna
pot 6, vložek 140.000 SIT, Hobl Terezija,
Žalec, Gotovlje 71, vložek 10.000 SIT,
Hrastnik-Sakač Sonja, Žalec, Tomšičeva ulica 1, vložek 120.000 SIT, Hribernik Magdalena, Slovenske Konjice, Zeče št. 52,
vložek 420.000 SIT, Hujdurovič Silva, Žalec, Velika Pirešica 36, vložek 400.000 SIT,
Ilić Marica, Celje, Pucova ulica 2, vložek
410.000 SIT, Ilić Zoran, Celje, Pucova ulica 2, vložek 80.000 SIT, Ivanič Damjan,
Žalec, Vrbje 8, vložek 80.000 SIT, Jančič
Rozalija, Šentjur pri Celju, Proseniško 30,
vložek 430.000 SIT, Janževec Ester, Podnart, Podnart št. 63, vložek 130.000 SIT,
Jelaš Davor, Žalec, Bevkova ulica 12, vložek 80.000 SIT, Jelaš Mojca, Žalec, Bevkova ulica 12, vložek 120.000 SIT, Jelen
Marija, Ormož, Lešnica 4 A, vložek
140.000 SIT, Jereb Zdenka, Petrovče, Levec 16, vložek 180.000 SIT, Kačič Ludvik,
Griže, Pongrac 140, vložek 60.000 SIT,
Kodrič Karmen, žalec, Bevkova ulica 10,
vložek 150.000 SIT, Koklič Zdenka, Šentjur, Proseniško 1, vložek 160.000 SIT, Kolar Erma, Žalec, Savinjska c. 4, vložek
150.000 SIT, Kolar Ivica, Laško, Doblatina
5 A, vložek 120.000 SIT, Kolar Marjan, Žalec, Kardeljeva ulica 4, vložek 80.000 SIT,
Kolar Uroš, Žalec, Savinjska cesta 4, vložek 80.000 SIT, Kolšek Marija, Polzela, Založe 76, vložek 90.000 SIT, Korbar Nives,
Žalec, Kidričeva ulica 6, vložek 30.000 SIT,
Košir Nevenka, Griže, Pongrac 9 C, vložek
60.000 SIT, Kukovec Ljudmila, Petrovče,
Petrovče 150, vložek 530.000 SIT, Kukovec Milan, Petrovče, Petrovče 150, vložek
280.000 SIT, Kukovec Petra, Petrovče, Petrovče 150, vložek 80.000 SIT, Kunaj Alenka, Vojnik, Tomaž nad Vojnikom 7 A; vložek
150.000 SIT, Kunaj Marta, Celje, Kidriečva
ulica 4, vložek 420.000 SIT, Kuzmić Biserka, Žalec, Velika Pirešica 36, vložek 60.000
SIT, Lapuh Milica, Vransko, Vransko 130 A,
vložek 140.000 SIT, Leber Sonja, Žalec,
Čopova ulica 1, vložek 170.000 SIT, Lupše
Viljem, Prebold, Na zelenici 4, vložek
70.000 SIT, Lužar Jožefa, Šempeter v Savinjski dolini, Šempeter v Savinjski dolini
151, vložek 420.000 SIT, Majcen Vlasta,
Celje, Ulica Frankolovskih žrtev 15, vložek
170.000 SIT, Majger Anica, Vojnik, Pristava 14 A, vložek 140.000 SIT, Malić Bogdana, Celje, Milčinskega ulica 8, vložek
130.000 SIT, Mastnak Zdravko, Celje, Ulica Frankolovskih žrtev 3, vložek 540.000
SIT, Mavrin Ivanka, Šentjur, Dole št. 48,
vložek 120.000 SIT, Medvešček Eva, Petrovče, Dobriša vas 22, vložek 60.000 SIT,
Mijić Radojka, Prebold, Na zelenici 18, vložek 50.000 SIT, Miklavc Dušan, Žalec, Podvin 187, vložek 750.000 SIT, Miklavc Lucija, Žalec, Podvin 187, vložek 460.000 SIT,
Miljević Mika, Celje, Partizanska cesta 5A,
vložek 90.000 SIT, Mlinarič Martina, Vojnik, Keršova ulica 3, vložek 110.000 SIT,
Mršić Jugoslav, Prebold, Na terasi 1, vložek 60.000 SIT, Nachberger Yvone, Celje,
Miklošičeva ulica 1, vložek 90.000 SIT, Novak Jožef, Polzela, Orova vas 13, vložek
140.000 SIT, Oberžan Jurček, Griže, Griže
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1, vložek 80.000 SIT, Oberžan Suzana, Griže, Griže 1, vložek 130.000 SIT, Oblak
Aleš, Šentjur, Ulica Antona Martina Slomška 2, vložek 80.000 SIT, Oblak Marija,
Šentjur, Ulica Antona Martina Slomška 2,
vložek 150.000 SIT, Ocvirk Slavka, Prebold, Sveti Lovrenc 38, vložek 150.000
SIT, Oder Frnac, Prebold, Prebold 91, vložek 50.000 SIT, Ojstršek Janja, Ponikva,
Ponikva 9, vložek 190.000 SIT, Olup Jožefa, Šempeter v Savinjski dolini, Dobrteša
vas 44, vložek 50.000 SIT, Oprčkal Marija,
Dravlje, Straža na gori 33, vložek 150.000
SIT, Orešnik Darja, Šempeter v Savinjski
dolini, Šempeter v Savinjski dolini 171, vložek 50.000 SIT, Pavlović Stanojka, Škofja
vas, Zadobrova 9, vložek 420.000 SIT, Pemič Martina, Žalec, Galicija 84, vložek
140.000 SIT, Podveržen Ivan, Griže, Zabukovica 119, vložek 180.000 SIT, Podvršnik
Ivan, Celje, Ulica bratov Vošnjakov 3, vložek 420.000 SIT, Pucić Terezija, Žalec,
Velika Pirešica 36, vložek 420.000 SIT, Rabuza Anton, Štore, Cesta Kozjanskega odreda 9, vložek 160.000 SIT, Rabuza Sonja,
Kalobje, Kostrivnica št. 48, vložek 120.000
SIT, Randl Bruno, Petrovče, Petrovče 55,
vložek 320.000 SIT, Randl Jana, Petrovče,
Petrovče 55, vložek 80.000 SIT, Randl Sonja, Petrovče, Petrovče 55, vložek 280.000
SIT, Randl Tina, Petrovče, Petrovče 55, vložek 80.000 SIT, Rašević Jean, Žalec, Studence 34, vložek 80.000 SIT, Raševič Saša, Žalec, Studence 34, vložek 80.000 SIT,
Raševič Suzana, Žalec, Studence 34, vložek 200.000 SIT, Rašević Zdravko, Žalec,
Studence 34, vložek 180.000 SIT, Reberšek Mirica, Prebold, Latkova vas 184, vložek 50.000 SIT, Rebevšek Darja, Petrovče, Petrovče 150, vložek 200.000 SIT, Rezec Stanislav, Celje, Šaranovičeva ulica 6,
vložek 460.000 SIT, Robič Zdenka, Griže,
Griže 75, vložek 360.000 SIT, Ropret Vera, Prebold, Latkova vas 157, vložek
130.000 SIT, Slavulj Božica, Škofja vas, Na
Gmajni 14, vložek 370.000 SIT, Slavulj Darko, Škofja vas, Na Gmajni 14, vložek
80.000 SIT, Slavulj Marko, Škofja vas, Na
Gmajni 14, vložek 80.000 SIT, Slipčević
Brana, Žalec, Bevkova ulica 10, vložek
140.000 SIT, Slipčevič Danijel, Žalec, Bevkova ulica 10, vložek 80.000 SIT, Smisl
Darinka, Prebold, Latkova vas 102, vložek
70.000 SIT, Sofrenić Janja, Celje, Podjavorškova ulica 9, vložek 370.000 SIT, Stebrnak Gabrijela, Žalec, Ulica heroja Staneta
4, vložek 20.000 SIT, Stropnik Anica, Šentjur pri Celju, Kameno 14 B, vložek 430.000
SIT, Stuhne Zofija, Prebold, Kaplja vas 66,
vložek 120.000 SIT, Sukič Darko, Žalec,
Savinjska cesta 87, vložek 10.000 SIT, Šekoranja Elizabeta, Celje, Iršičeva ulica 8,
vložek 420.000 SIT, Šekoranja Franc, Celje, Iršičeva ulica 8, vložek 320.000 SIT,
Šmigoc Gera Marija, Žalec, Cankarjeva ulica 3, vložek 170.000 SIT, Štampar Štefanija, Griže, Migojnice 6 A, vložek 20.000 SIT,
Tanjšek Danica, Braslovče, Podvrh št. 22,
vložek 260.000 SIT, Tavčer Oto, Žalec, Gotovlje 165 B, vložek 150.000 SIT, Tešanović Ljubica, Žalec, Bevkova ulica 8, vložek
180.000 SIT, Trobiš Ivan, Frankolovo, Stražica 5 B, vložek 130.000 SIT, Tržan Marija,
Celje, Kotna ulica 8, vložek 410.000 SIT,
Tržan Viktor, Celje, Kotna ulica 8, vložek

280.000 SIT, Turnšek Biserka, Braslovče,
Podvrh, vložek 180.000 SIT, Turnšek Janja, Prebold, Latkova vas 23, vložek 50.000
SIT, Udrih Andrej, Šempeter v Savinjski dolini, Šempeter v Savinjski dolini 176, vložek
140.000 SIT, Uratnik Ljudmila, Polzela, Polzela 66 C, vložek 140.000 SIT, Vašl Marta,
Šempeter v Savinjski dolini, Dobrteša vas
16/e, vložek 140.000 SIT, Velečič Metoda, Griže, Migojnice 102, vložek 330.000
SIT, Verk Hedvika, Prebold, Dolenja vas 36,
vložek 60.000 SIT, Vitanc Jožica, Gomilsko, Grajska vas 66, vložek 290.000 SIT,
Vitanc Martin, Gomilsko, Grajska vas 66,
vložek 280.000 SIT, Vitanc Martina, Gomilsko, Grajska vas 66, vložek 80.000 SIT,
Vodovnik Matej, Polzela, Andraž nad Polzelo 51, vložek 80.000 SIT, Volf Vincenc,
Grobelno, Završe pri Grobelnem 9 B, vložek 90.000 SIT, Vovk Marjana, Žalec, Levstikova ulica 11, vložek 60.000 SIT, Vukičević Majda, Žalec, Čopova ulica št. 2, vložek 20.000 SIT, Zagorščak Josipa, Žalec,
Čopova ulica 2, vložek 170.000 SIT, Zatler
Bernardka, Žalec, Velenjska cesta 5, vložek 350.000 SIT, Zazijal Anica, Žalec, Ulica heroja Staneta 7, vložek 100.000 SIT,
Zdjelar Biserka, Žalec, Čopova ulica 4, vložek 70.000 SIT, Žolnir Marjana, Žalec, Galicija št. 68, vložek 390.000 SIT, Županič
Ivka, Žalec, Kidričeva ulica 2, vložek
450.000 SIT, Žurman Sabina, Žalec, Kardeljeva ulica 4, vložek 80.000 SIT, in Žvegler Vanja, Dobje pri Planini, Jezerce pri
Dobjem 2, vložek 130.000 SIT, vsi vstopili
7. 4. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Randl Bruno, Petrovče, Petrovče 55,
razrešen in ponovno imenovan 7. 4. 1998,
ki zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 16. 9. 1998: 1562
Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov;
15811 Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost
slaščičarn; 1582 Proizvodnja prepečenca
in piškotov, proizvodnja trajnega peciva in
slaščic; 1583 Proizvodnja sladkorja; 1584
Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov; 1585 Proizvodnja testenin; 1586
Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja
različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in
dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih
živil, d.n.; 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
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pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z
živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s
kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo
s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-

njenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s 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.; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 5522 Dejavnost 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 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6023 Drug kopenski potniški promet;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 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; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Ekonomsko propagiranje;
7470 Čiščenje stavb; 7482 Pakiranje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti;
9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.;
9301 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene dejavnosti;
9500 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem.
Vpiše se podjetje v družbeni lastnini po
uskladitvi samoupravnih splošnih aktov z določbami zakona o podjetjih s sklepom Srg
334/89 z dne 3. 11. 1989 v sodni register. Družbeno podjetje je nastalo iz dosedanje enovite DO (isti reg. vl.).
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Vpiše se lastninsko preoblikovanje subjekta vpisa po razdelitvi družbenega kapitala in ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Slaščičarna Vanilija, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. (reg. vl.
1/6841/00) in družbe Gostišče Kolodvor,
trgovina in storitve, d.o.o. (reg. vl.
1/6842/00) na podlagi soglasja Agencije
RS za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01480/01165-1998/BS z dne 22. 6.
1998 in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah v sodni register s sklepom
sodišča Srg 634/98 dne 16. 9. 1998.
Pri dejavnosti pod šifro G/51.18 opravlja družba vse, razen farmacevtskih izdelkov; pri dejavnosti J/67.13 opravlja družba
le dejavnost menjalnic in zastavljalnic; pri
dejavnosti pod šifro K/74.12 opravlja družba vse, razen revizijske dejavnosti.
Rg-302421
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/01059 z dne 21. 12. 1998 pri
subjektu vpisa INGRAD KONCERN, gradbeništvo, inženiring, proizvodnja, d.o.o.,
Celje, Lava 7, sedež: Lava 7, 3000 Celje, pod vložno št. 1/00318/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, preoblikovanje d.o.o. v d.d., spremembo firme, osnovnega kapitala, ustanoviteljev, dejavnosti, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in vpis članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5074614
Firma: INGRAD KONCERN, gradbeništvo, inženiring, proizvodnja, d.d.
Skrajšana firma: INGRAD KONCERN,
d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 1.513,140.000 SIT
Ustanovitelji: Gradbeno industrijsko podjetje Ingrad, p.o., izstop 24. 9. 1998, Slovenski odškodninski sklad, d.d., Ljubljana,
Mala ulica 5, vložek 138,890.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, d.d., Ljubljana, Dunajska 56,
vložek 360,990.000 SIT, Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana, Dunajska 160,
vložek 292,030.000 SIT, udeleženci interne razdelitve, Celje, vložek 184,820.000
SIT, udeleženci notranjega odkupa, Celje,
vložek 241,150.000 SIT, Salonit Anhovo
Holding, Anhovo, vložek 60,360.000 SIT,
denacionalizacijski upravičenci, Celje, vložek 49,640.000 SIT, in Slovenska razvojna
družba, d.d., za program notranjega odkupa, Ljubljana, Dunajska 160, vložek
185,260.000 SIT, vsi vstopili 24. 9. 1998,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Člani nadzornega sveta: Zupančič Franc,
Rihtaršič Leopold, in Žlajpah Dejan, vstopili
24. 9. 1998.
Dejavnost, vpisana 21. 12. 1998: 4521
Splošna gradbena dela; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5162
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
5170 Druga trgovina na debelo; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agen-
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cij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7411 Pravno svetovanje; 7412 Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja;
7414 Podjetniško in poslovno svetovanje;
7415 Dejavnost holdingov; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti.
Vpiše se lastninsko preoblikovanje na
podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01523/01364-1998/MP z dne 26. 10.
1998.
Pri dejavnosti s šifro 74.12 opravlja družba vse, razen reivzijske dejavnosti; pri dejavnosti 67.13 le dejavnost menjalnic in zastavljalnic.

KRANJ
Rg-205320
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00660 z dne 6. 4. 1998 pod
št. vložka 1/06183/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1274775
Firma: INTEC MKD, kovinske konstrukcije, d.o.o.
Skrajšana firma: INTEC MKD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 4000 Kranj, Ljubljanska c. 24A
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: N Intech, Tiskana vezja in
kovinske konstrukcije, d.d., izstop 30. 1.
1998.
Dejavnost, vpisana 6. 4. 1998: 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; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 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; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 73102 Raziskovanje in eks-
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perimentalni razvoj na področju tehnologije; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje
in analiziranje.
Rg-301500
Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 98/00770 z dne 21. 1. 1999 pri
subjektu vpisa OXA , podjetje za trgovino,
uvoz-izvoz in storitve, d.o.o., Kranj, sedež: Jaka Platiše 3, 4000 Kranj, pod vložno št. 1/03970/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšane
firme, sedeža, družbenikov, poslovnih deležev, zastopnikov, dejavnosti in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5667780
Firma: OXA, podjetje za trgovino,
uvoz-izvoz in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: OXA d.o.o.
Sedež: 4294 Križe, Retnje 1A
Ustanovitelja: Ozmec Beata, izstop
21. 4. 1998 in Teran Robert, Križe, Retnje 1A, vstop 26. 1. 1993, vložek
1,511.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
Ozmec Beati dne 21. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana 21. 1. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri 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 izdel-

ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151 Trgovina
na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na
debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157
Trgovina na debelo z ostanki in odpadki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah
z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno
z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina
na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s
časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
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5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih domov;
5522 Dejavnost 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); 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; 6521 Finančni zakup (leasing);
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; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7470 Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic in
kemičnih čistilnic; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa; 9305 Druge storitvene dejavnosti.

KRŠKO
Rg-407714
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00610 z dne 12. 10. 1999 pod
št. vložka 1/04030/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1459104
Firma: ASTRA – INDUSTRIJA, proizvodnja in trgovina s stroji, d.o.o.
Skrajšana firma: ASTRA – INDUSTRIJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8270 Krško, Cesta krških žrtev 145
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Gutvald Stjepan, Zagreb Republika Hrvaška, Turopoljska 3, vstop
5. 7. 1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gutvald Stjepan, zastopa družbo brez

omejitev in prokurist Felicijan Anton, Leskovec pri Krškem, Veliki Podlog 35 A, oba
imenovana 5. 7. 1999.
Dejavnost, vpisana 12. 10. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 0132 Sadjarstvo; 0130 Mešano kmetijstvo; 2911 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 2912 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2914 Proizvodnja ležajev, zobnikov in
elementov za mehanski prenos energije;
2921 Proizvodnja peči in gorilnikov; 2922
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2924
Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo,
d.n.; 2931 Proizvodnja traktorjev; 2932
Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko industrijo;2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 3161 Proizvodnja
druge električne opreme za stroje in vozila;
3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.; 3410 Proizvodnja motornih vozil;
3420 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3542 Proizvodnja koles; 3543 Proizvodnja vozil za invalide;
3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
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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;
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; 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; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev
in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7440 Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpiše se dejavnost s šifro: G/51.18 vse,
razen posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.
Rg-407808
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00188 z dne 5. 10. 1999 pri
subjektu vpisa MERCATOR - KMEČKA ZADRUGA SEVNICA, z.o.o., sedež: Savska
cesta 20/c, 8290 Sevnica, pod vložno št.
2/00023/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in skrajšane firme s temile podatki:
Matična št.: 5106079
Firma: KMEČKA ZADRUGA SEVNICA,
z.o.o.
Skrajšana firma: KZ Sevnica, z.o.o.
Rg-408481
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00272 z dne 9. 11. 1999 pod
št. vložka 1/04034/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenos iz Okrožnega sodišča Ljubljana zaradi spremembe sedeža,
imena firme, skrajšane firme in spremembo
kapitala s temile podatki:
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Matična št.: 1196731
Firma: IN-PLUS, trgovina in trgovske
dejavnosti, d.o.o.
Skrajšana firma: IN-PLUS, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8270 Krško, Cesta 4. julija 8
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Zajc Tomaž, vložil
1,890.000 SIT in Škrlec Romana, vložila
210.000 SIT, oba Krško, Cesta 4. julija 8,
vstopia 3. 6. 1997, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Zajc Tomaž, imenovan 3. 6. 1997,
zastopa družbo brez omejitev in zastopnica
Škrlec Romana, imenovana 3. 6. 1997, zastopa družbo brez omejitev kot namestnica
direktorja.
Dejavnost, vpisana 9. 11. 1999: 50101
Trgovna na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 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; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170
Druga trgovina na debelo; 5261 Trgovina
na drobno po pošti; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 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; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl.
št. 1/29500-00 s firmo: IN-PLUS & CO.
Trgovina in trgovinske dejavnosti, d.o.o., Jamova 60/b, Ljubljana.
Vpiše se dejavnost s šifro: K/74.12 vse,
razen reviziske dejavnosti.
Rg-408656
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00169 z dne 12. 11. 1999 pri
subjektu vpisa GRADNJA - KRŠKO, gradbeni inženiring, nizke gradnje, prevozništvo in gradbena mehaniazcija, d.o.o.,
sedež: Cesta krških žrtev 4, 8270 Krško,
pod vložno št. 1/03872/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova
in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1199668
Sedež: 8270 Krško, Cesta kraških žrtev 137
Dejavnost, vpisana 12. 11. 1999:
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih
barih; 5551 Dejavnost menz; 6022 Dejavnost taksistov; 6330 Dejavnost potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7440 Oglaševanje.
Dejavnost, izbrisana 12. 11. 1999:
55203 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 To-
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čenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551
Storitve menz; 6022 Storitve taksistov;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Rg-408685
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00152 z dne 15. 11. 1999 pri
subjektu vpisa LEVAS, zaposlovanje in usposabljanje invalidov Krško, d.o.o., sedež: Tovarniška 18, 8270 Krško, pod
vložno št. 1/01779/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega deleža,
spremembo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5498325
Ustanovitelji: Pirš Franc, izstop 6. 10.
1997, Kapitalski sklad pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, izstop 21. 3.
1996, Slovenski odškodninski sklad, izstop 21. 3. 1996 in Sklad Republike Slovenije za razvoj, izstop 4. 12. 1995, Vitacel, d.d., trgovina in proizvodnja Ljubljana,
Ljubljana, Jamova 25, vstop 21. 3. 1996,
vložek 5,808.000 SIT, in Pirš Jože, Artiče,
Trebež 17a, vstop 6. 10. 1997, vložek
360.115 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 15. 11. 1999: 6412
Kurirska dejavnost, razen javne pošte;
90005 Druge dejavnosti javne higiene.
Dejavnost, izpisana 15. 11. 1999: 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 90005 Druge storitve javne higiene.
Rg-408686
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00177 z dne 16. 11. 1999 pri
subjektu vpisa MAKSIMA, LOŠDORFER IN
DRUGI, podjetje za svetovanje, d.n.o.,
sedež: Planinska 31, 8290 Sevnica, pod
vložno št. 1/01539/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5451825
Dejavnost, vpisana 16. 11. 1999: 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5170 Druga trgovina na debelo; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7440 Oglaševanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 85329 Druge socialne
dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in
poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-408765
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00635 z dne 3. 11. 1999 pod
št. vložka 1/04033/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1468499
Firma: GRAFOTRG, podjetje za trgovino, fotografijo in gradbeništvo Krško,
d.o.o.

Skrajšana firma: GRAFOTRG, d.o.o.,
Krško
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8270 Krško, Cesta 4. julija 44
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Lavrenčič Bojan, Krško,
Narpel 24, vložek 1,680.000 SIT, in Urbanica Boris, Krško, Cesta krških žrtev 49/a,
vložek 420.000 SIT, oba vstopila 25. 2.
1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Lavrenčič Bojan, zastopa družbo brez
omejitev in zastopnik Urbanica Boris, zastopa družbo brez omejitev kot namestnik direktorja, oba imenovana 25. 2. 1999.
Dejavnost, vpisana 3. 11. 1999: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska;
1422 Pridobivanje gline in kaolina; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2214 Izdajanje posnetih
nosilcev zvočnega zapisa; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233 Razmnoževanje
računalniških zapisov; 2612 Oblikovanje
in obdelava ravnega stekla; 2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
materialov za gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za
gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 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; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo
z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52485 Trgovina na
drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5273 Popravilo ur,
nakita; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 71402 Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 7481 Fotografska dejavnost; 74832 Fotokopiranje in drugo raz-
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množevanje; 9211 Snemanje filmov in videofilmov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov.
Rg-408826
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00642 z dne 24. 11. 1999 pod
št. vložka 1/04036/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1468731
Firma: NEVTROM, knjigovodske storitve, d.o.o., Brežice
Skrajšana firma: NEVTROM, d.o.o., Brežice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Cesta bratov
Milavcev 3
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Verbančič Marija in Verbančič Zvonko, oba Kapele, Rakovec 19,
vstopila 26. 10. 1999, vložek vsak po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Verbančič Marija, imenovana
26. 10. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 11. 1999: 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; 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; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 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 široke porabe; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpiše se dejavnost s šifro: K/74.12 vse,
razen revizijske dejavnosti.
Rg-408957
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00646 z dne 25. 11. 1999 pod

št. vložka 1/04037/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1471325
Firma: SISTEMI IN ES, Industrijski,
elektronski in strojni sistemi, d.o.o.
Skrajšana firma: SISTEMI IN ES d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8294 Boštanj, Dolenji Boštanj
62/b
Osnovni kapital: 4,300.000 SIT
Ustanovitelji: Kežman Danica, Sevnica,
Ribniki 31, vložek 516.000 SIT, Medved
Anton, Sevnica, Drožanjska cesta 40, vložek 688.000 SIT, Plantarič Anton, Tržišče,
Tržišče 28, vložek 688.000 SIT, Senica
Breda, Sevnica, Glavni trg 34, vložek
559.000 SIT, Senica Slavko, Sevnica,
Glavni trg 34, vložek 559.000 SIT, Šircelj
Zoran, Sevnica, Orehovo 83, vložek
602.000 SIT, in Zupan Alojz, Šentjanž,
Šentjanž 71/d, vložek 688.000 SIT, vsi
vstopili 22. 11. 1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Sencia Slavko, imenovan 22. 11.
1999, zastopa družbo brez omejitev kot poslovodja.
Dejavnost, vpisana 25. 11. 1999: 2811
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 3110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3310 Proizvodnja medicinske in kirurške
opreme in ortopedskih pripomočkov; 3320
Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov
in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
4531 Električne inštalacije; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje.
Rg-409123
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00198 z dne 10. 11. 1999 pri
subjektu vpisa MINFOS, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Cesta prvih borcev 11,
8250 Brežice, pod vložno št. 1/02776/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova s temile podatki:
Matična št.: 5695732
Sedež: 8250 Brežice, Holijeva steza 1.
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Rg-409124
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 99/00168 z dne 10. 11. 1999 pri
subjektu vpisa VETERINARSKA POSTAJA BRESTANICA, d.o.o., sedež: Šolska
15, 8280 Brestanica, pod vložno št.
1/03807/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5942845
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pisanec Jožef, Senovo, Dovško 2/a,
razrešen in ponovno imenovan 31. 3. 1999,
zastopa družbo brez omejitev.

LJUBLJANA
Rg-115707
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/02206 z dne 3. 12. 1997 pri subjektu
vpisa SPARKUS, Marketing, trgovina, storitve, d.o.o., Ljubljana, Šmartinska 246,
sedež: Šmartinska 246, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/20325/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo ustanoviteljic, zastopnice in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5674484
Ustanoviteljici: Kisel-Dresler Maja, izstopila 11. 3. 1997 in Govejšek Viktorija-Alenka, Zagorje ob Savi, Cesta zmage 75, vstopila 11. 3. 1997, vložek 1,684.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Kisel-Dresler Maja, razrešena 11. 3. 1997
in direktorica Govejšek Viktorija-Alenka,
imenovana 11. 3. 1997, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 3. 12. 1997: 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgvoina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 52485 Trgovina na drobno z urami,
nakitom, bižuterijo; 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; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila, d.n.
Srg 98/06155
Rg-212499
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
98/06155 z dne 3. 11. 1998 pri subjektu
vpisa KARAKT, podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, sedež: Melikova 17, 1000 Ljubjana, pod vložno št.
1/15213/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
naslova sedeža, dejavnosti in akta o ustanovitvi z dne 27. 10. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5578710
Firma: KARAKT, računovodske storitve, d.o.o.
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Skrajšana firma: KARAKT, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 11
Dejavnost, vpisana 3. 11. 1998: 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladnaje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu, 6322
Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu, 6323 Druge pomožne dejavnosti v
zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412 Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev;
6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila.

MARIBOR
Rg-208220
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 98/00770 z dne 2. 7.
1998 pri subjektu vpisa ARHIOS, podjetje
za inženiring, projektiranje in svetovanje, d.o.o., sedež: Kacova ulica 1, 2000
Maribor, pod vložno št. 1/03395/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova, dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5511232
Sedež: 2000 Maribor, Mlinska 32
Dejavnost, vpisana 2. 7. 1998: 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.
Dejavnost, izbrisana 2. 7. 1998: 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje.

NOVA GORICA
Rg-202330
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00017 z dne 19. 2.
1998 pri subjektu vpisa GRAD, Gostinstvo
in turizem, d.o.o., Dobrovo, sedež: Grajska ulica br. št., 5212 Dobrovo, pod vložno št. 1/00313/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št. 5290368
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Laharnar Božidar, razrešen 31. 12. 1997 in
zastopnica Markočič Elvira, Dobrovo, Brezovk 9, imenovana 1. 1. 1998, ki kot v.d.
direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Rg-203372
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00256 z dne 30. 3.
1998 pri subjektu vpisa GRAD, Gostinstvo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
in turizem, d.o.o., Dobrovo, sedež: Grajska ulica br. št., 5212 Dobrovo, pod vložno št. 1/00313/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnice s temile podatki:
Matična št. 5290368
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Markočič Elvira, razrešena 16. 3. 1998 in direktorica Hlede Vera, Nova Gorica, Cankarejva 16, imenovana 16. 3. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Rg-212384
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 98/00513 z dne 27. 11.
1998 pri subjektu vpisa GRAD, Gostinstvo
in turizem, d.o.o., Dobrovo, sedež: Grajska ulica br. št., 5212 Dobrovo, pod vložno št. 1/00313/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št. 5290368
Ustanovitelja: HIT INVEST, Investicije in
razvoj, d.o.o., Nova Gorica, izstop 8. 6.
1998 in HIT, Hoteli, igralnice, turizem, d.d.,
Nova Gorica, Nova Gorica, Delpinova 7A,
vstop 8. 6. 1998, vložek 149,591.590,50
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-403550
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00409 z dne 23. 6.
1999 pri subjektu vpisa ALPKOMERC TOLMIN, Trgovina in gostinstvo, d.d., sedež:
Postaja 4, 5216 Most na Soči, pod vložno št. 1/00241/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča predložitev zapisnika in spremembo statuta z dne 4. 6. 1999 s temile
podatki:
Matična št.: 5025427.
Rg-405889
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00426 z dne 5. 8.
1999 pri subjektu vpisa ISKRA AVTOELEKTRIKA, d.d., sedež: Polje 15, 5290
Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/00051/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo statuta z dne 2. 6.
1999 s temile podatki:
Matična št.: 5045410.
Rg-405893
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00542 z dne 6. 8.
1999 pri subjektu vpisa ISKRA AVTOELEKTRIKA, d.d., sedež: Polje 15, 5290
Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/00051/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine in
spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5045410
Dejavnost, vpisana 6. 8. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles, trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-

tva, 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.; 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; 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; 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; 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; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 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; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln.
Rg-405909
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00555 z dne 17. 8.
1999 pri subjektu vpisa GRAD, Gostinstvo
in turizem, d.o.o., Dobrovo, sedež: Grajska ulica br. št. , 5212 Dobrovo, pod
vložno št. 1/00313/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5290368
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Hlede Vera, razrešena 6. 5. 1999, direktor
Prinčič Zvezdan, Dobrovo, Kozana 98, imenovan 7. 5. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-405921
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00415 z dne 30. 8.
1999 pod št. vložka 1/03930/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža, povečanje osnovnega kapita-
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la, spremembo dejavnosti, spremembo zastopnika in prenos iz Okrožnega sodišča v
Ljubljani s temile podatki:
Matična št.: 5932254
Firma: LEATHER TEX, Trgovina usnjene opreme, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5230 Bovec, Brdo 25
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Pastorutti Amos, San Giovanni al Natisone, Antica 47 in Scagnetto
Ilio, San Giovanni Al Natisone, G. Verdi 5/2,
oba vstopila 19. 1. 1996, vložek vsak po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: Dolanc Borisov Tatjana, razrešena 16. 4.
1999, direktor Pastorutti Amos, imenovan
19. 1. 1996, prokurist Scagnetto Ilio, imenovan 17. 4. 1996 in prokuristka Segalla
Liljana, Kostanjevica na Krasu, Temnica 45,
imenovana 16. 4. 1999.
Dejavnost, vpisana 30. 8. 1999: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja
drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih
izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 3611 Proizvodnja sedeženga pohištva; 3614 Proizvodnja drugega
pohištva, d.n.; 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; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani na
reg. vložku 1/27903/00 s firmo LEATHER
TEX, proizvodnja in trgovina usnjene opreme, d.o.o., Ljubljana, sedež: Trdinova 5,
Ljubljana.
Rg-407896
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/01553 z dne 21. 10.
1999 pod št. vložka 1/03948/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča družbo z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1459554
Firma: ČIPKA ART 2000
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5280 Idrija, IX. korpus 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelji: Bevk Jolanda, Idrija, Levstikova 8, vložek 123.530 SIT, Braitenberger Aleksandra-Alenka, Idrija, Grilčeva 32,
vložek 123.530 SIT, Carl Milan, Spodnja
Idrija, Mokraška vas 34, vložek 123.530
SIT, Gantnar Ivica, Idrija, Vojskarska 29,
vložek 123.530 SIT, Gruden Bojana,
Spodnja Idrija, Pustota 17, vložek 185.295
SIT, Horvat Valerija, Idrija, H. Freyerja 1,
vložek 123.530 SIT, Jereb Andreja, Idrija,
Godovič 161, vložek 123.530 SIT, Kenda

Lilijana, Spodnja Idrija, Pustota 11, vložek
123.530 SIT, Kenda Vesna, Spodnja Idrija, Pustota 11, vložek 123.530 SIT, Kokelj
Dora, Idrija, Gortanova 23, vložek 123.530
SIT, Likar Ana, Spodnja Idrija, Meline 11,
vložek 123.530 SIT, Petkovšek Rafaela,
Idrija, Kosovelova 17, vložek 123.530 SIT,
Podobnik Nevenka, Idrija, Gortanova 21,
vložek 185.295 SIT, Rupnik Silvestra, Idrija, Prelovčeva 1, vložek 123.530 SIT, Šinkovec Elizabeta, Cerkno, Otalež 49, vložek 123.530 SIT, in Vidmar Martinka, Idrija, Kosovelova 10, vložek 123.530 SIT,
vstopili 6. 9. 1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Podobnik Nevenka, imenovana
6. 9. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvdonja drugih tekstilij, d.n.;
1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
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;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Oglaševanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-407898
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/01558 z dne 21. 10.
1999 pod št. vložka 1/03950/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča družbo z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1462822
Firma: DOMINO SISTEMI, Računalniške storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DOMINO SISTEMI,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5250 Solkan, Klementa Juga 7
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Batistič Aleksander, Nova
Gorica, Rutarjeva 3/B, vstop 2. 8. 1999,
vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Batistič Aleksander, imenovan 2. 8.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999: 2215
Drugo založništvo; 2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje video zapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za
obdelavo podatkov; 3210 Proizvodnja
elektronk, elektronskih ventilov in drugih
elektronskih komponent; 3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko proce-
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sno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6521 Finančni zakup (leasing); 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-407906
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/00575 z dne 26. 10.
1999 pri subjektu vpisa AVTOSERVIS
GORICA, Servisne storitve, trgovina,
tehnični pregledi, d.d., sedež: Vojkova
49, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00526/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine in
razširitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5238803
Dejavnost, vpisana 26. 10. 1999: 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Rg-407912
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s
sklepom Srg št. 99/01497 z dne 26. 10.
1999 pod št. vložka 1/03952/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in sedeža ter prenos iz Okrožnega sodišča v Ljubljani s temile podatki:
Matična št.: 5788030
Firma: PREBIL PLAST, Proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: PREBIL PLAST, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5274 Črni Vrh nad Idrijo, Črni
Vrh 202
Osnovni kapital: 18,700.000 SIT
Ustanovitelj: Prebil Matjaž, Horjul, Horjul 261, vstop 16. 4. 1993, vložek
18,700.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Prebil Matjaž, imenovan 16. 4. 1993,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 10. 1999: 2521
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže
iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524
Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih
mas; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
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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; 52488 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila,
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.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani na
reg. vl. št. 1/22952/00 s firmo: PREBIL
PLAST, Proizvodno in trgovsko podjetje,
d.o.o., Horjul, Horjul 261.

NOVO MESTO
Rg-403907
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00262 z dne 15. 6.
1999 pod št. vložka 1/04110/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos sedeža
iz Okrožnega sodišča v Ljubljani in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5909058
Firma: SHI HU, trgovina in gostinstvo,
d.o.o.
Skrajšana firma: SHI HU, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Ljubljanska cesta 51
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Lin Zongping, vložil
1,050.000 SIT in Wu Xiuli, vložil 450.000
SIT, oba iz Kitajske, Zhejiang, Quitan, Tajan
4, vstopila 16. 5. 1995, odgovornost: ne
odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokurist Ajdinović Ibrahim, Ljubljana, Vulčeva
ul. 32, imenovan 16. 5. 1995 in direktor
Lin Zingyong, Kitajska, Zhejiang, Qiutan, Tajan 4, imenovan 19. 11. 1997, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 6. 1999: 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 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
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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; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci;
5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225
Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
5245 Trgovina na drobno z električnimi
gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 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; 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.; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov: 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6330
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7440 Oglaševanje; 85141
Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih
ne opravljajo zdravniki.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vl.
št. 1/26801/00 s firmo in sedežem: SHI
HU, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Ljubljana, Poljanska ul. 18.
Rg-407384
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00831 z dne 1. 10.
1999 pod št. vložka 1/04136/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1462377
Firma: GPI, gradbeno projektiranje in
inženiring, d.o.o., Novo mesto
Skrajšana firma: GPI, d.o.o., Novo
mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Ljubljanska 26
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Radakovič Mojca in Radakovič Robert, oba iz Novega mesta, Ul. Danila Bučarja 11, vstopila 15. 9. 1999, vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Radakovič Mojca, imenovana
15. 9. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1999: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo; 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; 7132 Dajanje
gradbenih strojev in opreme 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;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 15. 9. 1999.
Rg-407386
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00846 z dne 1. 10.
1999 pri subjektu vpisa BAIMS, trgovina,
zastopstvo, posredništvo, Straža, d.o.o.,
sedež: Sela 5, 8351 Straža, pod vložno
št. 1/01875/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5549396
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1999: 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;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
Rg-407390
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00304 z dne 29. 9.
1999 pri subjektu vpisa AVTO-HIT, trgovina z vozili in deli, Novo mesto, d.o.o.,
sedež: Stranska vas 1, 8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/00766/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sedeža in družbene pogodbe ter uskladitev
dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5342813
Sedež: 8000 Novo mesto, Podbevškova ulica 6a
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1999: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na
drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in
opremo; 50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravilo motornih koles; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih
izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo
s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina
na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z

električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
5162 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki;
5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481
Trgovina na drobno s športno opremo;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s
kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6022 Storitve taksistov; 6023 Drug
kopenski potniški promet; 6024 Cestni to-
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vorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6603
Druga zavarovanja, razen življenjskega.
Pod šifro G/51.18 družba ne sme opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.
Sprememba družbene pogodbe z dne
7. 6. 1999.
Rg-407742
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00864 z dne 18. 10.
1999 pri subjektu vpisa PLASTA, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Šentrupert, sedež:
Šentrupert 35, 8232 Šentrupert, pod
vložno št. 1/00733/00 vpisalo v sodni register tega sodišča skrajšano firmo, povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5343127
Skrajšana firma: PLASTA, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Frelih Franc, Šentrupert,
Šentrupert 35, vstopil 22. 2. 1990, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana 18. 10. 1999:
28511 Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551
Storitve menz; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 18. 10. 1999:
28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512
Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 2872 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 5551 Dejavnost menz; 7012
Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Oglaševanje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
12. 10. 1999.
Rg-407744
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00847 z dne 14. 10.
1999 pri subjektu vpisa TSP, trgovsko, storitveno in proizvodno podjetje, Šentrupert, d.o.o., sedež: Brinje 1, 8232 Šentrupert, pod vložno št. 1/02632/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5664713
Dejavnost, vpisana 14. 10. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lov-
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ske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve; 1511 Proizvodnja
in konzerviranje mesa, razen perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551
Melkarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih
izdelkov; 1561 Mlinarstvo; 1562 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov; 1581 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov,
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1585
Proizvodnja testenin; 1586 Predelava čaja
in kave; 1591 Proizvodnja žganih pijač;
1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593
Proizvodnja vina iz grozdja; 1596 Proizvodnja piva; 1597 Proizvodnja slada; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
pijač; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z me-
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som in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi

izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5510 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5521 Dejavnost planinskih
in drugih domov; 5522 Dejavnost kampov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov: 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6110 Pomorski promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 6521 Finančni zakup (leasing);
6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7031 Dejavnost agencij za posredništvo v
prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7440 Oglaševanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Pod šifro G/51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.
Rg-407745
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00863 z dne 14. 10.
1999 pri subjektu vpisa TABAKUM
EXPORT-IMPORT, Novo mesto, d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo in prodajo, sedež: Podbevškova 5, 8000 Novo mesto,
pod vložno št. 1/01910/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča skrajšano firmo in
spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5527996
Skrajšana firma: TABAKUM EXPORTIMPORT, d.o.o.
Dejavnost, vpisana 14. 10. 1999: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5116 Posredništvo pri prodaji
tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
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5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov.
Pod šifro G/51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.
Rg-407746
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00845 z dne 13. 10.
1999 pri subjektu vpisa DNŠ, študentski
servis Novo mesto, sedež: Prešernov trg
6, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/04120/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1451499
Dejavnost, vpisana 13. 10. 1999: 7450
Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile.
Rg-407748
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00858 z dne 11. 10.
1999 pri subjektu vpisa OBRTNA ZADRUGA UNITEHNA, z.o.o., sedež: Baragov
trg 6, 8210 Trebnje, pod vložno št.
2/00015/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča skrajšano firmo in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5258987
Skrajšana firma: OZ UNITEHNA, z.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Zajc Anka, razrešena 30. 9. 1999;
zastopnik Pevec Ciril, Trebnje, Ob gozdu 2,
imenovan 30. 9. 1999, kot predsednik zadruge zastopa zadrugo brez omejitev.
Rg-407749
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00860 z dne 11. 10.
1999 pri subjektu vpisa LOGING – inženiring, proizvodnja, trgovina, d.o.o., Novo
mesto, sedež: Ulica Slavka Gruma 52,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/03355/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5775019
Dejavnost, vpisana 11. 10. 1999: 2523
Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja
kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812
Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2872
Proizvodnja embalaže iz lahkih kovin; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela
specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534
Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska
in steklarska dela; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5113 Posredništvo pri pro-

daji 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; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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; 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; 52481 Trgovina na drobno s
športno opremo; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713
Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim
posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe
nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7132
Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 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; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 9261 Obratovanje športnih objektov.
Rg-407786
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00792 z dne 8. 10.
1999 pod št. vložka 1/04139/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1458825
Firma: BETI KONFEKCIJA ČRNOMELJ, proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: BETI KONFEKCIJA
ČRNOMELJ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8340 Črnomelj, Ulica 21. oktobra 13
Osnovni kapital: 10,000.000 SIT
Ustanoviteljica: BETI MODNA OBLAČILA, Proizvodnja modnih oblačil, d.o.o., Metlika, Tovarniška 2, vstopila 13. 9. 1999,
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vložila 10,000.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Rus Dušan, Metlika, Ulica 1. maja 4,
imenovan 1. 10. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 10. 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.;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina
na drobno z oblačili.
Akt o ustanovitvi z dne 13. 9. 1999.
Rg-407787
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00793 z dne 8. 10.
1999 pod št. vložka 1/04140/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1451570
Firma: BETI KONFEKCIJA MIRNA PEČ,
proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: BETI KONFEKCIJA
MIRNA PEČ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8216 Mirna Peč, Trg 31
Osnovni kapital: 5,000.000 SIT
Ustanoviteljica: BETI MODNA OBLAČILA, Proizvodnja modnih oblačil, d.o.o., Metlika, Tovarniška 2, vstopila 13. 9. 1999,
vložila 5,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Cigić Josip, Metlika, Na Požeg 7,
imenovan 1. 10. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 10. 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.; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili.
Akt o ustanovitvi z dne 13. 9. 1999.
Rg-407788
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00840 z dne 7. 10.
1999 pod št. vložka 1/04138/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos sedeža
iz Okrožnega sodišča v Krškem, spremembo firme, skrajšane firme, družbenika, zastopnika in akta o ustanovitvi ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5843740
Firma: AGGRO, trgovina in storitve,
d.o.o.
Skrajšana firma: AGGRO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: 8212 Velika Loka, Šentlovrenc 31
Osnovni kapital: 2,108.000 SIT
Ustanovitelja: Kovačič Andrej, izstopil
16. 9. 1999; Grablovec Olga, Šentvid pri
Stični, Šentvid pri Stični 1, vstopila 16. 9.
1999, vložila 2,108.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kovačič Andrej, razrešen 16. 9.
1999; direktorica Grablovec Olga, imenovana 16. 9. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 10. 1999: 28512
Druga površinska obdelava in prekrivanje
kovin; 2852 Splošna mehanična dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 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; 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; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412 Računovodske,
knjigovodske
in
revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7440 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
16. 9. 1999.
Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču v Krškem pod
vložno številko 1/2806/00 s firmo in sedežem: GROZD, trgovina, storitve in proizvodnja, Dramlja, d.o.o., Bizeljsko, Dramlja 1.
Pod šifro K/74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-407790
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00861 z dne 7. 10.
1999 pri subjektu vpisa TPV SUHOR, tovarna proizvodov za vozila, d.o.o., se-
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dež: Bereča vas 1, 8331 Suhor, pod vložno št. 1/02183/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5583691
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Bakše Ignac, Šentjernej, Cesta oktobrskih žrtev
11, razrešen 6. 10. 1999 kot zastopnik in
imenovan za direktorja, ki zastopa družbo z
naslednjimi omejitvami: za sklepanje pogodb in spodaj navedenih pravnih opravil
potrebuje direktor pisno pooblastilo družbenika, in sicer za:
– sklepanje pogodb oziroma prevzemanje obveznosti, ki ne sodijo v redni okvir
dejavnosti družbe;
– dajanje in najemanje dolgoročnih kreditov oziroma posojil, dajanje poroštev in
garancij;
– dajanje in najemanje kratkoročnih kreditov oziroma posojil, ki letno presegajo
30,000.000 SIT;
– nakup, odtujevanje in obremenjevanje
sredstev družbe, razen če to ni določeno z
letnim programom dela;
– odtujevanje in prevzemanje pravic industrijske lastnine, avtorskih pravic;
– sklepanje pogodb o kapitalskih povezavah ali ustanavljanje družb in drugih pravnih oseb.
Rg-407791
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00852 z dne 7. 10.
1999 pri subjektu vpisa ARSED, Podjetje
za proizvodnjo in trženje kovinske opreme, d.o.o., sedež: Kandijska c. 60, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/03823/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo nazivov družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5925223
Ustanovitelja: COMPAGNIE EUROPEENE DE SIEGES POUR AUTOMOBILES
(CESA), delniška družba po francoskem pravu, BP 234, Levallois-Perret, 35 rue Paul
Vaillant Couturier, izstopila 1. 6. 1999 in
Tovarna posebnih vozil Novo mesto, d.d.,
Novo mesto, Kandijska c. 60, izstopila 3. 7.
1996; SOCIETE DE PARTICIPATIONS DE
SIEGES D’AUTOMOBILE SA, Boulogne Billancourt, Francija, 276 rue Louis Bleriot,
vstopila 1. 6. 1999, TPV, Trženje in proizvodnja opreme vozil, d.d., Novo mesto,
Kandijska cesta 60, vstopil 3. 7. 1996, vložila po 25,250.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Rg-407792
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00851 z dne 7. 10.
1999 pod št. vložka 1/04137/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča prenos iz Okrožnega sodišča na Ptuju, spremembo sedeža, družbenika, zastopnika in družbene pogodbe, povečanje kapitala in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5706238
Firma: COMTEH, podjetje za avtomatizacijo, inženiring in zastopništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: COMTEH, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8344 Vinica, Vinica 42 C

Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Gregorec Slavko, izstopil
19. 8. 1999; Batič Egon, Ajdovščina, Cesta IV. prekomorske 73, in Mikšič Damjan,
Vinica, Vinica 42c, vstopila 19. 8. 1999,
vložila po 1,050.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Gregorec Slavko, razrešen 19. 8.
1999; direktor Batič Egon, imenovan 19. 8.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 10. 1999: 1520
Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja
ribjih izdelkov; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2412 Proizvodnja
barvil in pigmentov; 2420 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov; 2430 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv
in kitov; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 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.; 2951 Proizvodnja metalurških strojev;
2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih
strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko
in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4100 Zbiranje,
čiščenje in distribucija vode; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5138 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 6024 Cestni
tovorni promet; 6030 Cevovodni transport;
6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7134 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem, d.n.; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7415 Upravljanje s holding družbami; 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; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 8. 1999.
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Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpisan pri Okrožnem sodišču na Ptuju pod vložno številko 1/7297/00 s firmo in sedežem:
COMTEH, podjetje za avtomatizacijo, inženiring in zastopništvo, d.o.o., Ptuj, Flegeričeva 2.
Rg-407793
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00828 z dne 7. 10.
1999 pri subjektu vpisa OBRTNA ZADRUGA UNITEHNA, z.o.o., sedež: Baragov trg
6, 8210 Trebnje, pod vložno št.
2/00015/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5258987
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorju Rebernik Karlu, ki je bil razrešen
31. 8. 1999.
Rg-407794
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00355 z dne 15. 10.
1999 pri subjektu vpisa REVIS, veletrgovina, inženiring in storitve, d.o.o., sedež:
Mali vrh 2, 8216 Mirna Peč, pod vložno
št. 1/04043/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo družbenika in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1316745
Ustanovitelj: Jarc Jože, Mirna Peč, Mali
vrh št. 2, vstopil 30. 6. 1998, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Jarc Slavko, izstopil 20. 7. 1999.
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
družbeniku Jarc Slavku, ki je bil razrešen
20. 7. 1999.
Rg-407795
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00835 z dne 5. 10.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
TREBNJE, p.o., sedež: Kidričeva ulica
11, 8210 Trebnje, pod vložno št.
1/02128/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme in naziva ustanoviteljice, skrajšano firmo, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
ter uskladitev z zakonom o zavodih s temile
podatki:
Matična št.: 5088097
Firma: OSNOVNA ŠOLA TREBNJE
Skrajšana firma: OŠ TREBNJE
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Trebnje, izstopila 19. 2. 1997; Občina Trebnje,
Trebnje, Goliev trg 5, vstopila 19. 2. 1997,
odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnatelj Kamin Štefan, Trebnje, Ulica herojev
1, razrešen in ponovno imenovan 16. 7.
1996, zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 5. 10. 1999: 5551
Dejavnost menz; 6023 Drug kopenski potniški promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80102 Osnovnošolsko
splošno izobraževanje; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 92511 Dejavnost knjižnic; 92623 Druge športne dejavnosti.
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje
z dne 19. 2. 1997.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraže-

valnega zavoda Osnovna šola Trebnje z dne
4. 8. 1999.
Odlok o ustanovitvi javnih zavodov na
področju dejavnosti osnovnega šolstva v
Občini Trebnje z dne 27. 5. 1991.
Vpis v sodni register s sklepom Srg
702/91 z dne 25. 2. 1992.
Izbris TOZD, Osnovna šola Jože Slak-Silvo, o.sol.o., Trebnje, zaradi razdelitve VIO
Trebnje, n.sol.o., Trebnje, Kidričeva 2, in
ustanovitve javnega zavoda iz izbrisanega
TOZD.
Rg-407797
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00854 z dne 5. 10.
1999 pri subjektu vpisa MIKROS, proizvodnja, trgovina in računalniški inženiring,
d.o.o., Novo mesto, sedež: Šmihel 54,
8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/00907/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti z uredbo o
uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5362369
Dejavnost, vpisana 5. 10. 1999: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz
lesa; 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.; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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; 5147 Trgovina na
debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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;
5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo;
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; 6024 Cestni tovorni
promet; 7210 Svetovanje o računalniških
napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje.
Pod šifro K/74.12 ne sme družba opravljati revizijske dejavnosti.
Rg-407798
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00848 z dne 4. 10.
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1999 pri subjektu vpisa DOLENJKA IZBIRA, družba pooblaščenka, d.d., Glavni
trg 23, Novo mesto, sedež: Glavni trg
23, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/04067/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti, spremembo
članov nadzornega sveta in statuta s temile
podatki:
Matična št.: 1357484
Člani nadzornega sveta: Romšek Danica, Nadu Jože, Borsan Jože, Pungerčič Evgenij in Sočič Marko, izstopili in ponovno
vstopili 28. 9. 1999.
Dejavnost, vpisana 4. 10. 1999: 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 5121 Trgovina na debelo z žiti,
semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi
in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina
na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 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; 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
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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;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Dejavnost menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering).
Sprememba statuta z dne 28. 9. 1999.
Rg-407855
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00875 z dne 26. 10.
1999 pri subjektu vpisa TOMC, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Metlika,
sedež: Križevska vas 29, 8330 Metlika,
pod vložno št. 1/02050/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe, uskladitev dejavnosti z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5549540
Osnovni kapital: 2,666.000 SIT
Ustanovitelj: Tomc Bojan, Metlika, Križevska vas 29, vstopil 20. 1. 1992, vložil
2,666.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 26. 10. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles, trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 6024 Cestni tovorni promet.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
4. 10. 1999.
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Rg-407863
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00884 z dne 25. 10.
1999 pri subjektu vpisa L TOUR, zastopstvo, organiziranje prevozov, turizem, gostinstvo, Trebnje, d.o.o., sedež:
Štefan pri Trebnjem 36, 8210 Trebnje,
pod vložno št. 1/00878/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5348943
Osnovni kapital: 17,340.000 SIT
Ustanovitelja: Leskovšek Zlata, Mokronog, Gornje Laknice 22 in Lavrih Anton,
Veliki Gaber, Žubina 28, vstopila 27. 2.
1990, vložila po 8,670.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 10. 1999.
Rg-407864
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00878 z dne 21. 10.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
VELIKI GABER, p.o., sedež: Veliki Gaber
41, 8213 Veliki Gaber, pod vložno št.
1/02130/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o zavodih,
spremembo firme, skrajšano firmo, spremembo ustanoviteljice in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5088119
Firma: OSNOVNA ŠOLA VELIKI GABER
Skrajšana firma: OŠ VELIKI GABER
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljica: Skupščina občine Trebnje, izstopila 24. 4. 1997; Občina Trebnje,
Trebnje, Goliev trg 5, vstopila 25. 4. 1997,
vložila 10,029.202,80 SIT, odgovornost:
odgovarja do določene višine.
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999: 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92511
Dejavnost knjižnic; 92623 Druge športne
dejavnosti.
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Veliki
Gaber z dne 19. 2. 1997.
Rg-407866
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00853 z dne 20. 10.
1999 pod št. vložka 1/04142/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1462288
Firma: OPTOMIK, projektiranje, tehnično svetovanje in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: OPTOMIK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Seidlova
cesta 27
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Poljšak Marko, vložil
1,470.000 SIT in Poljšak Andrej, vložil

630.000 SIT, oba iz Novega mesta, Slančeva ul. 3, vstopila 20. 9. 1999, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Poljšak Marko, ki zastopa družbo
brez omejitev in družbenik Poljšak Andrej,
ki kot namestnik direktorja zastopa družbo
brez omejitev, imenovana 20. 9. 1999.
Dejavnost, vpisana 20. 10. 1999: 2511
Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila;
2512 Obnavljanje in protektiranje gum za
vozila; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2611 Proizvodnja ravnega stekla; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega
stekla; 2613 Proizvodnja votlega stekla;
2614 Proizvodnja steklenih vlaken; 2615
Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla
ter tehničnih steklenih izdelkov; 2621 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike; 2622 Proizvodnja sanitarne keramike;
2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih
elementov iz keramike; 2624 Proizvodnja
druge tehnične keramike; 2625 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626 Proizvodnja ognjevzdržne keramike; 2670 Obdelava naravnega kamna; 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; 2923
Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3120 Proizvodnja naprav
za distribucijo in krmiljenje elektrike; 3150
Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 3161 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge električne opreme, d.n.;
3210 Proizvodnja elektronk, elektronskih
ventilov in drugih elektronskih komponent;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3230 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, aparatov in opreme za
snemanje in predvajanje zvoka in slike;
3320 Proizvodnja merilnih, kontrolnih,
preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 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 inštalaci-
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je pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravilo motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156

Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga popravila,
d.n.; 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6110 Pomorski promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepre-
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mičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v
najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v najem;
7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških
in računskih strojev ter računalniških naprav;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7440 Oglaševanje; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikarskih salonov; 9303 Pogrebna dejavnost.
Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo z dne 20. 9. 1999.
Pod šifro G/51.18 ne sme družba opravljati posredništva pri prodaji farmacevtskih
izdelkov.
Rg-407867
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00009 z dne 20. 10.
1999 pri subjektu vpisa DOLENJSKA BANKA, d.d., sedež: Seidlova cesta 3, 8000
Novo mesto, pod vložno št. 1/00105/00
vpisalo v sodni register tega sodišča sklep
o pogojnem povečanju osnovnega kapitala
s temile podatki:
Matična št.: 5026067
Vpiše se sklep zbora Dolenjske banke,
d.d. z dne 29. 6. 1999, da se je osnovni
kapital v letu 1998 pogojno povečal za
8,000.000 SIT, in sicer zaradi uresničitve
pravice imetnikov zamenljivih obveznic do
zamenjave v delnice.
Rg-407869
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00865 z dne 20. 10.
1999 pod št. vložka 1/04143/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev
d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1459589
Firma: ŠUŠTARIČ & CO, storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: ŠUŠTARIČ & CO,
d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 8343 Dragatuš, Sela pri Dragatušu 2
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Šuštarič Ivanka in Šuštarič
Gorazd, oba iz Dragatuša, Sela pri Dragatušu 2, vstopila 15. 9. 1999, vložila po 5.000
SIT, odgovornost: odgovarjata s svojim premoženjem.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šuštarič Gorazd, imenovan 15. 9.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 10. 1999: 0112
Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen
in sadik; 0113 Vinogradništvo in sadjarstvo;
0124 Reja perutnine; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno
z mesom in mesnimi izdelki; 5225 Trgovina
na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
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pijačami; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 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; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9234 Druge
razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92623 Druge
športne dejavnosti.
Pogodba o ustanovitvi družbe z neomejeno odgovornostjo z dne 15. 9. 1999.
Rg-407871
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00870 z dne 19. 10.
1999 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
MOKRONOG, p.o., sedež: Gubčeva cesta 4, 8230 Mokronog, pod vložno št.
1/02132/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev z zakonom o zavodih,
spremembo firme, skrajšano firmo, spremembo ustanoviteljice in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5088062
Firma: OSNOVNA ŠOLA MOKRONOG
Skrajšana firma: OŠ MOKRONOG
Ustanoviteljica: Skupščina občine Trebnje, izstopila 19. 2. 1997; Občina Trebnje,
Trebnje, Goliev trg 5, vstopila 19. 2. 1997,
vložila 13,455.689,70 SIT, odgovornost:
odgovarja do določene višine.
Dejavnost, vpisana 19. 10. 1999: 5551
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 6023 Drug kopenski potniški promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92511
Dejavnost knjižnic; 92623 Druge športne
dejavnosti.
Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mokronog z dne 19. 2. 1997.
Rg-408760
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 99/00336 z dne 15. 11.
1999 pri subjektu vpisa GOSTINSTVO
“BELA KRAJINA” ČRNOMELJ, d.o.o., sedež: Kolodvorska 62, 8340 Črnomelj,
pod vložno št. 1/00830/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenika zaradi delne odsvojitve poslovnega deleža, spremembo sedeža in družbene pogodbe ter omejitev pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5494915
Sedež: 8340 Črnomelj, Kolodvorska
ulica 60
Ustanovitelji: Tkalčič Janko, Adlešiči,
Jankoviči 2, vstopil 29. 4. 1997, vložil
10,098.541 SIT, ŠTAJDOHAR, gostinstvo
in trgovina, d.o.o., Črnomelj, Ulica heroja
Starihe 17, vstopil 13. 7. 1998, vložil
10,098.541 SIT, Ivanetič Janez, Črnomelj,
Trubarjeva 3, vstopil 13. 7. 1998, vložil
28,700.211 SIT in Simonič Ivan, Semič,
Črešnjevec 9, vstopil 13. 7. 1998, vložil
4,248.707 SIT – odgovornost: ne odgovarjajo.
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Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Štajdohar Janez, razrešen in ponovno imenovan 19. 10. 1999, zastopa družbo z naslednjimi omejitvami:
– sklepa pogodbe o pridobitvi, odtujitvi
ali obremenitvi nepremičnin do vrednosti
3,000.000 SIT brez omejitev, za vsak nadaljnji posel nad vrednostjo 3,000.000 SIT
pa po predhodnem pismenem soglasju
družbenikov z več kot 80% osnovnega kapitala;
– sklepa pogodbe o najemanju posojil
ali kreditov do vrednosti 3,000.000 SIT brez
omejitev, za vsako nadaljnje posojilo ali kredit nad vrednostjo 3,000.000 SIT pa po
predhodnem pismenem soglasju družbenikov z več kot 80% osnovnega kapitala;
– sprejema sklepe o investicijah do
vrednosti 3,000.000 SIT brez omejitev, za
vsak nadaljnji posel nad vrednostjo
3,000.000 SIT pa po predhodnem pismenem soglasju družbenikov z več kot 80%
osnovnega kapitala.
Sprememba družbene pogodbe z dne
19. 10. 1999.

PTUJ
Rg-405564
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg 99/00200 z dne 10. 8. 1999 pri subjektu vpisa TOVARNA SLADKORJA, d.d.,
Opekarniška cesta 4, 2270 Ormož, pod
vložno št. 1/00771/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta in čistopis statuta z dne 7. 7.
1999 s temile podatki:
Matična št.: 5111781
Člana nadzornega sveta: DRS. Wim Oosterhuis izstop 7. 7. 1999, Theo C.M. Van
Leeuwen, vstop 7. 7. 1999.
Rg-409323
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg 99/00142 z dne 10. 11. 1999 pod št.
vložka 1/09663/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev samostojnega
podjetnika s temile podatki:
Matična št.: 1415417
Firma: DETA DEKORATERSTVO TAPETNIŠTVO, trgovanje na drobno in
debelo v tranzitu ter gostinstvo, Franc
Klinc, s.p.
Skrajšana firma: DETA DEKORATERSTVO - TAPETNIŠTVO, Franc Klinc, s.p.
Pravnoorg. oblika: samostojni podjetnik
Sedež: 2250 Ptuj, Dornavska cesta 5
Ustanovitelj: Klinc Franc, Ptuj, Obrtniška
5, vstop 19. 4. 1999, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Klinc Franc, Ptuj, Obrtniška 5, zastopa družbo brez omejitev in prokuristka Klinc
Marica, Ptuj, Obrtniška 5, oba imenovana
19. 4. 1999.
Dejavnost, vpisana 10. 11. 1999: 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona, 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.; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparti; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 6024
Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje;
6312 Skladiščenje.
Rg-409328
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg 99/00089 z dne 16. 11. 1999 pri subjektu vpsia TRUCK, prevozno in trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Juršinci 1, 2256
Juršinci, pod vložno št. 1/04201/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5508576
Dejavnost, vpisana 16. 11. 1999: 1533
Druga predelava in konzerviranje sadja in
vrtnin; 2512 Obnavljanje in protektiranje
gum za vozila; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 6022
Dejavnost taksistov; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnost, d.n.; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 9301 Dejavnost pralnic in kemičnih
čistilnic; 93021 Dejavnost frizerskih salonov.

SLOVENJ GRADEC
Rg-407716
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00418 z dne 27. 9.
1999 pri subjektu vpisa FUTURA, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Glavarstvo 1/b, 2391 Prevalje, pod
vložno št. 1/01964/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova, os-
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novnega kapitala, družbenikov, dejavnosti
in zastopnikov ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5372607
Sedež: 2391 Prevalje, Zagrad 20
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Osvald Bernard in Osvald
Alojzija, izstopila 24. 3. 1997; Euco-Industriemesser, GmbH, Mönsheim, Nemčija,
Rotweg 10, vstopil 24. 3. 1997, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Osvald Bernard in Osvald Alojzija, razrešena 20. 10. 1998; direktorja Potočnik
Franc, Prevalje, Zagrad 20, ki zastopa družbo skupno z drugim direktorjem, in Arnold
Martin Heinz, Mönsheim, Nemčija, Ulmenstrasse 24, ki zastopa družbo skupno z drugim direktorjem, imenovan 20. 10. 1998.
Dejavnost, vpisana 27. 9. 1999: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in vlaganje
kovin; prašna metalurgija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5170 Druga trgovina na debelo,
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.
Vpiše se sklep družbenika z dne 20. 10.
1998, da se osnovni kapital z vplačilom
denarnega vložka poveča za 2,098.000
SIT, in sicer na 2,100.000 SIT.
Rg-407717
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00035 z dne 5. 10.
1999 pri subjektu vpisa BBC, marketing
in consulting, d.o.o., sedež: Pod gradom
2, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/05647/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5623227
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Klančnik Ivana, razrešena 31. 12.
1998; direktor Praznik Rajmund, Ravne na
Koroškem, Kotlje 134, imenovan 1. 1.
1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-407720
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00644 z dne 11. 10.
1999 pri subjektu vpisa RUDNIK SVINCA
IN CINKA MEŽICA V ZAPIRANJU, d.o.o.,
sedež: Glančnik 6, 2392 Mežica, pod
vložno št. 1/03254/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala na podlagi pravnih posledic lastninskega preoblikovanja s temile podatki:

Matična št.: 5269784
Osnovni kapital: 98,537.000 SIT
Ustanoviteljica: Republika Slovenija,
Ljubljana, Gregorčičeva 20, vstopila 19. 4.
1991, vložila 98.537.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-407817
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00232 z dne 30. 9.
1999 pri subjektu vpisa ALFOM, trgovsko,
storitveno in proizvodno podjetje, d.o.o.,
sedež: Podgorje 64/d, 2381 Podgorje
pri Slovenj Gradcu, pod vložno št.
1/08046/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, osnovnega kapitala, poslovnega deleža, dejavnosti ter
uskladitev s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5754453
Firma: ALFOM, mednarodna špedicija, d.o.o.
Osnovni kapital: 4,005.000 SIT
Ustanovitelja: Jeseničnik Franja, vstopila
22. 2. 1993, vložila 105.000 SIT, Jeseničnik Danilo, vstopil 4. 5. 1994, vložil
3,900.000 SIT, oba iz Podgorja pri Slovenj
Gradcu, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, vpisana 30. 9. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2852 Splošna mehanična dela;
28622 Proizvodnja orodja za stroje; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge
pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: 74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje razen revizijske dejavnosti.
Sprememba družbene pogodbe sprejeta na skupščini družbe dne 10. 6. 1999.
Vpiše se sklep skupščine z dne 10. 6.
1999, da se osnovni kapital z vplačilom
denarnega vložka poveča za 2,500.000
SIT, in sicer na 4,005.000 SIT.
Rg-407818
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00238 z dne 24. 9.
1999 pod št. vložka 1/09644/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1429779
Firma: PODJETNIŠKI CENTER SLOVENJ GRADEC, svetovanje in razvoj,
d.o.o.
Skrajšana firma: PODJETNIŠKI CENTER SLOVENJ GRADEC, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Meškova 21
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Osnovni kapital: 2,156.100 SIT
Ustanoviteljici: Mestna občina Slovenj
Gradec, Slovenj Gradec, Šolska ulica 5,
vložila 1,724.880 SIT, in Občina Mislinja,
Mislinja, Šolska cesta 34, vložila 431.220
SIT, vstopili 17. 6. 1999, odgovornost: ne
odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Žagar Katarina, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Legen 140/a, imenovana
17. 6. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 9. 1999: 5118
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 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.; na drobno na tržnicah in stojnicah;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6330 Dejavnost potovalnih agencij
in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7031 Dejavnost
agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 73201 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Dejavnost holdingov; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve in kartiranje; 74202
Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 7440 Oglaševanje;
7481 Fotografska dejavnost; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov
in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9231 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233
Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov;
9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.;
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9240 Dejavnost tiskovnih agencij; 92511
Dejavnost knjižnic; 92512 Dejavnost arhivov; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n. razen za prodajo farmacevtskih izdelkov; 52.488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.
razen z orožjem in strelivom; 74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, razen revizijske dejavnosti; 74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje, razen arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.
Rg-407820
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00264 z dne 28. 9.
1999 pod št. vložka 1/09645/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1451707
Firma: TCM-ORODJA, orodja, trgovina in storitve s področja kovinsko predelovalne industrije, d.o.o.
Skrajšana firma: TCM-ORODJA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2391 Prevalje, Lokovica 26
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: TCM, Tool Consulting &
Management GmbH, 8020 Graz, Babenberger Straße 61-61a, vložil 1,500.000
SIT, Manfred Kainz Keg, 8510 Stainz,
Georgsberg, Pichling 175, vložil 600.000
SIT, Pristovnik Milan, Prevalje, Lokovica 26,
vložil 270.000 SIT, Ogris Thomas, Ludmannsdorf, Strein 2, vložil 210.000 SIT,
Wolfgang Gschwendtner Keg, 9710 Feistritz/Drau, Pöllan 9, vložil 210.000 SIT, in
Potočnik Franc, Prevalje, Zagrad 20, vložil
210.000 SIT, vstopili 1. 6. 1999, odgovornost: ne odgovarjajo.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Pristovnik Milan, Prevalje, Lokovica
26, in Gschwendtner Wolfgang, 9710 Feistritz, Pöllanerstraße 9, imenovana 1. 6.
1999, zastopata družbo posamično in brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 9. 1999: 2840
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija; 28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 2852
Splošna mehanična dela; 28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja
orodja za stroje; 2875 Proizvodnja drugih
kovinskih izdelkov, d.n.; 2940 Proizvodnja
obdelovalnih strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 52461 Trgovina
na drobno s kovinskimi izdelki; 52488 Trgovna na drobno v drugih specializiranih
prodjalnah, d.n.; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n., razen pri prodaji farmacevtskih izdelkov; 52.488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n., ra-
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zen z orožjem in strelivom; 74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, razen revizijske dejavnosti.
Rg-407822
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00613 z dne 27. 9.
1999 pri subjektu vpisa HERAL, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Stari trg 162/a, 2380 Slovenj Gradec,
pod vložno št. 1/05704/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo naslova s
temile podatki:
Matična št.: 5634750
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Podgorska cesta 98.
Rg-407824
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 98/00486 z dne 24. 9.
1999 pri subjektu vpisa BBC, marketing
in consulting, d.o.o., sedež: Pod gradom
2, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/05647/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev in družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5623227
Ustanovitelji: Contex, Handels GmbH,
Graz, Avstrija, Keplerstrasse 105/III, izstopil 13. 11. 1998, in Pevec Ciril, izstopil
30. 10. 1998; Prikeržnik Peter, Ravne na
Koroškem, Tolsti vrh 122, 1. poslovni delež
v višini 255.544 SIT vložil 21. 10. 1992, 2.
poslovni delež v višini 120.256 SIT vložil
30. 10. 1998, Praznik Rajmund, Ravne na
Koroškem, Kotlje 134, vložil 977.080 SIT,
in Klančnik Ivana, Ravne na Koroškem, Dobja vas 98, vložila 150.320 SIT, oba vstopila
13. 11. 1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
14. 9. 1999.
Rg-407858
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00273 z dne 25. 10.
1999 pri subjektu vpisa TUS - TEHNIČNE
TEKSTILIJE, podjetje za proizvodnjo tehničnih tekstilij, d.o.o., sedež: Mislinja
217, 2382 Mislinja, pod vložno št.
1/03701/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo naslova, družbenikov,
poslovnih deležev, firme družbenikov, dejavnosti, tipa in pooblastil zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5472610
Sedež: 2382 Mislinja, Gozdarska cesta 38
Ustanovitelji: Prevent, avtomobilske sedežne prevleke, delovna oblačila in rokavice, d.d., Slovenj Gradec, Kidričeva 6, vstopil 20. 10. 1990, vložil 8,518.470,20 SIT,
Tus-Mikon, podjetje za proizvodnjo oblačil,
športne in medicinske konfekcije, d.o.o., v stečaju, Mislinja, Mislinja 217, vstopi
20. 10. 1990, vložil 2,683.901,50 SIT, in
Tus KO-SI, podjetje za proizvodnjo netkanih tkanin, d.d., Slovenj Gradec, Pod gradom 2/a, vstopil 2. 10. 1991, vložil
466.765,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Ermenc Milan, Slovenj Gradec, Muratova 26, ki od 20. 5. 1997 zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 10. 1999: 1711
Priprava in predenje vlaken bombažnega tipa; 1712 Priprava in predenje mikanke iz
vlaken volnenega tipa; 1713 Priprava in predenje česanke iz vlaken volnenega tipa;
1714 Priprava in predenje vlaken lanenega
tipa; 1715 Sukanje in priprava naravne svile
ter sukanje in teksturiranje sintetične ali
umetne filamentne preje; 1716 Proizvodnja
šivalnih sukancev; 1717 Priprava in predenje drugih tekstilnih vlaken; 1721 Tkanje
preje bombažnega tipa; 1722 Tkanje preje
tipa volnene mikanke; 1723 Tkanje preje
tipa volnene česanke; 1724 Tkanje preje
tipa svile; 1725 Tkanje druge tekstilne preje; 1730 Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil;
1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog;
1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in
mrež; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov;
1830 Strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdelkov; 1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2124 Proizvodnja tapet;
2470 Proizvodnja umetnih vlaken; 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; 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; 5147 Trgovina
na debelo z drugimi izdelki široke porabe;
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; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
6521 Finančni zakup (leasing); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje
drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Daja-
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nje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204
Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: 51.18 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., razen pri prodaji
farmacevtskih izdelkov; 74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, razen revizijske dejavnosti; 74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje, razen arbitraže inposredovanja v pogajanjih med managerji in
delavci.

Skrajšana firma: STYRIA VZMETI, d.o.o.
Sprememba akta o ustanovitvi družbe je
bila sprejeta dne 2. 8. 1999.

Rg-407859
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00170 z dne 21. 10.
1999 pod št. vložka 1/09652/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1415247
Firma: MEDICINSKI CENTER GORJANC
Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 2391 Prevalje, Trg 32
Ustanovitelji: Gorjanc Danijela, Prevalje,
Na produ 60, Gorjanc Janez, Prevalje, Na
produ 60, Gorjanc Matija, Ljubljana, Resljeva cesta 34, Gorjanc Jurij, Prevalje, Na produ 60, in Gorjanc Janez, Prevalje, Na produ 60, vstopili 5. 5. 1999, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Gorjanc Danijela, imenovana 5. 5.
1999, zastopa zavod brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 10. 1999: 5232
Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 85121 Osnovna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost; 85122
Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost; 8513 Zobozdravstvena dejavnost; 85143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n.

Rg-407722
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00185 z dne 4. 10.
1999 pri subjektu vpisa FECRO, tovarna
opreme, d.o.o., Slovenj Gradec, sedež:
Gmajna 55, 2380 Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/02919/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo priimka
družbenice in zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5416957
Ustanoviteljica: Urbašek Savinka, Slovenj
Gradec, Maistrova 21, vstop 2. 10. 1998,
vložek 1,534.738,40 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Urbašek Savinka, imenovana
15. 12. 1998, zastopa družbo brez omejitev.
Vpiše se sprememba priimka družbenice Geratič Savinke v nov priimek Urbašek.

Rg-407860
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 99/00277 z dne 19. 10.
1999 pri subjektu vpisa VZMETI RAVNE,
podjetje za proizvodnjo vzmeti in stabilizatorjev, d.o.o., sedež: Koroška cesta
14, 2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št. 1/09562/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 1214799
Firma: STYRIA VZMETI, podjetje za
proizvodnjo vzmeti, d.o.o.

Rg-407719
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00195 z dne 7. 10.
1999 pri subjektu vpisa PENATEX, proizvodnja delov notranje opreme, d.o.o.,
sedež: Celjska cesta 45, 2380 Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/09364/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, zastopnikov in
pooblastil zastopnika ter akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5877679
Firma: GRAMMER AUTOMOTIVE SLOVENIJE, proizvodnja delov notranje
opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: GRAMMER AUTOMOTIVE SLOVENIJE, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
Hummerich Udo in Potočnik Vida, razrešena 5. 5. 1999, direktor Grah Jože, Slovenj
Gradec, Kreševa ulica 24, razrešen in ponovno imenovan 5. 5. 1999, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Vpiše se akt o ustanovitvi družbe z dne
5. 5. 1999, ki v celoti nadomesti akt o ustanovitvi z dne 13. 5. 1998.

Rg-407815
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00025 z dne 1. 10.
1999 pri subjektu vpisa PENATEX, proizvodnja delov notranje opreme, d.o.o.,
sedež: Celjska cesta 45, 2380 Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/09364/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenika s temile podatki:
Matična št.: 5877679
Ustanovitelja: Peter Butz GmbH & CO.
Verwaltungs - KG, izstop 1. 7. 1998, Grammer Automotive GmbH, 92224 Amberg,
Nemčija, Wernher-von-Braun-Straße 6,
vstop 1. 7. 1998, vložek 197,034.300,83
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-407816
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 98/00477 z dne 1. 10.
1999 pri subjektu vpisa AŽNOH, turistično prevozno podjetje, d.o.o., sedež: Trg
18, 2391 Prevalje, pod vložno št.
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1/04432/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev dejavnosti in spremembo
akta o ustanovitvi z dne 3. 12. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5538564
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1999: 15811
Dejavnost pekarn; 15812 Dejavnost slaščičarn; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja
nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil;
1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna, proizvodnja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih
izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2040 Proizvodnja lesene embalaže;
2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa;
2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in
protja; 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; 2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja
embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2612 Oblikovanje in obdelava
ravnega stekla; 2613 Proizvodnja votlega
stekla; 2615 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov; 2651 Proizvodnja cementa; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za grdbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja sveže betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte;
2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz
betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava
naravnega kamna; 2682 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov; 2710
Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin po standardih ECSC; 2721 Proizvodnja litoželeznih cevi; 2722 Proizvodnja jeklenih cevi;
2731 Hladno vlečenje; 2732 Hladno valjanje ozkega traku; 2733 Hladno profiliranje;
2734 Vlečenje žice; 2735 Druga primarna
predelava železa, jekla, proizvodnja ferozlitin; 2741 Proizvodnja plemenitih kovin;
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; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje;
2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Galvanizacija; 2852 Splošna mehanična dela;
2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862
Proizvodnja drugega orodja; 2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podob-

Stran

314 / Št. 4-5 / 21. 1. 2000

nih 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; 2923 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za
gospodinjstva; 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 storjev;
2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvodnja strojev
za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo
papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev
za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov;
2972 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih aparatov in naprav; 3001 Proizvodnja
pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 3110 Proizvodnja elektromotorjev,
generatorjev in transformatorjev; 3120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike; 3130 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
3161 Proizvodnja druge električne opreme
za stroje in vozila; 3162 Proizvodnja druge
električne opreme, d.n.; 3320 Proizvodnja
merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav,
razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3410 Proizvodnja motornih vozil; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila, proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za
razvedrilo in šport; 3520 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil; 3541 Proizvodnja motornih koles; 3550 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 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; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3662 Proizvodnja metel in
krtač; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 7122 Dajanje
vodnih plovil v najem; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73103 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijstva in sorodnih
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dejavnosti; 73104 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine; 7460
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 7482
Pakiranje; 74831 Prevajanje; 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.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro: 74.60 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; opravljanje
dejavnosti varovanja.
Rg-407819
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00040 z dne 28. 9.
1999 pri subjektu vpisa FECRO, tovarna
opreme, d.o.o., Slovenj Gradec, sedež:
Gmajna 55, 2380 Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/02919/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega
kapitala, družbenikov, razširitev dejavnosti
ter vpis družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5416957
Osnovni kapital: 9,034.738,40 SIT
Ustanovitelji: Geratič Savinka, Slovenj
Gradec, Maistrova 21, vstop 2. 10. 1998,
vložek 1,534.738,40 SIT, Camlek Aleksander, Slovenj Gradec, Stari trg 74, vložek
1,500.000 SIT, Čas Roman, Mislinja, Šolska cesta 70, vložek 1,500.000 SIT, Dijk
Berend, GX Nijverdal, Akkerwinde 12, vložek 1,500.000 SIT, Filipi Ivan, Vuzenica,
Mladinska ulica 28, vložek 1,500.000 SIT,
Pavlenč Jože, Slovenj Gradec, Pod graščino
17, vložek 1,500.000 SIT, vstopili 18. 12.
1998, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 28. 12. 1998:
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, izbrisana 28. 12. 1998:
5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom;
7420 Projektiranje in tehnično svetovanje.
Vpiše se družbena pogodba z dne
18. 12. 1998, ki v celoti nadomesti akt o
ustanovitvi družbe z dne 2. 10. 1998.
Osnovni kapital se z vplačilom denarnih
vložkov poveča za 7,500.000 SIT, in sicer
na 9,034.738,40 SIT.
Rg-409267
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 96/00182 z dne 30. 11.
1999 pri subjektu vpisa EKO DIM, družba
za opravljanje dimnikarske dejavnosti,
d.o.o., sedež: Prežihova 17, 2390 Ravne
na Koroškem, pod vložno št. 1/00170/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov, poslovnih deležev in
družbene pogodbe z dne 14. 10. 1996 s
temile podatki:
Matična št.: 5144604
Ustanovitelji: Sklad Republike Slovenije
za razvoj, d.d., izstop 4. 12. 1995, Pomurska investicijska družba, d.d., Slovenski odškodninski sklad, d.d. in Kapitalski sklad
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.d., izstopili 2. 7. 1996, Mravljak Albin,
Radlje ob Dravi, Spodnja Vižinga 8, vložek
369.000 SIT, Grah Štefan, Slovenj Gradec,

Tomšičeva ulica 43, vložek 452.000 SIT,
Fak Henrik, Velenje, Frančiška Foita 4, vložek 487.579,90 SIT, Bejek Karel, Slovenj
Gradec, Tomšičeva 35, vložek 442.000
SIT, Pušnik Miran, Radlje ob Dravi, Spodnja
Vižinga 23, vložek 394.008 SIT, Naglič Jožef, Vuzenica, Dravče 10, vložek 848.974
SIT, Hirtl Vojko, Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 29, vložek 246.000 SIT, Perš
Jože, Ruše, Mariborska cesta 12, vložek
381.456,50 SIT, Špes Franc, Ruše, Bezenska pot 16, vložek 1,682.637,50 SIT,
Smolar Stanislav, Vuhred, Vuhred 33,
vložek 591.332 SIT, Smolar Maks, Vuhred,
Vuhred 33, vložek 300.192 SIT, Jančič Drago, Maribor, Cesta XIV. divizije 4, vložek
381.485,10 SIT, Jeger Damijan, Lovrenc
na Pohorju, Kovaška cesta 13, vložek
311.000 SIT, Krušlin Marijan, Ljubno ob
Savinji, Juvanje 5, vložek 369.000 SIT, Berglez Slavko, Radlje ob Dravi, Pod gradom
8, vložek 444.485,10 SIT, Lakner Ivan,
Šmartno pri Slovenj Gradcu, Šmartno 250,
vložek 444.485,10 SIT, Krebel Dušan, Mežica, Moderndorferjeva pot 1, vložek
1,258.354,50 SIT, Gmajnič Stevo, Petrovče, Pongrac 167/a, vložek 369.000 SIT,
Gorišek Jože, Črna na Koroškem, Pristava
46, vložek 495.000 SIT, Gorišek Jožef, Črna na Koroškem, Pristava 46, vložek
960.050,50 SIT, Harnold Cvetka, Ravne
na Koroškem, Ob Suhi 2, vložek
555.392,50 SIT, Prevorčič Miroslav, Mežica, Leška cesta 7, vložek 369.000 SIT,
Mikič Boštjan, Črna na Koroškem, Rudarjevo 30, vložek 246.000 SIT, Jež Iztok, Črna
na Koroškem, Žerjav 24, vložek
323.485,10 SIT, Mikič Janko, Črna na Koroškem, Rudarjevo 30, vložek 432.000 SIT,
Vojsk Franc, Mežica, Partizanska cesta 27,
vložek 369.000 SIT, Fajmut Marta, Ravne
na Koroškem, Javornik 39, vložek 369.000
SIT, Pučič Igor, Žalec, Velika Pirešica 36,
vložek 246.000 SIT, Drev Rajmund, Žalec,
Železno 13, vložek 246.000 SIT, Bukovc
Benjamin, Žalec, Čopova 6, vložek
123.000 SIT, Sekuti Stanko, Slovenj Gradec, Celjska cesta 12, vložek 246.000 SIT,
Komar Mihaela, Mežica, Podpeška pot 6/a,
vložek 758.085 SIT, in Motnik Danica, Prevalje, Leše 112, vložek 444.485,10 SIT,
vsi vstopili 27. 2. 1999, odgovornost: ne
odgovarjajo, ter EKO DIM, družba za opravljanje dimnikarske dejavnosti, d.o.o., Ravne
na Koroškem, Prežihova 17, vložek
3,864.503,10 SIT, vstop 2. 7. 1996, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-409269
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00206 z dne 24. 11.
1999 pri subjektu vpisa MOZAIK, trgovsko
in proizvodno podjetje, d.o.o., sedež: Ob
Meži 11, 2391 Prevalje, pod vložno št.
1/02534/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, osnovnega kapitala, poslovnega deleža in akta o ustanovitvi
družbe z dne 10. 6. 1999 s temile podatki:
Matična št.: 5395011
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem,
Partizanska 10
Osnovni kapital: 2,500.000 SIT
Ustanovitelj: Sterže Miran, Prevalje, Ob
Meži 11, vstop 28. 6. 1990, vložek
2,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
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Vpiše se sklep družbenika z dne 10. 6.
1999, da se osnovni kapital iz sredstev družbe poveča za 1,000.000 SIT, in sicer na
2,500.000 SIT.
Rg-409270
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00279 z dne 24. 11.
1999 pri subjektu vpisa KNJIŽNICA DRAVOGRAD, Koroška cesta 47, 2370 Dravograd, pod vložno št. 1/09594/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
tipa zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 1273957
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Čop Cvetka, Dravograd, Robindvor 42,
razrešena in ponovno imenovana 22. 6.
1999, ki zastopa družbo brez omejitev.
Rg-409273
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg št. 99/00631 z dne 17. 11.
1999 pri subjektu vpisa TUS-TEHNIČNE
TEKSTILIJE, podjetje za proizvodnjo tehničnih tekstilij, d.o.o., sedež: Gozdarska
cesta 38, 2382 Mislinja, pod vložno št.
1/03701/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo skrajšane firme, družbenikov, poslovnih deležev in vpis akta o
ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5472610
Skrajšana firma: TUS-TEHNIČNE TEKSTILIJE, d.o.o.
Ustanovitelji: Prevent, avtomobilske sedežne prevleke, delovna oblačila in rokavice, d.d., Slovenj Gradec, Kidričeva 6, vstop 20. 10. 1990, vložek 11,669.137,20
SIT, odgovornost: ne odgovarja, TUS - Mikon, podjetje za proizvodnjo oblačil, športne in medicinske konfekcije, d.o.o., – v
stečaju, izstop 20. 4. 1998 in TUS KO-SI,
podjetje za proizvodnjo netkanih tkanin,
d.d., izstop 22. 12. 1997.
Vpiše se akt o ustanovitvi družbe z dne
20. 4. 1998, ki v celoti nadomesti družbeno pogodbo z dne 27. 5. 1997.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra
KOPER
Srg 1314/99
Rg-408484
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
Družba LEXON, trgovsko uvozno-izvozno podjetje, d.o.o., Koper, Vanganelska 19, 6000 Koper, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/985/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 22. 7. 1999.
Družbenika Peršič Helena, Vanganelska
cesta 19 iz Kopra in Peršič Peter, Jenkova
ulica 15 iz Kopra izjavljata, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Št.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na Petra Peršiča.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 11. 1999
Rg-409111
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00973 z
dne 5. 10. 1999 pod št. vložka
1/03994/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5745632
Firma: KALA INTERNATIONAL, izvoz,
uvoz in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: KALA INTERNATIONAL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6000 Koper, Pristaniška 31
Osnovni kapital: 6,815.000 SIT
Ustanovitelja: Plaznik-Čehovin Karmen in
Čehovin Mladen, izstopila 23. 10. 1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti izbrisane
družbe sta prevzela Plaznik-Čehovin Karmen in Čehovin Mladen, oba iz Kopra, Vegova ul. 9.
Rg-409112
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/00799 z
dne 5. 10. 1999 pod št. vložka
1/01113/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št. 5455707
Firma: KMETOVALEC, podjetje za
kmetijsko proizvodnjo in trgovino, p.o.,
Parecag 134, Sečovlje
Skrajšana firma: KMETOVALEC, p.o.,
Sečovlje
Pravnoorg. oblika: p.o.
Sedež: 6333 Sečovlje, Parecag 134
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Medja Franc, izstop 8. 4.
1999.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Medja Franc, Parecag 134,
Sečovlje.

KRANJ
Srg 506/99
Rg-408167
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 506/99 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
4. 10. 1999 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/510/00 vpiše izbris družbe FINAL,
zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o.,
Kranj, s sedežem v Kranju, Stražiška 3,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 10. 1999
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Srg 409/97
Rg-203495
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba BRODOMERKUR, trgovina in
storitve, izvoz-uvoz, d.o.o., Brežice, Trg
izgnancev 2, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 13. 10.
1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Brodomerkur, d.d.,
Split, Poljička cesta 35, Split, Republika
Hrvaška in Ačimić Milorad, Ulica Lea Rukavine 10, Zagreb, Republika Hrvaška, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 100.000
SIT prenese v celoti na Brodomerkur, d.d.,
Split in Ačimić Milorada.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 7. 4. 1998
Srg 644/99
Rg-409424
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski oddelek, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba JARABEK IN DRUŽBENIKI
GVG, posredništvo, trgovina in storitve,
d.n.o., Brežice, Valvazorjeva 32, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 2. 11. 1999.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Jarabek Gordana in Jarabek Vladimir, oba Kettejeva 1, Brežice, z
ustanovitvenim kapitalom 16.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital 16.000
SIT prenese v celoti na Jarabek Gordano in
Jarabek Vladimirja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 21. 12. 1999

LJUBLJANA
Srg 14763/99
Rg-3
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, na predlog objavlja
sklep:
MIKRO – INFO, storitve, trgovina in
svetovanje, d.o.o., Trzin, Blatnica 8, reg.
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št. vl. 1/20725/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne
15. 12. 1999.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Vincenc Adolf Juteršek,
Lovedale LN 22250, Reston, Washington,
ZDA, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.890
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese 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 30. 12. 1999
Rg-406875
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/04242 z dne 19. 8. 1999 pod št. vložka 1/28211/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prenehanje podružnice s temile
podatki:
Matična št.: 5952808
Firma: MILSING, družba z omejeno
odgovornostjo za trgovino in storitve, Zagreb, Medvedgradska 60a, Podružnica
MILSING Ljubljana
Skrajšana firma: MILSING, d.o.o., Zagreb, Podružnica MILSING Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Mladinska 26
Ustanovitelj: MILSING, družba z omejeno odgovornostjo za trgovino in storitve, Zagreb, izstopil 1. 7. 1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Ilc
Danica, razrešena 1. 7. 1999.
Izbris podružnice na podlagi sklepa ustanovitelja z dne 1. 7. 1999.
Srg 94/13855
Rg-406865
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/13855 z dne 25. 8. 1999 pod št.
vložka 1/09960/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: GAZELA, uvozno-izvozno podjetje in trgovina, Chengdujska 16, Ljubljana, d.o.o.
Skrajšana firma: GAZELA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Chengdujska 16
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Vučković Radomir, Bulajić
Alenka, Bulajić Branko in Apohal Lidija, vsi
izstopili 20. 6. 1996.
Sklep skupščine z dne 20. 6. 1996 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Radomir Vučković in Lidija Apohal, Me-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
toda Mikuža 4. Ljubljana ter Branko in Alenka Bulajić, Chengdujska 16, Ljubljana.
Srg 94/10802
Rg-406969
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/10802 z dne 3. 8. 1999 pod št. vložka
1/19500/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ROBER, d.o.o., podjetje za trženje in posredovanje, Ljubljana, Tominškova 68
Skrajšana firma: ROBER, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Tominškova 68
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Rober Drago, izstop 23. 5.
1994.
Sklep skupščine z dne 23. 5. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Rober Drago, Tominškova 68,
Ljubljana.
Srg 96/03180
Rg-406984
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
96/03180 z dne 3. 8. 1999 pod št. vložka
1/14230/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ALPESEA, Agencija za investicijski inženiring, d.o.o., Ljubljana, Omejčeva 5
Skrajšana firma: ALPESEA, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Omejčeva 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Jelenc Aleš in Vogrič Rok,
izstop 20. 4. 1994.
Sklep skupščine z dne 20. 4. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Jelenc Aleš, Zaloška 119, Ljubljana in
Vogrič Rok, Gregorčičeva 15, Ljubljana.
Srg 94/04211
Rg-407036
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/04211 z dne 25. 8. 1999 pod št.
vložka 1/23061/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5749646
Firma: HOTELSKO OSKRBNO VAROVALNI CENTER, podjetje za kinološke
dejavnosti, storitve, organizacijo in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Breznikova 15
Skrajšana firma: H.O.V. center d.o.o.
Ljubljana, Breznikova 15
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Breznikova 15
Osnovni kapital: 105.000 SIT
Ustanovitelji: Bukovšek Pavle, Erjavec
Jernej in Šintler Konrad, vsi izstopili 20. 4.
1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe so
prevzeli Bukovšek Pavel, Verje 45a, Ljubljana, Erjavec Jernej, Zg. Pirniče 47, Ljubljana in Šintler Konrad, Breznikova 15,
Ljubljana.
Srg 95/00238
Rg-407042
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 95/00238 z dne 24. 8. 1999 pod št.
vložka 1/10774/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5458668
Firma: VAC SET, podjetje za video,
audio in računalniški inženiring, d.o.o.,
Kočevje, Trata III/11
Skrajšana firma: VAC Set, d.o.o., Kočevje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: 1330 Kočevje, Trata III/11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Šulman Jože in Šulman Tadej, izstopila 29. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Šulman Jože in Šulman Tadej, oba Trata III/11, Kočevje.
Srg 94/05517
Rg-407054
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/05517 z dne 23. 8. 1999 pod št. vložka 1/24840/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: ERGOLES & CO, trgovina, proizvodnja in inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Soška 3
Skrajšana firma: ERGOLES & CO,
d.o.o., Ljubljana
pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Soška 3
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelja: Horvat Nataša in Horvat
Žiga, izstopila 20. 4. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe sta prevzela Horvat Nataša in Horvat Žiga, oba Soška 3, Ljubljana.
Srg 94/18600
Rg-408234
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 94/18600 z dne 22. 7. 1999 pod št.
vložka 1/24194/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
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Firma: BO-RO, podjetje za projektiranje, svetovanje in marketing, d.o.o.,
Ljubljana
Skrajšana firma: BO-RO, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Trg francoske revolucije 7
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Rotovnik Boris, izstop
29. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja družbe
po skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Rotovnik Boris, Trg francoske revolucije 7, Ljubljana.
Srg 99/03271
Rg-408314
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 99/03271 z dne 28. 10. 1999 pod št.
vložka 1/26578/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5898994
Firma: TROMAN, trgovina, zastopanje,
marketing, d.o.o.
Skrajšana firma: TROMAN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1210 Ljubljana - Šentvid, Zevnikova 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mandič Milan in Trobec
Vincenc, izstopila 15. 6. 1999.
Sklep skupščine z dne 15. 6. 1999 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzemata Mandič Milan, Suhadole 8A, Komenda in Trobec Vincenc, Zevnikova ulica 2,
Ljubljana.
Srg 99/09690
Rg-408718
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09690 z dne 25. 10. 1999 pod št. vložka 1/18849/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5671884
Firma: BOMIR, Inženiring, gostinstvo
in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Jožeta Jame 16
Skrajšana firma: BOMIR, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Jožeta Jame 16
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Erzin Gabrijel, izstop 20. 8.
1999.
Sklep skupščine z dne 20. 8. 1999 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila more-

bitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Erzen Gabrijel, Grošljeva 1, Ljubljana.
Srg 99/10256
Rg-408750
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/10256 z dne 20. 10. 1999 pod št. vložka 1/04919/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča nadomestni sklep za Srg
16976/94 – prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra s temile podatki:
Firma: T.J. TRADE, Podjetje za marketing, inženiring, trženje in tehnologijo, d.o.o.
Skrajšana firma: T.J. TRADE, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Manice Komanove 11
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Jevševar Tomaž, izstop
21. 12. 1994.
Sklep ustanovitelja z dne 21. 12. 1994
o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Tomaž Jevševar, Manice Komanove 11,
Ljubljana.
Srg 99/01354
Rg-408769
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/01354 z dne 17. 9. 1999 pod št. vložka 1/10965/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5460964
Firma: BVP INŽENIRING, d.o.o., Dragomer
Skrajšana firma: BVP, d.o.o., Dragomer
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1351 Brezovica pri Ljubljani,
Dragomerska 1, Dragomer
Osnovni kapital: 2,318.283 SIT
Ustanoviteljice: Terčelj Apolonija, Pavlović Barbara in Gulič Ariana, izstopile 26. 10.
1998.
Sklep skupščine z dne 26. 10. 1998 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzele Terčelj Apolonija, Jarše 30, Ljubljana,
Pavlović Barbara, Ulica pod gozdom 27,
Trzin in Gulič Ariana, Skopo 63a, Dutovlje.
Srg 99/02741
Rg-408770
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/02741 z dne 17. 9. 1999 pod št. vložka 1/21066/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5716969
Firma: KTT, Podjetje za proizvodnjo
in trgovino, d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: KTT, d.o.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
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Sedež: 1000 Ljubljana, Fabianijeva 33
Osnovni kapital: 2,781.000 SIT
Ustanovitelj: Kristan Tomaž, izstop 25. 5.
1999.
Sklep skupščine z dne 25. 5. 1999 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Kristan Tomaž, Fabianijeva 33,
Ljubljana.

MARIBOR
Srg 99/02829
Rg-408104
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 99/02829 z dne 27. 9.
1999 pod št. vložka 1/09761/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi pripojitve k TDR Trading, d.o.o.,
Maribor, s temile podatki:
Matična št.: 5925355
Firma: TDR - TRGOVINA, družba za
zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: TDR - TRGOVINA,
d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Ulica 10. oktobra 9
Osnovni kapital: 62,800.000 SIT
Ustanovitelj: TDR Trading, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., izstop
27. 9. 1999.
Dne 27. 9. 1999 se vpiše prenehanje
družbe zaradi pripojitve k družbi TDR Trading, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Maribor, Ulica 10. oktobra 9,
vpisana v registrski vložek št. 1/9574-00
pri Okrožnem sodišču v Mariboru.
Srg 99/02889
Rg-408613
Okrožno sodišče v Mariboru je s
sklepom Srg št. 99/02889 z dne 8. 10.
1999 pod št. vložka 1/10693/01 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča subjekt
vpisa zaradi prenosa sedeža matične firme
na naslov podružnice s temile podatki:
Matična št.: 5898226002
Firma: ERGOLINE SUN FOR YOU,
družba za trgovino in storitve Gornja
Radgona, d.o.o., PE 2
Skrajšana firma: ERGOLINE SUN FOR
YOU, d.o.o., PE 2
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2000 Maribor, Usnjarska 5
Ustanovitelj: Ergoline SUN FOR YOU,
družba za trgovino in storitve Gornja Radgona, d.o.o., izstop 8. 10. 1999.
Dne 8. 10. 1999 podružnica izbrisana iz
sodnega registra zaradi prenosa sedeža matične družbe na naslov podružnice.

MURSKA SOBOTA
Srg 99/00979
Rg-407830
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/00979 z dne 30. 9.
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1999 pod št. vložka 1/00246/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi pripojitve s temile podatki:
Matična št. 5205301
Firma: PEKARNA MURA, proizvodnja
kruha in peciva, d.d.
Skrajšana firma: PEKARNA MURA, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 9250 Gornja Radgona, Lackova 2
Osnovni kapital: 85,247.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, Špišić Nada, Škrobar Vinko, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Sklad RS za razvoj, Bežan Breda, Bežan Samo, Bancelj Franc, Bratkovič
Anica, Bratkovič Franc, Bratkovič Robert,
Domajnko Branko, Duh Branko, Fras Janez, Hlade Ivan, Hlade Tanja, Ivanek Damjan, Ivanek Marija, Ivanek Vladimir, Kavaš
Alojz, Kotnik Franc, Kotnik Helena, Kovač
Štefan, Kovačič Martin, Kramberger Klavdija, Kranjec Aleš, Kranjec Benedikta, Kšela
Drago, Kšela Milena, Lovrec Antonija, Lovrec Tomaž, Majhenič Ivanka, Majhenič Janja, Majhenič Ksenija, Majhenič Milan, Marinič Jožef, Marinič Marija, Mauko Jožica,
Mauko Vinko, Ograjenšek Ksenija, Ograjenšek Peter, Podgrajski Ana, Podgrajski
Natalija, Podgrajski Viljem, Potisk Janez, Potisk Olga, Rasch Aleksander, Rožman
Franc, Rožman Robert, Rozman Angela,
Rozman Ignac, Senegačnik Anica, Senegačnik Danilo, Senegačnik Uroš, Tošič Marija, Trstenjak Franc, Voršič Stanislav, Vučko Majda, Vučko Martin, Zadravec Stanislav, Zemljič Jožefa, Zemljič Mihael, Šek
Andrej in Šiplič Zdenka, vsi izstopili 30. 9.
1999.
Dne 30. 9. 1999 je bila družba s
sklepom Srg 99/00979 izbrisana iz sodnega registra zaradi pripojitve k prevzemni
družbi Mlinopek, d.d., Murska Sobota, Industrijska 11 (reg. vl. št. 1/337/00). Pripojitev pri prevzemni družbi je bila vpisana v
sodni register dne 12. 8. 1999.
Srg 99/01006
Rg-408999
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 99/01006 z dne 10. 11.
1999 pod št. vložka 1/01775/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča sklep o
začetku in zaključku stečajnega postopka s
temile podatki:
Matična št. 5723574
Firma: LOJAL, podjetje za turizem, trgovino in storitve Beltinci, d.o.o.
Skrajšana firma: LOJAL, Beltinci, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9231 Beltinci, Panonska 7/A
Osnovni kapital: 110.726 SIT
Ustanovitelj: Weindorfer Vlado, izstop
11. 10. 1999.
Izbris družbe iz sodnega registra na
podlagi sklepa tega sodišča št. St 3/98-12
z dne 10. 9. 1999 s katerim se stečajni
postopek začne, se ne izvede in se zaključi.
Srg 99/109
Rg-409320
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba TIMIG – MAKOVEC, inženiring,
svetovanje, storitve, d.n.o., Čentiba
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447/b, ki je vpisana v registrskem vložku
tukajšnjega sodišča št. 1/01078/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
obeh ustanoviteljev Makovec Tomislava in
Makovec Emilije, oba Čentiba 447/b z dne
15. 2. 1999.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena razmerja z delavci.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe sta prevzela Makovec Tomislav in Makovec Emilija.
Premoženje družbe si razdelita ustanovitelja tako, ta jima to pripade v last po enakih
deležih, vsakemu do ene polovice, kar velja
tudi za nepremičnino, ki je vpisana v podvložek 3629/2 k.o. Lendava – poslovni prostor številka 2 v pritličju v izmeri 75,84 m2,
ter dovoljujeta vknjižbo lastninske pravice
pri navedeni nepremičnini na ime ustanoviteljev, vsakega do ene polovice.
Proti sklepu ustanoviteljev o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upniki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave sklepa vložijo ugovor pri
Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo
sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 18. 11. 1999

NOVO MESTO
Srg 98/00493
Rg-302578
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 98/00493 z dne 5. 3.
1999 pod št. vložka 1/03254/00 izbrisalo
iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s
temile podatki:
Matina št.: 5885116
Firma: EKOL – KATIČ, ORAŽEM, LUTMAN, inženiring, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 8310 Šentjernej, Cesta oktobrskih žrtev 21
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Lutman Vide Marjeta, Lutman Bojan, Katič Vide Mirjam, Katič Franc,
Oražem Vide Marina in Oražem Drago, vsi
izstopili 7. 12. 1998.
Sklep skupščine z dne 7. 12. 1998 o
prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe so
prevzeli: Marjeta Vide Lutman in Bojan Lutman, Šentjernej, Žvabova 5; Mirjam Vide
Katič in Franc Katič, Šentjernej, Cesta oktobrskih žrtev 21a; Marina Vide Oražem in
Drago Oražem, Dolenja vas pri Ribnici,
Hrib 16.

PTUJ
Srg 98/00073
Rg-409333
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 98/00073 z dne 12. 11. 1999 pod
št. vložka 1/08723/00 izbrisalo iz sodnega

registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št: 5789346
Firma: PROLAND, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: PROLAND, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2258 Tomaž pri Ormožu, Tomaž 10
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Meško Anton, izstop 4. 5.
1999.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel Meško Anton, Tomaž 10, Tomaž pri Ormožu.
Srg 99/00102
Rg-409325
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 99/00102 z dne 16. 11. 1999 pod
št. vložka 1/04201/03 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča prenehanje podružnice s temile podatki:
Firma: TRUCK, prevozno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Mezgovci 9a, Dornava,
POSLOVNA ENOTA PREVOZI JURŠINCI
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 2256 Juršinci, Juršinci 1
Ustanovitelj: Truck, prevozno in trgovsko podjetje, d.o.o., izstop 27. 10. 1997.
Izbris podružnice na podlagi sklepa ustanovitelja z dne 27. 10. 1997.

SLOVENJ GRADEC
Srg 510/98
Rg-1
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 510/98 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 7. 9. 1999 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4997-00 vpiše izbris družbe KEIJ,
proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o.,
s sedežem v Dravogradu, Meža 40, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti izbrisane družbe prevzameta Irma in Jožef Kladnik iz Dravograda, Meža 40.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 7. 9. 1999
Srg 803/99
Rg-2
Družba HAINLES, proizvodnja in prodaja lesnih izdelkov, d.o.o., Spodnja Vižinga, Radlje ob Dravi, reg. št. vl.
1/8679-00, katere družbenik je Mathias
Hain G.m.b.H., Lehen 40, Pfaffing, po
sklepu družbenika z dne 28. 9. 1999 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Richard Hain
Mathias, 83539 Pfaffing, Engelmanstett 38.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 1. 2000
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-7/99-0202024
Ob-18962
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila OO Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije – Osnovna šola Borisa Kidriča, Kidričevo, Kajuhova 10, 2325 Kidričevo:
– naziv pravil: pravila sindikata zavoda –
Osnovna šola Borisa Kidriča, Kidričevo, Kajuhova 10;
– ime sindikata: OO Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije – Osnovna
šola Borisa Kidriča, Kidričevo;
– sedež sindikata: Kajuhova 10, 2325
Kidričevo;
– kratica sindikata: OO SVIZ OŠ Borisa
Kidriča, Kidričevo.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 89.
3. Matična številka Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije – Osnovna
šola Kidričevo, je 1369865.
Št. 028-8/99-0202024
Ob-18963
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila OO Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije – Osnovna šola Videm, Videm 47, 2284 Videm pri Ptuju:
– naziv pravil: pravila sindikata zavoda –
Osnovna šola Videm, Videm 47, Videm pri
Ptuju;
– ime sindikata: OO Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije – Osnovna
šola Videm, Videm 47, Videm pri Ptuju;
– sedež sindikata: Videm 47, 2284 Videm pri Ptuju;
– kratica sindikata: OO SVIZ OŠ Videm.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje te
odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zap. št. 90.
3. Matična številka Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije – Osnovna
šola Videm, je 1369881.
Št. 028-15/99
Ob-18964
Pravila Sindikata zavoda Gasilske brigade, Ljubljana, Vojkova 19, Neodvisnost – KNSS, sprejeta na skupščini sindikata dne 3. 12. 1999, se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad. Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikata
pod št. 15, dne 17. 12. 1999.
Št. 007-3/99-230
Ob-18965
Upravna enota Šentjur pri Celju z dnem
izdaje te odločbe sprejme v hrambo statut
osnovne organizacije sindikata javnih uslužbencev Šentjur pri Celju, vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 22. 12.
1999, pod zap. št. 09/99, z nazivom: statut osnovne organizacije Sindikata javnih uslužbencev Šentjur pri Celju, z dne

25. 11. 1999, s sedežem: Mestni trg 10,
Šentjur.
Navedeni sindikat prevzame matično številko 5173132.
Št. 06/02-02400-10/99
Ob-19160
Pravila sindikata z imenom Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije, sindikat Kompas RAC, s sedežem Celovška
206, Ljubljana, se z dnem 10. 12. 1999
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.
Pravila, vpisana v evidenco statutov,
ostanejo še naprej pod zap. št. 135, z zaporedno matično številko 1157337.

Razglasi sodišč
Pri navedenih sodiščih teče
postopek, da se razglasijo za
mrtve osebe, ki so pogrešane.
Pogrešance pozivamo, da se
oglase; vsi drugi, ki kaj vedo o
njihovem življenju, naj to javijo
sodniku in začasnemu skrbniku
oziroma predlagatelju v roku
treh mesecev po objavi oglasa,
ker bo sicer sodišče po preteku
tega roka pogrešanca razglasilo za mrtvega.

M 15/99
PO-409318
Štefan Zidarič, sin Štefana in Uršule roj.
Ilijaš, roj. 3. 4. 1836 v Račicah, je pogrešan.
Začasna skrbnica je Ljuba Uljan, Zabiče
30/b, Ilirska Bistrica.

Oklici o skrbnikih in razpravah
In 5/98
SR-409177
In 34/97, In 14/98
To sodišče v izvršilnih zadevah upnika
Armatura, vodovodno inštalaterstvo, trgovina z vodovodno in ogrevalno tehniko, Starešinič Anton s.p., Črnomelj, ki ga zastopa
odv. Šuštarič Niko iz Novega mesta, upnika
Slovenske investicijske banke, d.d., Čopova 38, Ljubljana in upnika Begrad, d.d.,
Zadružna c. 14, Črnomelj, zaradi izterjave
496.782 SIT, 11,707.624,80 SIT in
885.125,10 SIT spp, v smislu 37. člena
drugi odstavek zakona o izvršbi in zavarovanju in 82. člena zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom zakona o izvršbi in zavarovanju, postavlja začasnega zastopnika Jožetu Gerečniku, roj. 22. 4.
1969, stanujočem na naslovu 37. Ronte de
Paris, 6711 Ittenheim, Francija, sedaj na-
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slov neznan, kot dediču po Štravs Cirili, rojeni 26. 5. 1947 iz Semiča 81, umrli dne
7. 9. 1998.
Začasni zastopnik je Jože Perko, dipl.
jur., iz Novega mesta, Slavka Gruma 54.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal dediča Jožeta Gerečnika, vse do takrat,
dokler le-ta ali pa njegov pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem, oziroma dokler
organ pristojen za socialne zadeve ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 8. 12. 1999
In 99/00113
SR-408882
To sodišče je po sodnici Frančiški Fišer
v izvršilni zadevi upnika SKB Banka, d.d.,
Ajdovščina 4, Ljubljana, proti dolžniku Vedernjak Dušan, Šmartno 36, 2383 Šmartno
pri Slovenj Gradcu, sedaj neznanega prebivališča, zaradi izterjave 52.536,90 SIT s
pp, na podlagi 4. in 5. točke drugega odstavka 82. člena ZPP v zvezi s 15. členom
ZIZ, sklenilo:
dolžniku Vedernjak Dušanu, Šmartno 36,
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, sedaj
neznanega bivališča, se v izvršilnem postopku, ki se vodi pod opr. št. In 99/00113 kot
začasna zastopnica postavi Poročnik Mihaela, stanujoča Glavni trg 4, Muta, strokovna
sodelavka Okrajnega sodišča v Slovenj
Gradcu.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v zgoraj navedeni izvršilni zadevi, dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem, oziroma dokler mu
skrbstveni organ ne bo postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 11. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije
Popravek
V objavi stečajnega postopka nad podjetjem Trgovina Horvat Vera, Horvat Vera,
s.p., Žižki št. 61/a, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 1 z dne 7. 1. 2000, S-18028,
se opravilna številka na začetku popravi in
se pravilno glasi St 11/99-16.
Uredništvo
Popravek
St 15/99
V stečajnem postopku nad stečajnim
dolžnikom Lesna, Tovarna pohištva Podvelka, d.o.o. – v stečaju, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 1 z dne 7. 1. 2000,
S-18029, se naziv sodišča v podpisu na
koncu popravi in se pravilno glasi: Okrožno
sodišče v Slovenj Gradcu.
Uredništvo
St 14/99-46
S-18966
To sodišče je s sklepom opr. št. St
14/99 z dne 29. 11. 1999, ki ga je potrdilo Višje sodišče v Ljubljani s sklepom opr.
št. III Cpg 115/99 z dne 22. 12. 1999,
ustavilo postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom Sitar, podjetje za trgovino, go-
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stinstvo, posredovanje, kooperacijo, zastopanje in svetovanje, Radovljica,
d.o.o., Spodnji Otok 3, Radovljica.
Upniški odbor, imenovan s sklepom opr.
št. St 14/99 z dne 8. 10. 1999, se razreši.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 1. 2000
St 19/99-12
S-18967
Z dnem 10. 1. 2000 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Ardemi, d.o.o., Partizanska 2, Lendava.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ob progi 53.
Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v roku
dveh mesecev od dneva te objave začetka
stečajnega postopka. 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 II. 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 3. 4. 2000 ob 12. uri pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
Oklic o začetku stečajnega postopka se
dne 10. 1. 2000 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 1. 2000
St 20/99
S-18968
To sodišče je s sklepom opr. št. St
20/99 z dne 10. 1. 2000 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom Notitia W,
Investicijski inženiring, d.o.o., Koroška
cesta 10, Kranj in ga takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa bo dolžnik izbrisan iz sodnega registra.
Proti temu sklepu se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 10. 1. 2000
St 61/99
S-18969
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom G Gradnje, družba za gradnjo in vzdrževanje objektov, d.o.o., Ljubljana, Zaloška cesta 69, za dne 14. 2.
2000 ob 13. uri, v sobi 368 tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2000
St 9/99-24
S-18970
Z dnem 10. 1. 2000 se začne stečajni
postopek stečajnega dolžnika Husar Stanislav, Kovinarstvo, s.p., Gornja Radgona, Vrtna št. 3 in se takoj zaključi.
Premoženje stečajnega dolžnika (seznam je v prilogi sklepa) se izroči Republiki
Sloveniji, Ministrstvu za finance, DURS,
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Davčnemu uradu Murska Sobota, za poravnavo stroškov do začetka stečajnega postopka, neporabljen del pa je ta dolžan izročiti z zakonom določenemu državnemu organu ali organu lokalne skupnosti, na katerega območju je dolžnikov sedež, brez
prevzema obveznosti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 10. 1. 2000
St 59/99-19
S-18971
To sodišče preklicuje I. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi TMR
Studio, d.o.o., Maribor – v stečaju, za
dne 23. 2. 2000 ob 9. uri, soba 330 tukajšnjega sodišča.
I. narok za preizkus upniških terjatev v
stečajni zadevi TMR Studio, d.o.o., Maribor
– v stečaju, bo dne 8. 3. 2000 ob 9. uri, v
sobi 330 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 11. 1. 2000
St 73/99
S-19014
To sodišče je s sklepom opr. št. St
73/99 z dne 30. 12. 1999 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Ara International, Turizem in založništvo, d.o.o.,
Šmartinska 10, Ljubljana, matična številka 5952417, šifra dejavnosti 63.300 in
ga z istim sklepom takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2000
St 51/99
S-19015
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
51/99 z dne 30. 12. 1999 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Gaca, trgovsko
proizvodno podjetje, d.o.o., Parmova 41,
Ljubljana, matična številka 53307635, šifra dejavnosti 110303 in ga z istim sklepom
takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 1. 2000
St 19/99
S-19016
To sodišče je s sklepom opr. št. St
19/99 z dne 10. 1. 2000 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Lesna –
Tovarna pohištva Prevalje, d.d., Polje 1,
Prevalje, matična številka dolžnika
5039126, šifra dejavnosti dolžnika 20.300,
ter odredilo imenovanje upniškega odbora
v sestavi:
– Lesna, lesnoindustrijsko podjetje, d.d.,
Slovenj Gradec,
– Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana,
– Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,
– Lesna TP Pameče, d.o.o.,
– Jože Gregorc, Sp. Kraj 31, Prevalje,
kot delavski zaupnik.
Za upraviteljico prisilne poravnave se določi Kristina Slavič, ekonomist, iz Slovenj
Gradca, Stari trg 93.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku

postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po tej objavi izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.
Upniki lahko v roku 30 dni, po izteku
30-dnevnega roka za prijavo terjatev, z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 10. 1.
2000.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 10. 1. 2000
St 37/98
S-19017
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 37/98 sklep z dne 12. 1. 2000:
Ugotovi se, da je bila kupnina iz kupoprodajne pogodbe za nakup pravne osebe,
ki sta jo dne 14. 12. 1999 sklenila prodajalec RTC, Rekreacijsko turistični center
Golte, d.o.o., Radegunda 19/c, Mozirje
– v stečaju in kupec Lespatex, Trgovsko
podjetje, d.o.o., Tržaška cesta 132, Ljubljana, v celoti plačana v znesku 1,800.000
SIT dne 15. 12. 1999 s strani kupca.
Ker je bila kupnina v celoti plačana, stečajni senat ustavi stečajni postopek zoper
prodano pravno osebo RTC, Rekreacijsko
turistični center Golte, d.o.o., Radegunda
19/c, Mozirje – v stečaju, nadaljuje pa ga
zoper stečajno maso, iz katere se poplačajo upniki (IV. odstavek 147. člena ZPPSL).
Po pravnomočnosti sklepa o ustavitvi postopka (2. točka) se po uradni dolžnosti izbrišejo iz sodnega registra vsi vpisi v zvezi s
stečajnim postopkom, kupec pa se vpiše v
sodni register kot ustanovitelj prodane pravne osebe (III. odstavek 171. člena ZPPSL).
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 1. 2000

Izvršbe in zavarovanja
R 118/99
IZ-409302
Na podlagi pravnomočnega sklepa
Okrajnega sodišča na Jesenicah, opr. št. R
118/99 z dne 25. 10. 1999 je stanovanje
št. 36 v VIII. nadstropju stanovanjske hiše
na Jesenicah, Titova 2, v skupni izmeri
68,3 m2, ki stoji na parc. št. 294 pri vl. št.
1022 k.o. Jesenice, ki še ni vknjiženo na
ime zastavitelja, z dnem 6. 12. 1999 zarubljeno v korist upnika Ladislava Jakliča, Ljubljana, Perčeva 2, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 20.880 USD.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 9. 12. 1999
II R 225/99-9
IZ-409296
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 225/99 z dne 4. 8. 1999 so
bili poslovni prostori, ki se nahajajo v poslovni stavbi S-2, na Tivolski 50, v Ljubljani,
in sicer celotno XI. nadstropje (pisarniški
poslovni prostor (105) z vhodom iz skupnega stopnišča (106) v izmeri 325,98 m2),
celotno XII. nadstropje (pisarniški poslovni
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prostor (107) z vhodom iz skupnega dvorišča (108) v izmeri 325,98 m2) ter dva parkirna mesta št. 62 in št. 63, ki se nahajata v
II. kleti navedenega objekta, ki so last dolžnika IUS SOFTWARE pravne in poslovne
informacije, d.o.o., Brnčičeva 31, Ljubljana, z dnem 25. 10. 1999 zarubljeni v korist
upnika Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana za zavarovanje denarne denarne terjatve v višini 62,612.550 SIT
s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 1999
II R 588/99-8
IZ-409295
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 588/99 z dne 7. 7. 1999 so bili:
– dvosobno stanovanje v III. nadstropju
na naslovu Cesta 24. junija 72 v Ljubljani, ki
je last dolžnika Šarec Franc, Ljubljanska c.
81, Domžale,
– dvosobnega stanovanja št. 121 v stanovanjski stolpnici SO-1 v Štepanjskem naselju v Ljubljani, ki je last zastaviteljice Lucije Režek, Jakčeva ul. 43, Ljubljana,
– dvosobnega stanovanja v Ljubljani v I.
nadstropju, Ptujska 14, Ljubljana, ki je last
zastaviteljev Humar Marjana in Marije, oba
Ptujska ul. 14, Ljubljana,
z dnem 4. 10. 1999 zarubljeni v korist
upnika Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 29,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 1999
II R 636/99-13
IZ-409294
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 636/99 z dne 28. 9. 1999 je
bilo trisobno +1K + A stanovanje št. 17, v 3.
in 4. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani na Hacquetovi 8 v Ljubljani, s parkirnim
mestom št. 140 v 3. kleti 2, ki je last zastaviteljev Levičnik Oblak Špele in Oblak Iztoka, oba Hacquetova 8, Ljubljana, z dnem
28. 10. 1999, zarubljeno v korist upnika
Krekova banka, d.d., Slomškov trg 18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 225.000 DEM v tolarski protivrednosti.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 2. 1999
II R 623/99-13
IZ-409292
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 623/99 z dne 19. 7. 1999 je
bilo enosobno stanovanje v 1. nadstropju
št. 8, na naslovu Ul. Iga Grudna 13, s pripadajočo kletjo št. 8, ki je last dolžnice Šimičič Simone, Litostrojska c. 25, Ljubljana, z
dnem 11. 11. 1999 zarubljeno v korist upnika Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,324.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 1999
II R 818/99-10
IZ-409291
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 818/99 z dne 19. 8. 1999
so bili:
– nepremičnine, vpisane pri vl. št. 3519
k.o. Karlovško predmestje, z.k. telo II in
nepremičnine vpisane v vl. št. 2063 k.o.
Črnuče, ki so last zastaviteljice Kokalj Darje, Petrkova 67, Ljubljana-Črnuče,

– poslovni prostor v pritličju objekta C,
označenega s št. I, med osjo D-E in osjo
1-4, v izmeri 150,04 m2, v objektu št. 5, na
naslovu Cesta v Gorice 40 v Ljubljani, ki je
last Hren Aleša, Peruzzijeva 45, Ljubljana,
z dnem 4. 11. 1999 zarubljeni v korist
upnika Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 70,000.000
SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 1999
II R 816/99-9
IZ-409290
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 816/99 z dne 10. 8. 1999 je
bilo stanovanje št. 15 v I. nadstropju stanovanjske stavbe v Ljubljani, Lamutova 2, ki
je last dolžnice Čopič Vesne, Poklukarjeva
16, Ljubljana, z dnem 2. 11. 1999 zarubljeno v korist upnika Nova Ljubljanska banka, d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
11,314.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 1999
II R 825/99-9
IZ-409289
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 825/99 z dne 16. 8. 1999 je
bilo dvoinpolsobno stanovanje št. 14 v drugem nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Jamova 54, ki je last dolžnice Koman
Kristine, Jamova 54, Ljubljana, z dnem
3. 11. 1999 zarubljeno v korist upnika Nova Ljubljanska banka, d.d., Ljubljana, Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 6,500.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 1999
II R 819/99-12
IZ-409288
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani II R 819/99 z dne 13. 8. 1999 je
bilo stanovanje št. 11 na naslovu Štefanova
15 v Ljubljani, ki je last zastaviteljice Zoroja
Jožice, Štefanova 15, Ljubljana, z dnem
5. 11. 1999 zarubljeno v korist upnika Slovenska investicijska banka, d.d., Čopova
38, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 12. 1999
R 302/99-3
IZ-409305
Opravi se popis nepremičnine in rubež v
dobro upnika Nova Ljubljanska banka, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, ki ga
zastopa Boris Bavdek, odvetnik v Ljubljani,
zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 8,000.000 SIT s prip., pod pogoji iz
neposredno izvršljivega notarskega zapisa
opr. št. SV 596/99 z dne 29. 10. 1999 na
nepremičnini v lasti dolžnika, in sicer na
stanovanju št. 38, v izmeri 107,3 m2, s kletno shrambo št. 19, v izmeri 3,6 m2 in parkirnim prostorom št. 38 v kleti, kupljenem
od SGP Graditelj, d.d., Maistrova 7, Kamnik, s kupoprodajno pogodbo, št.
38/99/B5 z dne 5. 5. 1998, ki se nahaja v
4. nadstropju jugovzhodnega dela stanovanjske stavbe stoječe na parc. št. 766/1,
766/8 in 764/8 k.o. Kamnik, ob Ljubljanski cesti – zgornja bencinska črpalka (še
brez hišne številke – imenovane svetilnik).
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Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe. S to zaznambo pridobi upnik poplačilno pravico za svojo terjatev iz nepremičnine tudi v primeru, če pridobi kasneje kdo
drug na isti nepremičnini lastninsko pravico.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 10. 12. 1999
In 98/84
IZ-409307
Okrajno sodišče v Kočevju je v izvršilni
zadevi upnika Poslovni sistem Mercator,
d.d., Dunajska 107, p. Ljubljana, kot pravnega naslednika Mercator Jelke, trgovinskega podjetja, d.d., Ribnica, ki ga zastopa
odvetniška družba Taljat, Sočan in Bogataj
iz Ljubljane, zoper dolžnika Ilijo Gašiča in
Dušanko Gašič, Kidričeva 6, p. Kočevje,
zaradi izterjave 228.024,10 SIT s pp, s prodajo nepremičnine dolžnikov, ki ni vknjižena
v zemljiški knjigi, oziroma vsakemu dolžniku do ene polovice solastnega deleža dvosobnega stanovanja št. 28 v Kočevju, Kidričeva 6, dne 26. 11. 1999 zarubilo navedeno stanovanje, ki obsega kuhinjo v
izmeri 10,59 m2, sobo v izmeri 17,27 m2,
sobo v izmeri 14,80 m 2, hodnik v izmeri
5,13 m 2, shrambo v izmeri 1,60 m2, kopalnico v izmeri 4,12 m 2 ter klet.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 25. 11. 1999
In 33/99
IZ-409151
Ugotovi se, da na podlagi neposredno
izvršljivega notarskega zapisa notarke Drage Intihar iz Cerknice, opr. št. SV 334/99 z
dne 23. 7. 1999, zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika Nova Ljubljanska banka,
d.d., Ljubljana, Trg republike 2, z zastavno
pravico na nepremičninah zastavitelja Repše
Bogdana, Cerknica, Primšarjeva 13 in
premičninah, last dolžnika Grifon, d.o.o.,
Cerknica, Cesta 4. maja 18, zarubi: triinpolsobno stanovanje št. 8 v 2. nadstropju stanovanjske stavbe v Cerknici, Primšarjeva ulica 13, v skupni površini 100,59 m2, s pripadajočo solastninsko pravico na funkcionalnem zemljišču in na skupnih prostorih,
delih in napravah večstanovanjskega objekta v Cerknici, Primšarjeva 13, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo in ga je zastavitelj Bogdan Repše pridobil na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne
12. 11. 1991, št. 20, sklenjene med zastaviteljem kot kupcem in prodajalcem Brest,
d.o.o., Cerknica;
– strojna oprema IBM-AS/400 Advanced System type 9910 Model B 68, last
dolžnika in
– programska oprema BPCS, last dolžnika.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 24. 11. 1999
R 121/99
IZ-409285
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Tolminu opr. št. R 121/99 z dne 3. 12.
1999 so bile dolžnikove nepremičnine, ki
niso vpisane v zemljiški knjigi, in sicer triinpolsobno stanovanje v izmeri 81,79 m2, ki
se nahaja v 1. nadstropju poslovnostanovanjske hiše v Tolminu, Rutarjeva 6, s pripadajočo kletjo in je last dolžnika na podlagi
darilne pogodbe, sklenjene dne 12. 12.
1994 z darovalcem Jurijem Cudrom, Rutarjeva 6, Tolmin ter garsonjera v izmeri
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20,11 m2, ki se nahaja v 1. nadstropju poslovnostanovanjske hiše, Rutarjeva 6, Tolmin, s pripadajočo kletjo v izmeri 1,71 m2 in
je last dolžnika na podlagi darilne pogodbe,
sklenjene dne 24. 8. 1992 z darovalcema
Marijo in Jožefom Farič iz Tolmina, Prekomorskih brigad 8, zarubljene v korist upnika
Nova Kreditna banka Maribor, d.d., Področje Nova Gorica, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,400.000 SIT s pripadki.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 17. 12. 1999

Razpisi
delovnih mest
Št. 111-2/00-0515
Ob-19003
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98):
a)
– 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na upravnem oddelku Vrhovnega sodišča Republike Slovenije;
b)
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Višjem sodišču v Celju,
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
oddelku za civilno sodstvo Višjega sodišča v Mariboru,
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
oddelku za kazensko sodstvo Višjega sodišča v Mariboru;
c)
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Kopru,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Kranju,
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Ljubljani;
č)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kočevju,
– 4 prosta mesta okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Ljubljani;
II. na podlagi 101. člena zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96 in
24/98):
a)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Novem mestu.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto vrhovnega sodnika, določene v
4. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi;
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto višjega sodnika, določene v 3. členu zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodniški službi;
K I/c
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diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi;
K I/č, K II/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-2/00-0515
Ob-19004
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št. 63/94 in
59/99):
a)
– 1 prosto mesto višjega državnega
tožilca na Višjem državnem tožilstvu v
Ljubljani.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
višjega državnega tožilca, določene v drugem odstavku 15. člena in v 16. členu zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-2/00-0515
Ob-19067
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 258.j člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 35/97 in
87/97):
a)
– 1 prosto mesto sodnika za prekrške
s sedežem v Murski Soboti.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev za sodnika za prekrške iz
258.d člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških in pogoje za
izvolitev za sodnika za prekrške, določene v
drugem odstavku 258.e člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
S-160-II-90
Ob-18912
Na podlagi tretjega odstavka 258.c člena zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št.
25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Ur. l. RS,
št. 10/91, 13/93, 66/93, 61/96 – odločba US, št. 35/97, 73/97 – odločba
US, št. 87/97 in 73/98) ter prvega od-

stavka 66. člena in 62. člena zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 19/94) je Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije na
41. seji dne 11. 1. 2000 sprejel naslednji
sklep
Svet sodnikov za prekrške Republike
Slovenije ponovno objavlja javni poziv sodnikom za prekrške k vložitvi kandidatur za
prosta mesta:
– predstojnika Sodnika za prekrške s
sedežem v Brežicah,
– predstojnika Sodnika za prekrške s
sedežem v Kočevju,
– predstojnika Sodnika za prekrške s
sedežem v Murski Soboti,
– predstojnika Sodnika za prekrške s
sedežem na Ravnah na Koroškem.
Kandidati naj prijave z življenjepisom in
dokazili o izpolnjevanju pogojev po zakonu
o prekrških in zakonu o sodiščih pošljejo na
naslov: Svet sodnikov za prekrške Republike Slovenije, Mala ulica 3, Ljubljana, v 15
dneh od objave tega poziva.
Svet sodnikov za prekrške Ljubljana
Št. 4/00
Ob-18959
Na podlagi 9. člena zakona o temeljnih
pravicah iz delovnega razmerja, 20. člena
statuta Zdravstveni dom Zagorje in 11. člena Kolektivne pogodbe za zdravnike in
zobozdravnike objavljamo prosto delovno
mesto
zdravnika specialista ginekologije in
porodništva
s polnim delovnim časom za nedoločen
čas in 4 mesečno poskusno dobo.
Kandidati, ki imajo dokončano Medicinsko fakulteto – Odsek za splošno medicino
in opravljen specialistični izpit iz ginekologije in porodništva naj pošljejo svoje vloge z
dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v
8 dneh po objavi na kadrovsko službo ZD
Zagorje.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po odločitvi.
Zdravstveni dom Zagorje
Št. 07/2000
Ob-18914
Svet osnovne šole Poljane, Zemljemerska 7, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja
Pogoji:
Pogoji, določeni v zakonu o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96):
– izpolnjevanje pogojev za učitelja ali
svetovalnega delavca,
– 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– naziv svetnika ali svetovalca oziroma
vsaj 5-letni naziv mentorja,
– ravnateljski izpit,
– pedagoške, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno pedagoško in poslovno vodenje šole.
Ravnatelj bo imenovan za 4 leta. Nastop
dela 15. 5. 2000.
Kandidati naj pošljejo v osmih dneh po
objavi razpisa, na naslov šole z oznako: “za
razpis”:
– prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev,
– pregled dosedanjega dela na področju vzgoje in izobraževanja,
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– vizija šole.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet osnovne šole Poljane
Št. 25
Ob-19162
Svet zavoda zdravstvenega doma Cerknica-Loška dolina, je na podlagi 32. člena
zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 13/96), 10.
in 11. člena odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Cerknica-Loška dolina (Ur. l.
RS, št. 40/97) ter 26. in 28. do 30. člena
statuta javnega zdravstvenega zavoda
Zdravstveni dom Cerknica-Loška dolina z
dne 18. 12. 1997 (Bilten št. 37/98) na
korespondenčni seji dne 17. 1. 2000 sprejel sklep o začetku postopka za imenovanje
direktorja zavoda.
Kandidat mora poleg splošnih zakonskih
pogojev izpolnjevati še naslednje zahteve:
– visoka strokovna izobrazba ustrezne
zdravstvene smeri,
– opravljen specialistični izpit,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj ustrezne dejavnosti zavoda,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Mandat direktorja traja štiri leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v roku 8 dni od dneva
objave razpisa v ovojnici z oznako “Za razpis”, na naslov: Svet zavoda, Zdravstveni
dom Cerknica-Loška dolina, Cesta 4. maja
17, 1380 Cerknica.
O izbiri bomo kandidata obvestili najkasneje v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Zdravstveni dom Cerknica-Loška
dolina

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

Ob-18974
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska
ul. 2, 2110 Maribor, telefaks 062/222-241,
tel. 062/22-00-152. Kontaktna oseba Božidar Govedič, univ. dipl. inž. el.
2. Vrsta, količina in ocenjena vrednost
blaga, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: izgradnja RTP 110/20
kV Rače – gradbena dela; 195.000 SIT.
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3. Kraj dobave: Rače–Fram.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila blaga, če je znan: marec 2000.
5. Morebitne druge informacije: omejitve bodo upoštevane skladno z uredbo iz
Uradnega lista RS, št. 47/97, uredba št.
2563, 5. člen.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor

Vrednost gradbenih del: 1.800,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Solkan.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: julij 2000.
5. Morebitne druge informacije: naročnik bo druge informacije posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na
naslov: Direkcija RS za ceste, Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

ZJN-01-GD

Št. 011-04-7/00-15
Ob-18899
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izgradnja obvoznice v Kanalu.
Vrednost gradbenih del: 500,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Kanal ob Soči.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: september
2000.
5. Morebitne druge informacije: naročnik bo druge informacije posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na
naslov: Direkcija RS za ceste, Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

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

Št. 351-05-2/00-3123
Ob-18896
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Tivolska 50, 1000 Ljubljana,
faks 178-54-70.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: kompletna
izgradnja novega Zavoda za prestajanje
kazni zapora Koper.
Ocenjena vrednost: 1.000,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Koper.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: junij 2000.
5. Morebitne druge informacije: na naslovu naročnika, pri Mojci Hren.
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij
Ljubljana
Ob-18897
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Trebnje, Goliev trg 5,
8210 Trebnje, tel. 068/348-11-00, faks
068/348-11-31.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: gradbeno
obrtniška in instalacijska dela z notranjo opremo in z zunanjo ureditvijo za
dozidavo in adaptacijo osnovne šole in
vrtca v Velikem Gabru.
Ocenjena vrednost: 332,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Veliki Gaber.
4.
5. Morebitne druge informacije: predvideni datum objave javnega razpisa: 21. 4.
2000.
Občina Trebnje
Št. 011-04-7/00-15
Ob-18898
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izgradnja obvoznice v Solkanu.

Št. 011-04-7/00-15
Ob-18900
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: rekonstrukcija ceste R3-625/1061 Sv. Anton–
Dvori.
Vrednost gradbenih del: 300,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Sv. Anton..
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: julij 2000.
5. Morebitne druge informacije: naročnik bo druge informacije posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na
naslov: Direkcija RS za ceste, Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-7/00-15
Ob-18901
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: modernizacija regionalne ceste R3-641 odsek 1369
od km 5.895 do km 7.095 Ljubljana–
Briše.
Vrednost gradbenih del: 220,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Briše.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: julij 2000.

Stran

324 / Št. 4-5 / 21. 1. 2000

5. Morebitne druge informacije: naročnik bo druge informacije posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na
naslov: Direkcija RS za ceste, Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-7/00-15
Ob-18902
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: ureditev Partizanske ceste R2-445/350 v Sežani.
Vrednost gradbenih del: 260,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Sežana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: julij 2000.
5. Morebitne druge informacije: naročnik bo druge informacije posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na
naslov: Direkcija RS za ceste, Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-7/00-15
Ob-18903
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: modernizacija regionalne ceste R2-407 odsek 1144
od km 5.220 do km 6.600 Brebovnica–
Lučine.
Vrednost gradbenih del: 180,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Brebovnica.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: julij 2000.
5. Morebitne druge informacije: naročnik bo druge informacije posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na
naslov: Direkcija RS za ceste, Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-7/00-15
Ob-18904
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: izgradnja obvoznice Kobarid–vzhod.
Vrednost gradbenih del: 250,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Kobarid.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: oktober
2000.
5. Morebitne druge informacije: naročnik bo druge informacije posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na
naslov: Direkcija RS za ceste, Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste
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Št. 011-04-7/00
Ob18977
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: rekonstrukcija ceste R1-211/0212 Medvode-Vižmarje, krožišče “Na Klancu”.
Vrednost gradbenih del: 220,000.000
SIT
3. Kraj izvedbe del: Medvode-Vižmarje.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega
naročila gradbenih del, če je znan: maj
2000.
5. Morebitne druge informacije: naročnik bo druge informacije posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na
naslov: Direkcija RS za ceste, Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-7/00
Ob18998
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: rekonstrukcija križišča
G2-107/1274 križišče Teharje.
Vrednost gradbenih del: 150,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Celje-Šentjur.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: maj 2000.
5. Morebitne druge informacije: naročnik bo druge informacije posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na
naslov: Direkcija RS za ceste, Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-7/00
Ob18999
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del:
rekonstrukcija
križišča
R2-431/1350 križišče Vitanje.
Vrednost gradbenih del: 160,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Zg. Dolič-Stranice.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: maj 2000.
5. Morebitne druge informacije: naročnik bo druge informacije posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na
naslov: Direkcija RS za ceste, Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-7/00
Ob19000
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del:
modernizacija
ceste
R2-428 (340A)/1252 Pavličevo sedlo
– III. etapa.

Vrednost gradbenih del: 220,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: S.Logar-Pavličeva
sedlo.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega
naročila gradbenih del, če je znan: maj
2000.
5. Morebitne druge informacije: naročnik bo druge informacije posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na
naslov: Direkcija RS za ceste, Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-7/00
Ob19001
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: obnova ceste Prihova odsek 1248.
Vrednost gradbenih del: 170,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Radmirje-Mozirje.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega
naročila gradbenih del, če je znan: maj
2000.
5. Morebitne druge informacije: naročnik bo druge informacije posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na
naslov: Direkcija RS za ceste, Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-7/00
Ob19002
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za promet in zveze-Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: obnova predora Panovec v Novi Gorici na cesti G2-103/1010 Solkan-Nova
Gorica.
Vrednost gradbenih del: 220,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Solkan-Nova Gorica.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: 15. junij
2000.
5. Morebitne druge informacije: naročnik bo druge informacije posredoval le na
podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel na
naslov: Direkcija RS za ceste, Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
Direkcija RS za ceste
Št. 1/00
Ob-19005
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Adamič
Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: nadomestna
gradnja prizidka ZD Ljubljana-Šentvid;
250,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Ljubljana-Šentvid.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: julij 2000.
5. Morebitne
druge
informacije:
306-11-04.
Mestna občina Ljubljana
Mestna uprava
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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

Popravek
V nameri o javnem naročilu za izvajanje
prevozov za zaposlene Premogovnika Velenje, na delo in z dela za obdobje dveh let,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 3 z dne
14. 1. 1999, Ob-18688, se orientacijska
vrednost v 2. točki popravi in pravilno glasi:
205,000.000 SIT na leto.
Uredništvo

ZJN-02-B
Naročilo objave javnega razpisa
brez omejitev za blago
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za naročilo
blaga brez omejitev

Popravek
Ob-19069
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za prehrambene artikle, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 3 z dne 14. 1.
2000, št. 16/03-2000, Ob-18639, se popravi 8. točka in pravilno glasi:
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
3. 3. 2000 ob 12. uri v prostorih Vrtca Murska Sobota, Talanyijeva 6, Murska Sobota.
Vrtec Murska Sobota
Popravek
V javnih razpisih za izbiro izvajalca brez
omejitev, za dobavo zdravstvenega materiala in zdravil ter pisarniškega materiala,
Zdravstvenega doma Krško, objavljenima v
Uradnem listu RS, št. 3 z dne 14. 1. 2000,
Ob-18658 in Ob-18660, št. 8-2000, se
številka ŽR v točki 6. (c) popravi in pravilno
glasi: 51600-603-30902.
Uredništvo
Št. 165/2000
Ob-19006
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Komunala Radovljica, Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica, faks
064/700-01-40.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: dobava fco Komunala Radovljica, OE Ravnanje z odpadki, Rečiška 2, 4260 Bled.

(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kombiniran smetarnik –
pralnik (1 kos) ali smetarnik (1 kos) z
naslednjimi karakteristikami:
– šasija najv. dov. skupne mase
19.000 kg, s pogonom 4×2 in ABS zavornim sistemom,
– moč motorja najmanj 190 kW (260 KM),
motor z znižanim hrupom do 80 dB,
– medosna razdalja šasije 4000 do
4200 mm,
– volumen prostora za odpadke
15–17 m3,
– praznjenje zabojnikov od 120 do
1100 l z možnostjo takojšnjega pranja,
– ali praznjenje zabojnikov od 120 do
1100 l brez pranja,
– istočasno sprejemanje in stiskanje odpadkov do razmerja 1:6,
– pralni tlak na šobah je 120–140 bar.
Natančnejša specifikacija je podana v
razpisni dokumentaciji.
(c), (č), (d)
4. Datum dobave, če je predvideno: v
najkrajšem možnem času.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Radovljica, Ljubljanska cesta 27,
4240 Radovljica – v tajništvu podjetja.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: tri dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 10.000 SIT v gotovini na
blagajni podjetja ali z nakazilom na žiro račun št. 51540-601-15720, z oznako “Razpisna dokumentacija za smetarsko vozilo”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
oddati do 11. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunala Radovljica, Ljubljanska cesta 27, 4240 Radovljica – tajništvo, z oznako “javni razpis smetarnik – pralnik ali smetarnik”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 2. 2000 ob 12.30, na sedežu naročnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe:
– znesek finančnega zavarovanja: 5%
razpisne vrednosti,
– vrsta finančnega zavarovanja: garancija slovenske banke,
– trajanje finančnega zavarovanja: enako veljavnosti ponudbe.
Ponudnik mora pridobiti izjavo banke, da
bo ob sklenitvi pogodbe to garancijo izdala.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v obrokih.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom bo sklenjena kupoprodajna pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– za pravne osebe izpisek iz registra z
opisom dejavnosti, ki ne sme biti starejši od
treh mesecev, za samostojne podjetnike pa
priglasitev pri davčnem uradu,
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– bonitetne obrazce (BON 1 in BON 2),
ki niso starejši od 30 dni, za samostojne
podjetnike pa potrjena davčna napoved za
zadnje davčno obdobje,
ostale zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudbo je možno umakniti 2 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): podano v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: lahko ponudniki dobijo na naslovu naročnika ali po tel. 064/780-252, med 12.
in 14. uro, pri Antonu Potočnik.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bilo objave
o nameri.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: razpis se objavlja prvič.
Komunala Radovljica
Št. 187303
Ob-18913
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Celje,
Vrunčeva 2a, 063/485-023.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Elektro Celje, d.d.,
Vrunčeva 2a, Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: energetski regulacijski
transformator 110/21-10,5/10,5 kV,
Ynyn 6 (d5), moči 31,5 MVA, način hlajenja ONAN.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
60,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 6
mesecev.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: na
naslovu naročnika pri kontaktni osebi Danici Mirnik, tel. 063/4201-473, faks
063/485-023, v sobi 408/IV.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 4. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 11.900 SIT, z virmanom ali
položnico na ŽR št. 50700-601-10238, sklic
na številko 1207, ali na blagajni podjetja.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 22. 2. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Elektro Celje – javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Celje, Vrunčeva 2a – upoštevati pogoj iz
razpisne dokumentacije.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 2. 2000 ob 11. uri, velika sejna soba,
Vrunčeva 2a, IV. nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 10% od razpisne vrednosti – veljavnost garancije 7. 4. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
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drugih dokumentih: kot v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kot v razpisni
dokumentaciji.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
kot v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: lahko umaknejo
do datuma in ure odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Milan Vižintin, univ. dipl. inž. el., tel.
063/4201-302.
16., 17.
Elektro Celje,
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Celje
Ob-19007
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Janka Glazerja Ruše,
Lesjakova 4, 2342 Ruše, 062/662-408.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco lokacija OŠ Janka Glazerja, Ruše.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kombi za prevoz učencev in zaposlenih šole.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 10
dni od prejema naročila (urgentna dobava).
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Janka Glazerja Ruše, Lesjakova
4, 2342 Ruše, tajništvo šole.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 26. 1. 2000 do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT + 19% DDV, na
ŽR Osnovne šole Janka Glazerja Ruše, št.
51800-603-30400.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti dokazilo o
plačilu in pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Osnovna šola Janka
Glazerja Ruše, Lesjakova 4, 2342 Ruše,
tajništvo šole.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 2. 2000 ob 11. uri, Osnovna šola Janka Glazerja Ruše, Lesjakova 4, 2342 Ruše,
pisarna ravnatelja šole.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora kot garancijo za
resnost ponudbe v ponudbi predložiti bančno garancijo v znesku 3% ponudbene vrednosti. Bančna garancija mora veljati najmanj
60 dni od dneva odpiranja ponudb.
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10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
11.
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 pravna oseba, ki mora biti
registrirana in izpolnjuje finančno poslovne in
tehnične sposobnosti v skladu z razpisno dokumentacijo in odredbo o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena in
druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Osnovna šola Janka Glazerja Ruše
Ob-19021
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana, faks 061/188-92-09.
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 70,
1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava motornih vozil:
– osebno vozilo 40–45 KW (1100–
1200 cm3) 3 vratni – 4 kosi,
– osebno vozilo 40–45 KW (1100–
1200 cm3) 5 vratni – 3 kosi,
– osebno vozilo 70–75 KW (1300–
1400 cm3) 5 vratni, polna dodatna oprema
– 1 kos,
– osebno vozilo 40–45 KW (1100–
1200 cm3) – 8 kosov,
– osebno vozilo 70–75 KW (1300–
1400 cm3) – 1 kos,
– osebno vozilo 70–80 KW (1400–
1600 cm3) – 1 kos,
– limuzinski kombi 40–45 kW (1100–
1200 cm3) – 3 kosi,
– kombi furgon povišani 50–60 KW
(2000–2500 cm3), tovorni prostor od 9–
9,5 cm3 – 3 kosi.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
45,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave v letu 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana, III. nadstropje, tajništvo glavnega direktorja.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 2. 2000,
vsak delovnik med 8. in 14.30.
(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. VOD-02/00. 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 14. 2. 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 glavnega direktorja Javnega podjetja
Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova
70, Ljubljana, III. nadstropje.
Ponudba mora biti v zaprti ovojnici z oznako “Ponudba za dobavo motornih vozil –
VOD-02/00 – Ne odpiraj” in številko objave
razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen naslov ponudnika – pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 2. 2000 ob
12. uri, na naslovu: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana, pritličje, sejna soba.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% orientacijske vrednosti javnega naročila, z veljavnostjo do 3. 4. 2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila bodo izvršena
po posameznih dobavah vozil 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 14. 2. 2000 do 10. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena vrednost naročila (naročnik ni dolžan oddati naročila ponudniku, ki
ponudi najnižjo ponudbeno vrednost),
– letni količinski popust,
– rok plačila,
– dobavni rok,
– dostava vozila na lokacijo naročnika,
– skladnost z voznim parkom naročnika,
– reference.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo samo na
pisno zahtevo po faksu 188-92-09. Kontaktna oseba je Dušan Jazbinšek, inž. str.,
tel. 188-92-01.
16., 17.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 73
Ob-19022
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, faks
177-97-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).
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3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava zabojnikov za odlaganje komunalnih odpadkov:
Velikost zabojnikov

120 l
240 l
550 l oziroma 700 l
770 l oziroma 900 l

Predvidena količina

250 kosov
300 kosov
250 kosov
750 kosov

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: izvajalec lahko ponudi vse ali samo posamezne
tipe oziroma velikosti zabojnikov za odlaganje komunalnih odpadkov.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
42,500.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
Velikost zabojnikov

120 l
240 l
550 l oziroma 700 l
770 l oziroma 900 l

Orientacijska vrednost

1,000.000 SIT
2,000.000 SIT
9,500.000 SIT
30,000.000 SIT

4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivno.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, kontaktna oseba Olga Okorn,
soba št. 36, tel. 177-96-28.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je proti dokazilu o vplačilu stroškov
razpisne dokumentacije in fotokopije potrdila o registraciji od RS, Davčnega urada,
Ministrstva za finance, na razpolago do
15. 2. 2000, med 8. in 12. uro, oziroma po
predhodni najavi kontaktni osebi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT, ki jih zainteresirani ponudnik plača z virmanom na žiro račun naročnika pri Agenciji, št. 50103-601-23953,
s pripisom “JR B1/00”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: rok za dostavo ponudb
je ne glede na način dostave 30 dni po
objavi v Uradnem listu RS, in sicer do 12.
ure, na naslov: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana. V primeru, da je 30. dan dela prost dan, je to
prvi naslednji delovni dan.
Ponudbe morajo biti dostavljene v tajništvo podjetja v zaprti kuverti (ovitku), z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Ne odpiraj – ponudba za dobavo zabojnikov – JR
B1/00”. Ovitek ponudbe mora biti zaprt tako, da se na odpiranju lahko nedvoumno
ugotovi, da še ni bil odpiran.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno podjetje Snaga,
d.o.o., Povšetova ulica 6, Ljubljana, prevzemnik tajništvo podjetja, Marjeta Bambič,
soba št. 29, I. nadstropje, tel. 177-96-20,
faks 177-97-13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 22. 2. 2000 ob
9. uri, v sejni sobi št. 51, II. nadstropje, na
sedežu naročnika, Povšetova ulica 6, Ljub-

ljana. Na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov s pisnim
pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju
ponudb, ki so svoja pooblastila komisiji oddali pred odpiranjem.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora poleg ponudbe
priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene vrednosti na
priloženem obrazcu kot varščino, da bo v
primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, pod pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik se bo moral v roku
8 dni po prejemu sklepa o izbiri odzvati na
poziv k podpisu pogodbe in jo najkasneje v
roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri podpisati, sicer se bo štelo, da je od ponudbe
odstopil, naročnik pa bo vnovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.
Bančna garancija bo izbranemu ponudniku vrnjena po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo posla, ostalim ponudnikom pa bo naročnik vrnil bančno garancijo za resnost ponudbe skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po pogodbi.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
Pravne osebe:
1. osnovni podatki o ponudniku,
2. dokazilo o registraciji, staro največ
3 mesece (registrsko sodišče),
3. od notarja največ pred 3 meseci
overjeno odločbo o opravljanju dejavnosti
(upravni organ), z izjavo ponudnika, da v
odločbi ni sprememb,
4. potrdilo o plačanih davkih, staro
največ 1 mesec (izpostava DURS),
5. potrdilo o nekaznovanju vodstvenih delavcev, staro največ 1 mesec (Ministrstvo za pravosodje),
6. potrdilo, da ponudnik ni v stečaju,
staro največ 1 mesec (okrožno sodišče),
7. BON 1 in BON 2 ali BON 3 (APP).
Fizične osebe:
1. osnovni podatki o ponudniku,
2. obrtno dovoljenje o opravljanju dejavnosti – potrdilo o vpisu v imenik samostojnih podjetnikov pri upravni enoti, staro
največ 3 mesece (upravni organ),
3. potrjena davčna napoved (izpostava DURS),
4. potrdilo poslovne banke, ki vodi izvajalčev račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran, staro največ 1 mesec
(matična banka),
5. potrdilo o plačanih davkih, staro
največ 1 mesec (izpostava DURS),
6. potrdilo, da v preteklih 3 letih
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem, staro
največ 1 mesec (Ministrstvo za pravosodje),
7. potrdilo, da ponudnikovo poslovanje
ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da ponudnikovo poslovanje ni s sodno ali drugo odločbo ustavljeno, staro največ 1 mesec (okrožno sodišče).
Vsi:
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1. reference ponudnika,
2. način naročanja, prevzema, dobave,
3. garancijski roki,
4. reklamacijski pogoji, odzivni čas za
odpravo napak,
5. zagotavljanje rezervnih delov,
6. dokazila o poreklu proizvoda, če je
le-ta slovenski,
7. ponudbena cena,
8. plačilni pogoji,
9. dobavni rok,
10. izjava o usposobljenosti ponudnika,
11. izjava ponudnika o strinjanju z razpisnimi pogoji,
12. izjava, da bo ponudnik v primeru,
da bo izbran, predložil bančno garancijo za
dobro izvedbo posla,
13. izjavo ponudnika o strinjanju s pogoji pogodbe, katere vzorec je priložen razpisni dokumentaciji,
14. izjava, da so ponujeni zabojniki za
odlaganje komunalnih odpadkov konstruirani in izdelani tako, da bodo v obdobju 7 let
prenesli statične in dinamične obremenitve
in pogoje, ki nastopijo pri delu naročnika,
15. bančna garancija za resnost ponudbe.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena 50 točk,
– plačilni pogoji 20 točk,
– dobavni rok 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: pojasnila o razpisni dokumentaciji sme
ponudnik zahtevati osebno ali telefonično pri
kontaktni osebi (g. Bonač, tel. 177-96-27),
odgovore na vsebinska vprašanja v zvezi z
javnim razpisom pa le pisno na naslov Javno
podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6,
Ljubljana. Sestanka s ponudniki ne bo. Skrajni rok, do katerega lahko ponudniki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in javnim razpisom, je 8 dni pred
rokom za oddajo ponudbe. Odgovori, pomembni za vse kandidate, bodo poslani na
naslove vseh kandidatov, ki bodo prevzeli
razpisno dokumentacijo.
16., 17.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.
Št. 5/2000
Ob-19024
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vrtec Mavrica Brežice, Šolska ulica
5, 8250 Brežice, tel. 0608/62-835,
66-700, faks 0608/66-701.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. sadje in zelenjava – 3,600.000
SIT,
2. kruh in pekovsko pecivo –
2,300.000 SIT,
3. sveže meso – 3,600.000 SIT,
4. mesni izdelki – 1,300.000 SIT,
5. mleko in mlečni izdelki –
2,800.000 SIT,
6. jajca – 450.000 SIT,
7. testenine in keksi – 1,100.000
SIT,
8. splošno prehrambeno blago –
4,850.000 SIT.
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(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 12
mesecev.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vrtec Mavrica Brežice, Šolska ulica 5, 8250
Brežice.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: neomejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, preko virmana
na račun Vrtca Mavrica Brežice, št.
51620-603-31434, s pripisom: za razpis
(po enodnevni predhodni najavi po faksu).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 2. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: vsak delovni dan od 9. do
11. ure, na naslov: Vrtec Mavrica Brežice,
Šolska ulica 5, 8250 Brežice.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 14. 2. 2000 ob 12. uri, in
sicer na naslovu Šolska ulica 5, Brežice.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 3% razpisne vrednosti skupine, za katero se javlja na razpis.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: v razpisni dokumentaciji.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije (potrdilo izda
pristojno sodišče ali davčna uprava);
– sodno overjeno dokazilo o registraciji,
ki ni starejše od 30 dni, oziroma obrtno
dovoljenje, če gre za opravljanje obrtne in
obrti podobne dejavnosti;
– dokazilo, da ni bila proti ponudniku
izdana pravnomočna sodna odločba, ki kaže na ponudnikovo nestrokovnost;
– dokazilo, da je poravnal davke in prispevke, določene z zakonom (potrdilo izda
davčni urad ali carinska uprava);
– za samostojne podjetnike dokazilo za
poprečno stanje zadnjih treh mesecev na
ŽR, eventualno blokada ŽR in obveznosti
do banke.
13., 14., 15., 16., 17.
Vrtec Mavrica Brežice
Št. 8114/22/2000
Ob-19036
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2, 1000 Ljubljana, faks 061/174-27-02.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): 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 merilnih transformatorjev.
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Vse podrobnosti so razvidne iz razpisne
dokumentacije, ki je na razpolago in 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 celovite ponudbe ali
delne ponudbe po posameznih točkah:
A. napetostni merilni transformatorji
Um = 123 kV,
B. tokovni merilni transformatorji Um =
123 kV,
C. kombinirani napetostni-tokovni merilni transformatorji Um = 245 kV,
D. kombinirani napetostni-tokovni merilni transformatorji Um = 123 kV.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
120,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: do
30. 9. 2000, po dinamiki, navedeni v razpisni dokumentaciji.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: pri
naročniku med 10. in 12. uro, tajništvu Sektorja za obratovanje, IV. nadstropje, Sara
Rauš, tel. 174-2701, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 31. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 25.000 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: 22. 2. 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:
22. 2. 2000 ob 13. uri, pri naročniku, sejna soba RCV/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 60 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
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,
– reference proizvajalca,
– z manjkajočimi podatki izpolnjena, 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),
– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami (pogodbe med ponudnikom in
principali ali zastopniki, ali druge listine, iz
katerih so razvidni nosilci garancije in ponudnikovi pogoji za vzdrževanje predmeta
pogodbe v Republiki Sloveniji),
– izjava ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– podati podatke o že sklenjenih pogodbah za tovrstne dobave, iz katerih je razvidna stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma razpoložljivost kadrovskih kapacitet,
– dokazilo za zagotavljanje kvalitete (ISO),
– 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 naveenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji naročila, da je ponudnik pravočasno 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 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.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 25. 4. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– skupna ponudbena cena (77%),
– plačilni pogoji (3%),
– reference proizvajalca (20%),
– stroškovna učinkovitost (10%),
– ekološka kakovost (5%),
– tehnične prednosti (5%).
Merila so podrobno prikazana v razpisni
dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja jih kontaktna oseba naročnika
Kostja Skok, tel. 061/174-27-50, faks
061/174-2702. Ponudnik lahko v času razpisa zahteva dodatna pojasnila v roku 10
dni od datuma objave naročila.
16., 17.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 191-1/99
Ob-19028
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice, faks: 064-860-016.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Toneta
Čufarja, C. C. Tavčarja 21, Jesenice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
1. mleko in mlečni izdelki;
2. meso in mesni izdelki;
3. sveže ribe;
4. sveža zelenjava in sadje;
5. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje;
6. sadni sokovi in sirupi;
7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi;
8. ostalo prehrambeno blago.
Vrsta, opis in orientacijske količine artiklov, ki so predmet javnega naročila, so
navedene v razpisni dokumentaciji.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko potegujejo za dobavo vseh
artiklov v celoti (sklopi od 1 do 8), za posamezne sklope v celoti ali za posamezne
podskupine, kjer so določene.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
33,800.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. sklop:
7,300.000 SIT
2. sklop
11,000.000 SIT
3. sklop
200.000 SIT
4. sklop
2,300.000 SIT
5. sklop
1,000.000 SIT
6. sklop
1,300.000 SIT
7. sklop
6,500.000 SIT
8. sklop
4,200.000 SIT
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava bo sukcesivna za čas veljavnosti pogodbe – od 15. 3. 2000. dalje.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. 3. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Osnovna šola Toneta Čufarja, Cesta Cirila Tavčarja 21, 4270 Jesenice, tajništvo osnovne
šole, od 8. do 13. ure.

(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 21. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o
vplačilu 5.950 SIT, na račun naročnika št.:
51530-603-33470, – za razpisno dokumentacijo.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do dne 21. 2. 2000, do 13. ure.
Zaprte kuverte morajo biti jasno označene z napisom: Ponudba – ne odpiraj, številko Uradnega lista RS, v katerem je bil objavljen razpis, ter z navedbo predmeta naročila.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice, Cesta C. Tavčarja 21, Jesenice, tajništvo.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek,
dne 21. 2. 2000, ob 13. uri, na naslovu
naročnika.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
spremenljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudniki morajo predložiti
bančno garancijo za resnost dane ponudbe
s strani ponudnika, v znesku 3% od vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 30 dni od dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba o sodelovanju.
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: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe po preteku roka
za oddajo le-te; veljavnost ponudbe mora
biti 70 dni od preteka roka za oddajo ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila, (teža in
način uporabe meril – 21. člena ZJN): edino merilo je cena.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 19. 11. 1999, pod
št. Ob-15041.
Osnovna šola Toneta Čufarja
Jesenice
Št. 32000/0005/2000
Ob-19052
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Hoče-Slivnica, Pohorska c.
15, Sp. Hoče, faks 062/61-65-330, tel.
062/61-65-320.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev za dobavo blaga.
3. (a) Kraj dobave: Občina Hoče-Slivnica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdobava in razvoz apnene moke.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: da.
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(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
6,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: v
roku 2 mesecev po podpisu pogodbe.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
marec 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Hoče-Slivnica, Pohorska c. 15, 2311
Sp. Hoče, Občinska uprava, kontaktna oseba Liljana Mezgec.
Ponudniki morajo obvezno predati naročniku izvod virmana oziroma položnice,
kot dokazilo o plačilu vplačanih stroškov izdelave razpisne dokumentacije.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: petnajst dni od
dneva objave razpisa, vsak delovni dan od
8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT virmansko ali s
položnico na ŽR, št. 51800-630-26084 s
pripisom “Razpis”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20 dni od dneva objave
v Uradnem listu RS, do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Občina Hoče-Slivnica, Občinska uprava, Pohorska c. 15, 2311 Sp.
Hoče.
Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj”,
ponudba “za dobavo in razvoz apnene moke”. Na hrbtni strani mora biti na kuverti
označen naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
20 dni, šteto od dneva objave v Uradnem
listu RS, ob 12. uri, v prostorih Občine Hoče-Slivnica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik mora ponudbi
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, brezpogojno vplačljivo na prvi poziv, v višini 10% od razpisane vrednosti
del, kot jamstvo, da bo v primeru, če bo
izbran, sklenil pogodbo z naročnikom.
Bančna garancija mora biti veljavna najmanj 50 dni po sprejetju sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: najmanj 30 dni po dokončni izdobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: če ponudnik
nastopa s poddobavitelji, mora imeti s temi
sklenjeno pogodbo o skupnem nastopanju
pri tem naročilu. Ti dokumenti morajo biti
sestavni del ponudbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo priložiti ustrezna dokazila
in izjave o izpolnjevanju pogojev iz te točke
v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po izteku roka za
predajo ponudb naročniku, ponudniki več
ne morejo umakniti ponudb.
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14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
rok dobave, dosedanje reference.
Teža in način uporabe meril je določena
v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik se ne obvezuje, da bo sprejel
najnižjo ali katerokoli ponudbo.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: objava je bila
3. 12. 1999.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: prva objava tega javnega naročila 3. 12. 1999.
Občina Hoče-Slivnica
Št. 17/99
Ob-19056
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: SPS Interna klinika, Klinični oddelek
za kardiologijo, Zaloška cesta 7, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: radiofrekvenčni generator za transkatetersko ablacijo motenj
srčnega ritma.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora nuditi kompletno ponudbo.
(č) Ocenjena vrednost naročila: 7,5 mio
SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: oddaja
delnih ponudb in s tem delov naročila ni
mogoča.
4. Datum dobave, če je predvideno: april
2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
april 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje,
soba 40, vsak delovnik med 9. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 31. 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: 11. 2. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajništvo I. nadstropje, soba 13.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 2. 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 10% 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 razpisne
dokumentacije.
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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: 11. 2. 2000 po 9. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. ponudbena cena – 60%,
2. tehnično tehnološki del s kvaliteto
in funkcijo – 20%,
3. garancija in servis – 10%,
4. reference ponudnika – 10%,
Skupaj – 100%.
15.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
17.
Klinični center Ljubljana
Št. 5/2000
Ob-19068
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob
železnici 27, 1420 Trbovlje, faks
0601/26-090.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: TE Trbovlje, d.o.o.,
Ob železnici 27, 1420 Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: varovalna oprema, osebna gasilska oprema in material za požarno varnost.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudba se izdela v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: blago se bo dobavljalo v obdobju od 1. 3.
2000 do 28. 2. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
28. 2. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., nabavna služba (Anita Žučko), Ob železnici 27, 1420
Trbovlje (od 11. do 13. ure).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 14. 2. 2000
do 13. 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.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do 15. 2. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe se predložijo v TET,
d.o.o., v Službo za varstvo pri delu in požarno varnost, Ob železnici 27, Trbovlje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 15. 2. 2000 v prostorih TET, d.o.o., ob 10.30.

9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo po pogojih ponudbe.
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:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa pogodbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena s plačilnimi pogoji – do 60 točk,
– boniteta ponudnika (donosnost, solventnost, likvidnost, certificiranost) – do 28
točk,
– odzivnost – do 12 točk.
15., 16., 17.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje
Št. 403-1/00
Ob-19054
1. Naročnik javnega razpisa je: Republika Slovenija Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, faks: 178-56-82.
2. Način izbiranja najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco Banka Slovenije,
Štefanova 2, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: blago, ki ga je potrebno dobaviti je: tisk in dobava upravnih in sodnih
kolkov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik se lahko poteguje: za tisk in dobavo
upravnih in sodnih kolkov.
(č) Ocenjena vrednost naročila je
30,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave: sukcesivna dobava v
roku 24 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
5.
6. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo je: Republika Slovenija Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, soba 123/V, pri
Miji Palčič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 29. 2. 2000, in
sicer vsak dan od 9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.000 SIT. Način plačila
je virmansko nakazilo ali plačilo s položnico
na račun številka: 50100-630-10014 s sklicem
na
številko:
18-16110-7141998-75232000.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do torka, 29. 2. 2000,
in sicer do 9. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti na naslov: Republika Slovenija Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502
Ljubljana, soba 123/V, Mija Palčič.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 2. 2000 ob
9.15 na naslovu. Republika Slovenija Ministrstvo za finance, Beethovnova 11, 1000
Ljubljana, v sejni sobi v I. nadstropju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, brezpogojno, unovčljivo na prvi poziv, v višini 10% od
vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financiranja in plačila: nad 30 dni od uradnega prejema fakture.
11., 12.
13. Datum do katerega ponudniki ne morejo umakniti ponudbe: po oddaji ponudbe
ponudniki ne smejo umakniti ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kvaliteta, konkurenčnost cen, zaščita proizvodnje,
plačilni roki, hitra dobava in fiksne cene.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 19. 11. 1999 pod
številka: 403-13/99, Ob-14923.
Ministrstvo za finance RS
Št. 30/2000
Ob-19055
1. Naročnik javnega razpisa je: Republika Slovenija Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, faks: 178-56-82.
2. Način izbiranja najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco Banka Slovenije,
Štefanova 2, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: blago, ki ga je potrebno dobaviti je tisk in dobava tobačnih znamk.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: naročnik se lahko poteguje za tisk in dobavo tobačnih znamk.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
145,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave: sukcesivna dobava v
roku 18 mesecev od datuma podpisa pogodbe.
5.
6. (a) Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo je: Republika Slovenija Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, soba 123/V, pri
Miji Palčič.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 29. 2. 2000, in
sicer vsak dan od 9. do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo je potrebno plačati 5.000 SIT.
Način plačila je virmansko nakazilo ali
plačilo s položnico na račun številka:
50100-630-10014 s sklicem na številko:
18-116110-7141998-75232000.
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7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti najkasneje do torka, 29. 2. 2000,
in sicer do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti na naslov: Republika Slovenija Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1502
Ljubljana, soba 123/V, Miji Palčič.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 2. 2000 ob
9.15 na naslovu. Republika Slovenija Ministrstvo za finance, Beethovnova 11, 1000
Ljubljana, v sejni sobi v I. nadstropju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe, brezpogojno, unovčljivo na prvi poziv, v višini 10% od
vrednosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji financiranja in plačila: nad 30 dni od uradnega prejema fakture.
11., 12.
13. Datum do katerega smejo ponudniki
umakniti ponudbe: po oddaji ponudbe ponudniki ne smejo umakniti ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): kvaliteta, konkurenčnost cen, zaščita proizvodnje,
plačilni roki, hitra dobava in fiksne cene.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 19. 11. 1999 pod
št. 403-13/99 Ob-14923.
Ministrstvo za finance RS

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Javno komunalno podjetje
Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10,
1330 Kočevje, z oznako “Ne odpiraj – ponudba – gorivo”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 2. 2000, Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, ob
10. uri.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bančna garancija v višini 5% vrednosti
ponudbe, z veljavnostjo do izbire ponudnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: po razpisni dokumentaciji in pogodbi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik bo
izbran samo eden.
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: po razpisni dokumentaciji.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kvaliteta, plačilni rok, cena, reference.
15., 16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
86 z dne 22. 10. 1999 pod št. Ob-13574.
Komunala Kočevje, d.o.o., Kočevje

Ob-19065
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno komunalno podjetje Komunala
Kočevje, d.o.o., Tesarska 10, 1330 Kočevje, faks 061/851-697.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Kočevje, Kočevska
Reka.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kurilno EL olje, ca.
600.000 litrov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj bo izbran za celotno količino.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
29,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: po
mesečnih naročilih: marec–maj in september–december.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000 oziroma do izbire novega dobavitelja.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje,
d.o.o., Tesarska 10, 1330 Kočevje, tel.
061/851-260, Urša Butala.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 2. 2000.
(c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 23. 2. 2000 do
9. ure.

Št. 751-3/2000
Ob-19154
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana, faks 12-35-361.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: seznam predvidenih
lokacij je sestavni del razpisne dokumentacije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material za potrebe Zavoda za gozdove Slovenije, spisek je sestavni del razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko prijavijo za dobavo pisarniškega materiala v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,200.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava je sukcesivna, celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod
za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana
– tajništvo, vsak delovnik od 8. do 10. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 10.000 SIT z upoštevanim 19%
DDV. Znesek se nakaže na ŽR
50106-603-54908 z označbo 101-901.
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Ponudniki, ki želijo razpisno dokumentacijo, morajo predložiti dokazilo o plačilu in
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 15. 2. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 2. 2000 ob 11. uri, sejna soba Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti bančno garancijo v višini 10%
skupne okvirne vrednosti, z veljavnostjo razvidno iz razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok je 30 dni od
datuma potrditve fakture.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe z naročnikom.
12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 15. 2. 2000
po 11. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najmanj 7 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo
na naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, s pripisom: “Dodatne
informacije – Javni razpis za pisarniški material”.
16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 751-2/2000
Ob-19155
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, 1000 Ljubljana, faks 12-35-361.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: seznam predvidenih
lokacij je sestavni del razpisne dokumentacije.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: potrošni računalniški material za potrebe Zavoda za gozdove Slovenije, spisek je sestavni del razpisne dokumentacije.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko prijavijo za dobavo potrošnega računalniškega materiala v celoti.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
5,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava je sukcesivna, celo leto.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 12. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
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Ljubljana – tajništvo, vsak delovnik od 8. do
10. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije znaša 10.000 SIT z upoštevanim 19%
DDV. Znesek se nakaže na ŽR
50106-603-54908 z označbo 101-902.
Ponudniki, ki želijo razpisno dokumentacijo, morajo predložiti dokazilo o plačilu in
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 1. 2. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 2. 2000 ob 11. uri, sejna soba Zavoda za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti bančno garancijo v višini 10%
skupne okvirne vrednosti, z veljavnostjo razvidno iz razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilni rok je 30 dni od
datuma potrditve fakture.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe z naročnikom.
12.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 1. 2. 2000
po 11. uri.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): kot v
razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: najmanj 7 dni pred rokom za oddajo
ponudb lahko ponudniki pisno zahtevajo pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in
pripravo ponudbe. Vprašanja se naslovijo
na naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana, s pripisom: “Dodatne
informacije – Javni razpis za potrošni računalniški material”.
16., 17.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 362/2
Ob-19156
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva
22, 5000 Nova Gorica, faks 065/23-212.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco območje naročnika razloženo in postavljeno na mesto.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: lastna raba za RTP Dekani 110/20 kV (podrobnejši opis blaga in
tehnične značilnosti so v razp. dok.)
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora predložiti ponudbo v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
30,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: junij 2000.

5. Predvideni datum zaključka dobave:
julij 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: dvig
razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi, ter ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov razpisne dokumentacije, na Elektro Primorska, d.d., PE
Gorica, Erjavčeva 24, 5000 Nova Gorica pri administratorki tehničnega sektorja - Andreji Smole, med 9. in 11. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 25. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije 10.000 SIT in 19% DDV v višini 1.900
SIT ponudniki poravnajo z virmanom na rač.
št. 52000-601-22566, sklic na št. 00
20777- ter številko te objave s pripisom
“razpisna dokumentacija – lastna raba”.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: za pravočasno oddano
bo štela ponudba, ki bo prispela po pošti ali
bo osebno izročena v tajništvo podjetja do
vključno 15. 2. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Primorska d.d., PE
Gorica, tajništvo, Erjavčeva 24, 5000 Nova
Gorica.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 15. 2. 2000 ob
11. uri, v sejni sobi SENG, Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% vrednosti ponudbe, katere veljavnost
je usklajena z veljavnostjo ponudbe.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
nudenje popusta, možnost kompenzacije,
rok plačila mora biti najmanj 30 dni.
11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo za dobavo
blaga in opravljanje storitev - lastna raba za
RTP Dekani 110/20 kV z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: opcija ponudbe
je 90 dni od dneva objave tega razpisa.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, rok plačila, način plačila, popusti za predčasna in/ali gotovinska plačila,
terminski plan, reference in druge posebne
ugodnosti, ki jih nudi ponudnik in so za naročnika pomembne. Podrobnejša uporaba
meril je v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitna pojasnila bo naročnik posredoval le na pisne zahteve vsem zainteresiranim, ki so pri naročniku dvignili razpisno
dokumentacijo.
16., 17.
Elektro Primorska, d.d. Nova Gorica
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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

Dopolnitev
Št. ros 105-3
Ob-19051
V javnem razpisu za oddajo del 3. etape
gradbeno obrtniških in instalacijskih del za
objekt Univerzitetne stavbe v Mariboru, naročnika Ministrstvo za šolstvo in šport RS,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS,
Univerze v Mariboru po pooblaščenem
predstavniku Protech, d.d., Maribor, se dopolni 12. točka:
Investitorji bodo, upoštevajoč 4.2.
točko zakona o javnih naročilih, z
izvajalci sklenili pogodbe še po sprejetju državnega proračuna za leto
2000.
Protech, d.d., Maribor
Ob-18918
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rižanski vodovod Koper, d.o.o.,
6000 Koper, Ulica 15. maja 13, tel.
066/4860, faks 066/486-120.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ilirija (KS Pobegi –
Čežarji) – Mestna občina Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnova vodovoda po Iliriji.
Dolžina cevovoda je 490 m; Duktil
∅ 100 mm, ∅ 80 mm.
Ocenjena vrednost del je 19,000.000
SIT (vrednost gradbenih in montažnih del).
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba po dostavljenem popisu.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del 1. 3. 2000, rok izvedbe je 50
koledarskih dni, datum dokončanja 19. 4.
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Rižanskem vodovodu Koper, d.o.o.
– tajništvo, soba 101, Ulica 15. maja 13,
6000 Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 25. 1. 2000 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT ponudniki poravnajo na ŽR Rižanskega vodovoda Koper, št.
51400-601-11191.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: predložitev ponudbe je
16. 2. 2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper, d.o.o. – (tajništvo), Ulica 15. maja 13,
6000 Koper.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izvedbo obnove vodovoda po Iliriji – javni
razpis”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo 16. 2. 2000 ob 13.15,
na Rižanskem vodovodu (soba 113).
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
vrednosti 10% od ocenjene vrednosti
(1,900.000 SIT).
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede plačevanja: način plačila je po potrjenih mesečnih situacijah v roku 60 dni od datuma
potrditve.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z ZJN – 40. člen.
14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 16. 2. 2000
od 13. ure dalje.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– kompletnost ponudbe,
– rok izvedbe,
– garancija,
– usposobljenost,
– izkušnje s posameznim ponudnikom.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije ponudniki dobijo na Rižanskem vodovodu Koper, tel.
066/4860, pri Miri Stopar.
17., 18.
Rižanski vodovod Koper d.o.o.
Ob-18919
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rižanski vodovod Koper, d.o.o.,
6000 Koper, Ulica 15. maja 13, tel.
066/4860, faks 066/486-120.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ulica Dolga reber,
KS Semedela, Občina Koper.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: obnova vodovoda po ulici Dolga reber v
Kopru, dolžina cevovoda Lž duktil
K9 ∅ 150 mm je 280 m in ∅ 100 mm je
160 m. Ocenjena vrednost del je
30,000.000 SIT (vrednost gradbenih in
montažnih del ter vodovodnega materiala).
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: skupna ponudba za
montažna in gradbena dela.
(b)
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6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek
del 15. 3. 2000, rok izvedbe je 90 koledarskih dni, datum dokončanja 15. 6. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Rižanskem vodovodu Koper, d.o.o.
– s.r.l., tajništvo, soba 101, Ulica 15. maja
13, 6000 Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do ponedeljka, 14. 2. 2000
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške razpisne dokumentacije v višini 40.000 SIT ponudniki lahko poravnajo na blagajni Rižanskega vodovoda Koper, oziroma na ŽR Rižanski vodovod Koper,
d.o.o. – s.r.l., št. 51400-601-11191.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: predložitev ponudbe je
do srede, 23. 2. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Rižanski vodovod Koper,
d.o.o. – s.r.l., Ulica 15. maja 13, 6000
Koper.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za izvedbo obnove vodovoda po Dolgi rebri
v Kopru – javni razpis”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje bo v sredo, 23. 2. 2000 ob
11.15, na Rižanskem vodovodu Koper,
d.o.o. – s.r.l.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
vrednosti 10% od ocenjene vrednosti, z veljavnostjo do izteka ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
način plačila je po potrjenih mesečnih situacijah, in sicer v roku 60 dni od datuma
potrditve situacije.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
skladno z ZJN – 40. člen.
14. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: od 23. 2. 2000
dalje.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– popolnost ponudbe,
– rok izvedbe,
– garancija,
– usposobljenost,
– ugodnosti.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podrobnejše informacije ponudniki dobijo na Rižanskem vodovodu Koper, d.o.o.
– s.r.l., tel. 066/4860, Grošelj Leon.
17., 18.
Rižanski vodovod Koper, d.o.o. – s.r.l.
Št. 353-05-28/99-1850-55
Ob-18976
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Maribor, Mestna upra-
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va, za katero vodi investicijo Komunalna direkcija, Odsek za gospodarske javne službe Maribor, kontaktna oseba mag. B. Škerbinek, udi., Slovenska 40, 2000 Maribor,
tel. 2201-412, faks 226-551, soba št.
108/I.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Pobrežje, Občina
Maribor.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izdelava strojne napeljave plinovodnega
omrežja na Pobrežju v Mariboru. Ocenjena vrednost del je 20,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 15. 3. 2000;
15. 5. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalna direkcija, Slovenska 40, Maribor.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, z virmanom ali
položnico na ŽR št. 51800-840-070-62233,
“Drugi prihodki za komunalne dejavnosti”.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 2. 2000 do 10. ure,
Komunalna direkcija, Slovenska 40, 2000
Maribor, soba 210/II.
(b)
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 2. 2000 ob 8. uri, v Komunalni direkciji, Slovenska 40, 2000 Maribor, sejna soba/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 5% od orientacijske vrednosti javnega naročila. Trajanje garancije 40 dni po
sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje in plačila v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 1/98).
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravni status ponudnika d.o.o., d.d., s.p.
Finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, bodo
navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 2. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 40%,
– rok in kvaliteta predhodnih invest. –
30%,
– reference pri podobnih delih – 30%.
16., 17., 18.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 05-9/2000
Ob-18975
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, faks
(061) 1749-272.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Žirovnica pri Jesenicah, zajetje Završnice.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba sanacije zajezbe Završnice – HE
Moste.
A) Sanacija zajetja Završnica:
– organizacija gradnje,
– zemeljska dela (odstranitev plavin),
– vodnogospodarske ureditve v območju zajetja.
B) Izdelava lovilnih jam in korena zajezbe:
– organizacija gradnje,
– zemeljska dela,
– vodnogospodarske ureditve v območju vtokov.
C) Sanacija prodne pregrade Završnica:
– organizacija gradbišča,
– zemeljska dela (odstranitev plavin),
– vodnogospodarske ureditve prodne
pregrade.
Ocenjena vrednost del: 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: predvidena je oddaja
del za vse skupaj.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante izvajanja
del so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik ne more ponuditi samo svoje variante.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predviden pričetek del je marec 2000, dokončanje pa
april 2000 .
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Gorenjska
c. 46, 1215 Medvode, Branko Petrič, tel.
(061) 1749-185 .
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 2. 2000,
dvig pa je možen le ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): znesek 35.700 SIT je potrebno plačati na račun št. 50106-601-27492 pri APP, ekspozitura Ljubljana – Vič. Na virmanu mora biti
naveden tudi naziv razpisanih del.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do 21. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Savske elektrarne Ljubljana,
d.o.o., vložišče, Gorenjska c. 46, 1215
Medvode.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 21. 2. 2000 ob 13. uri v sejni sobi na
naslovu Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska c. 46, 1215 Medvode.

10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: zahtevana je bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti javnega naročila ali 10% ponudbene
vrednosti, če je ta višja od ocenjene vrednosti, veljavna pa mora biti vsaj do 30.
marca 2000 z opcijo podaljšanja veljavnosti po potrebi.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
financiranje z lastnimi sredstvi.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik lahko nastopa kot posamezni izvajalec ali kot skupina
izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skupnem nastopu.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– ustrezna registracija in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, v področje katere
spada izvedba javnega naročila,
– ustrezna finančna sposobnost,
– ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– dokazilo, da mu zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe,
– ima poravnane obveznosti iz naslova
davkov, taks in drugih dajatev, določenih z
zakonom,
– ustrezno dokazilo pristojnega ministrstva, da ponudnikovi vodstveni delavci v
zadnjih 3 letih pred pričetkom naročila niso
bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem,
– ima ustrezne reference,
– ima ustrezne kapacitete za predvideni
čas izvajanja del,
– podpisana izjava, da sprejema razpisne pogoje, predvidene z razpisno dokumentacijo,
– ustrezna zanesljivost ponudnika glede
na izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v
preteklih poslih,
– pisna dokazila in informacije, iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena
(60 točk),
– reference ponudnika
(30 točk),
– rok izvedbe del
(10 točk).
Največje število točk je 100. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki zbere največje število točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Branko Petrič, tel. (061) 1749-185.
17., 18.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Št. 110-1/00
Ob-19042
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki Slo-
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veniji – DARS, d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136-97-46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: AC Kozina–Klanec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: AC Kozina–Klanec od km 7,5 do km 11,5; izvedba kontrolnega piezometra ACR –
1/99.
Ocenjena
vrednost
celote
je
10,000.000 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 20 dni od uvedbe izvajalca v delo.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, soba
103/I, kontaktna oseba je Marjana Štular,
tel. 17-88-439, faks 17-88-332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 26. 11. 1999.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 7.000 SIT za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na blagajni DDC (soba 104) oziroma
z
virmanom
na
račun
št.
50106-601-291863.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
11. 2. 2000 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba
za AC Kozina–Klanec od km 7,5 do
km 11,5; izvedba kontrolnega piezometra
ACR – 1/99”. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 11. 2. 2000
ob 9. uri, na naslovu: Direkcija Republike
Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
sejna soba št. 220/II.
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 300.000 SIT in veljavnostjo
91 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, bilačno 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, univ. dipl. inž. grad., Družba za
državne ceste, d.o.o., Tržaška 19a, 1000
Ljubljana, tel. 17-88-331, faks 17-88-332.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 5. 11. 1999 pod št.
Ob-14328, objava o izidu pa dne 14. 1.
2000.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-19166
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje, faks
063/441-800 in Vodovod – kanalizacija,
JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 – Celje, faks
063/42-50-310.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: obnova vodovodnih
priključkov na Otoku in v Liscah (v Celju),
gradbena dela.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih del in
ocenjena vrednost celote in delov, ki se
bodo oddajali posamično:
a) Otok: obnova sekundarnih vodov;
Duktil DN 80 mm, L = 256 m,
PE d 63 mm (12 bar) L = 310 m,
hišni priključki: 76 kom,
vrednost: 33,000.000 SIT;
b) Lisce: hišni priključki: 85 kom; vrednost 19,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: kandidirati je možno le za celoto, investitor si pridržuje pravico do oddaje
del vsakega naselja drugemu izvajalcu.
6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
maj 2000, rok izvedbe 3 mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Vodovod – kanalizacija d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje – tajništvo
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva objave v Uradnem listu
RS pa do vključno 16. 2. 2000 med 8. in
10. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilo stroškov razmnoževanja v višini 8.000 SIT, v ceni je vključen DDV, katerega plačajo na ŽR Vodovod - Kanalizacija
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, številka:
50700-601-105256 pri Agenciji RS za plačilni promet enota Celje.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
21. 2. 2000 do 12. ure, ne glede na način
predložitve.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000
Celje.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj - ponudba Obnovo vodovodnih hišnih priključkov na Otoku in v Liscah – gradbena dela“.
9. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo v torek, 22. 2. 2000, ob 9. uri na naslovu: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje v sejni
sobi.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti Strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje, pooblastila za zastopanje.
10. Finančno zavarovanje resnosti ponudbe: ponudniki morajo predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini
2,600.000 SIT.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: avansa ni, račun je plačljiv po roku
60 dni po mesečnih situacijah.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnukov storitev: joint – venture z navedbo vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev: ponudnik mora imeti veljavno registracijo in odločbo o opravljanju
dejavnosti.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril: kriteriji za ocenjevanje
ponudb so naslednji: cena, usposobljenost
ponudnika, referenčni objekti. Način uporabe kriterijev je pojasnjen v razpisni dokumentaciji.
16. Ostali podatki: morebitne dodatne
informacije v zvezi z predmetnim javnim
naročilom se dobijo pri Tonetu Gajšku,
gr. teh., na VO-KA Celje, telefon
063/425-03-39.
17., 18.
Mestna občina Celje
in Vodovod – kanalizacija, JP, d.o.o.
Št. 12-2000
Ob-19169
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pokrajinski muzej Ptuj, Muzejski trg
1, 2250 Ptuj, tel. 062/787-92-32, faks
062/787-92-45.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. Kraj izvedbe del: na odseku hitre ceste Ormož–Gorišnica, Hajndl II.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: ročna
zemeljska dela pri arheoloških zaščitnih izkopavanjih. Orientacijska vrednost
naročila je 20,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideno
delo bo opravljeno v 45 za delo primernih
delovnih dnevih oziroma po dogovoru (predviden začetek 15. 3. 2000).
7. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pokrajinski muzej Ptuj, Muzejski trg 1, 2250 Ptuj.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 28. 1. 2000.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. 2. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo na
naslov Pokrajinski muzej Ptuj, Muzejski trg
1, 2250 Ptuj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 2. 2000 ob
10. uri, na sedežu naročnika.
10., 11., 12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudb do 15. 3. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila,
ki bodo upoštevana pri ocenjevanju ponudb:
dosedanje kvalitete izvajalca pri podobnih
delih.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ponudbe morajo biti v skladu z
merili v razpisni dokumentaciji.
17., 18.
Pokrajinski muzej Ptuj
Št. 13-2000
Ob-19170
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Pokrajinski muzej Ptuj, Muzejski
trg 1, 2250 Ptuj, tel. 062/787-92-32, faks
062/787-92-45.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: na odseku hitre ceste Ormož–Gorišnica, Hajndl III.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: ročna
zemeljska dela pri arheoloških zaščitnih izkopavanjih. Orientacijska vrednost
naročila je 52,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideno
delo bo opravljeno v 144 za delo primernih
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delovnih dnevih oziroma po dogovoru (predviden začetek 15. 3. 2000).
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Pokrajinski muzej Ptuj, Muzejski trg 1, 2250
Ptuj.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 28. 1. 2000.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. 2. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo
na naslov Pokrajinski muzej Ptuj, Muzejski
trg 1, 2250 Ptuj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 2. 2000 ob
10. uri, na sedežu naročnika.
10., 11., 12., 13.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudb do 15. 3. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila, ki
bodo upoštevana pri ocenjevanju ponudb: dosedanje kvalitete izvajalca pri podobnih delih.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: ponudbe morajo biti v skladu z
merili v razpisni dokumentaciji.
17., 18.
Pokrajinski muzej Ptuj

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. 14-2303/99
Ob-18915
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, tel. 064/373-103, telefaks
064/373-107.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje dejavnosti oglaševanja, plakatiranja in obveščanja v
Mestni občini Kranj, ki se podeli ločeno
ali skupno za:
1. izvajanje dejavnosti oglaševanja in
plakatiranja;
2. izvajanje dejavnosti obveščanja urejanja neprometne signalizacije.
4. Kraj izvedbe: območje Mestne občine Kranj.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi odločbami rezervirana za specifičen poklic: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov ali
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo:

– zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97),
– odlok o gospodarskih javnih službah v
občini Kranj (Ur. l. RS, št. 70/94),
– odlok komunalnih taksah v občini Kranj
(Ur. l. RS, št. /92).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: ne.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik se lahko poteguje
za izvajanje vseh dejavnosti v celoti oziroma
samo za izvajanje dejavnosti oglaševanja in
plakatiranja ali samo za izvajanje dejavnosti
obveščanja - urejanja neprometne signalizacije, ki vsaka zase obsegata:
1. izvajanje dejavnosti oglaševanja in
plakatiranja obsega: postavljanje in upravljanje velikih panojev (jumbo panoji), nameščanje sredstev oglaševanja na reklamne table, reklamne panoje, reklamne vitrine
in , vitrine, integrirane v objektih avtobusnih
postajališč, reklamne kioske in podobno, ki
so v lasti izvajalcev oziroma lokalne skupnosti ter njihovo upravljanje, nameščanje sredstev oglaševanja na drogovih javne razsvetljave in njihovo upravljanje, nameščanje reklamnih transparentov, postavljanje in upravljanje Back Light panojev, roto in
elektronskih panojev ter svetlobnih panojev
(City Light) in njihovo upravljanje, vodenje
evidence nosilcev plakatiranja in oglaševanja in nadzor nad nedovoljeno uporabo nosilcev plakatiranja in oglaševanja;
2. izvajanje dejavnosti obveščanja urejanja neprometne signalizacije obsega:
izdelavo vseh vrst neprometne signalizacije, upravljanje (postavljanje, zamenjavanje,
dopolnjevanje, odstranjevanje in vzdrževanje nosilcev informacijsko usmerjevalnih
sporočil in obvestil - usmerjevalnih tabl ter
obeleževanje poslovnih stavb in dejavnosti)
in trženje neprometne signalizacije ter vodenje evidence neprometne signalizacije.
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: čas trajanja pogodbe o
izvajanju dejavnosti ne more biti krajši od
štiri in ne daljši od osem let.
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, kontaktni osebi Anton Draškovič, Jože Pešak.
(b) Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: vsak delovni
dan od 8. do 12. ure do vključno srede,
2. 2. 2000, v sobi 215/II Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 tolarjev na žiro račeun Mestne občine Kranj številka 51500-630- 50113 s
pripisom “razpisna dokumentacija za oglaševanje”.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do vključno torka,
dne 15. februarja 2000, do 12. ure.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: v sobo 215/II Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
sreda, dne 16. februar 2000, ob 12. uri v
sobi 9, Mestna občina Kranj.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v postopku zahtevana: navedeno 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 ter tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– ponudnik mora biti vpisan v sodni register in mora imeti dovoljenje pristojnega organa za opravljene dejavnosti, samostojni
podjetnik mora biti prijavljen pri pristojni
davčni upravi v Republiki Sloveniji (priglasitveni list DURS),
– 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,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti,
– izjava banke, da bo predložil garancijo
za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti,
– obrazec BON-1 in BON-2, oziroma
BON 3, ne starejše od 30 dni od te objave,
oziroma davčna odmera samostojnega podjetnika za leto 1998, ne starejša od 90 dni
od te objave,
– dokazilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov in drugih dajatev, ne starejše od 30 dni od te objave,
– dokazilo o nekaznovanosti vodstvenih
delavcev ponudnika v zvezi s poslovnjem v
3 letih pred pričetkom naročila, ne starejše
od 30 dni od te objave,
– ponudbeni predračun z rekapitualcijo,
– potrjene reference za izvajanje dejavnosti,
– potrjen predlog pogodbe.
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):
– ponujena odškodnina za izvajanje dejavnosti (40%),
– reference (25%),
– kvaliteta in obseg predlaganih rešitev
(25%),
– načrt sanacije obstoječega stanja (10%).
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije do
izteka razpisnega roka na Mestni občini
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, osebno
ali po telefonu 067/373-155, kontaktni
osebi Anton Draškovič, Jože Pešak.
19. Datum predhodne objave o naročilu, če je bila objavljena: ne.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: je objavljeno prvič.
Mestna občina Kranj

Št. 025-6/2000-1
Ob-19202
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Geodetska uprava RS, Ljubljana, Zemljemerska ul. 12, telefon
061/178-49-27, faks 061/178-48-34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: vrednosti naročil storitev enostavnih kopiranj za posamezne
notranje organizacijske enote Geodetske uprave RS znašajo:
3.1. Glavni urad:
3,500.000 SIT,
3.2. OGU Koper:
900.000 SIT,
3.3. OGU Kranj:
100.000 SIT,
3.4. Izpostava Gornja
Radgona:
300.000 SIT,
3.5. OGU Nova Gorica: 400.000 SIT,
3.6. OGU Sevnica:
250.000 SIT,
3.7. OGU Velenje:
100.000 SIT.
Ocenjena vrednost naročila skupaj:
5,550.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: dvig in predaja materiala za kopiranje se bo vršila po posameznih
notranjih organizacijskih enotah Geodetske
uprave RS in sicer:
– MOP, Geodetska uprava RS, Glavni
urad, Ljubljana, Zemljemerska ulica 12,
– Območna geodetska uprava Koper,
Cankarjeva ul. 1; Izpostava Koper, Cankarjeva ul. 1; Izpostava – Ilirska Bistrica, Vojkov
drevored 14; Izpostava Postojna, Jenkova
ul. 3; Izpostava Sežana, Kosovelova ulica 1,
– Območna geodetska uprava Kranj,
Slovenski trg 1,
– Izpostava Gornja Radgona, Kerenčičeva ulica 3,
– Območna geodetska uprava Nova Gorica, Kidričeva ulica 14; Izpostava Nova Gorica, Kidričeva ul. 14; Izpostava Ajdovščina,
Gregorčičeva ul. 24; Izpostava Tolmin, Trg
maršala Tita 19,
– Območna geodetska uprava Sevnica,
Glavni trg 19A; Izpostava Sevnica, Glavni
trg 19A; Izpostava Brežice, Trg izgnancev
16; Izpostava Krško, Cesta Krških žrtev 15,
– Območna geodetska uprava Velenje,
Prešernova cesta 1.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: brez omejitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: kot je
določeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se lahko potegujejo za storitve na vseh lokacijah od 3.1. do
3.7. skupaj ali za vsako posamezno lokacijo v točkah 3.1. do 3.7. posebej.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: izvedba posamezne naloge poteka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja po-
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samezne naloge je opredeljena z uveljavitvijo posamezne pogodbe, dokončanje pa je
določeno v razpisni dokumentaciji.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Ljubljana Zemljemerska ulica 12, kontaktna
oseba: Nives Jurcan.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 1. 2. 2000 do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, na ŽR št.
50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo 2. 2. 2000 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje
in prostor, Geodetska uprava Republike
Slovenije, Glavni urad, Ljubljana Zemljemerska ulica 12, kontaktna oseba: Nives
Jurcan.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 2. 2000 do 10. uri; Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana, Zemljemerska ulica 12, sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti naročila, veljavne
do 2. 3. 2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih:vse naloge od 3.1.
do 3.7. financira 100% naročnik.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 2. 2. 2000
po 9. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: to je prva objava.
Geodetska uprava RS
Št. 025-5/2000-1
Ob-19203
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Geodetska uprava RS, Ljubljana, Zemljemerska ul. 12, telefon
061/178-49-27, faks 061/178-48-34.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: naročilo obsega servisno vzdrževanje in popravila kopirnih in
fotokopirnih strojev po posameznih
znamkah strojev ter poslovni zakup kopirnih strojev po posameznih lokacijah
(Območne geodetske uprave in njihove
izpostave).
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a) Ocenjena vrednost naročila za posamezne znamke strojev.
SIT

3.a.1)

Minolta skupaj
vsi modeli:
Canon skupaj
vsi modeli:
Ricoh:
Xerox:
Olivetti:
Nashuatec:
Elsi copy:
Ecodiazo:
Metem:
Kopirna miza Meta:
Gorenje Tehnomatik:
OCE:
Superdiazo:
KA- 103:
ROWE 212:

3.a.2)
3.a.3)
3.a.4)
3.a.5)
3.a.6)
3.a.7)
3.a.8)
3.a.9)
3.a.10)
3.a.11)
3.a.12)
3.a.13)
3.a.14)
3.a.15)

5,000.000,
5,700.000,
3,000.000,
320.000,
500.000,
60.000,
230.000,
770.000,
1,300.000,
300.000,
120.000,
220.000,
220.000,
60.000,
200,000.

Ocenjena vrednost naročila skupaj: 18,000.000 SIT.
b) Vrste zakupov strojev po posameznih lokacijah
Skupno
št. kopij
A3, A4

Lokacija

3.b.1)
3.b.2)
3.b.3)
3.b.4)
3.b.5)
3.b.6)
3.b.7)
3.b.8)
3.b.9)
3.b.10)
3.b.11)
3.b.12)

Izpostava Sežana, Kosovelova ulica 1
OGU Ljubljana, Cankarjeva cesta 1/III
Izpostava Kočevje, Ljubljanska cesta 26
Izpostava Ljubljana, Cankarjeva cesta 1/III
Izpostava Ajdovščina, Gregorčičeva ulica 28
Izpostava Maribor, Ul. heroja Tomšiča 2
Izpostava Novo mesto, Rozmanova ulica 38
Izpostava Ormož, Vrazova ulica 9
Izpostava Krško, Cesta krških žrtev 15
Izpostava Sevnica, Glavni trg 19A
Izpostava Slovenj Gradec, Francetova cesta 7
Izpostava Velenje, Prešernova cesta 1

20.000
60.000
60.000
60.000
150.000
100.000
50.000
18.000
40.000

Tekoči
m A0

18.000

10.000
80.000
45.000

Ocenjena vrednost naročila skupaj: 5,600.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: za razpisano storitev pod
a): Glavni urad, Območne geodetske uprave in njihove izpostave:
– MOP, Geodetska uprava RS, Glavni
urad, Ljubljana, Zemljemerska ulica 12,
– Območna geodetska uprava Celje, Ulica XIV. divizije 12, Izpostave Celje, Laško,
Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju in
Šmarje pri Jelšah,
– Območna geodetska uprava Koper,
Cankarjeva ulica 1, Izpostave Koper, Ilirska
Bistrica, Postojna in Sežana,
– Območna geodetska uprava Kranj,
Slovenski trg 1, Izpostave Kranj, Jesenice,
Radovljica in Škofja Loka,
– Območna geodetska uprava, Ljubljana, Cankarjeva cesta 1/III, Izpostave Ljubljana, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Kočevje, Litija, Logatec, Rakek, Trbovlje in Vrhnika,
– Območna geodetska uprava Maribor,
Ulica heroja Tomšiča 2, Izpostava Slovenska Bistrica,
– Območna geodetska uprava Murska
Sobota, Slomškova ulica 19, Izpostave Murska Sobota, Gornja Radgona, Lendava in
Ljutomer,
– Območna geodetska uprava Nova Gorica, Kidričeva ulica 14, Izpostave Ajdovščina, Idrija in Tolmin,
– Območna geodetska uprava Novo mesto, Rozmanova ulica 38, Izpostave Novo
mesto, Črnomelj in Trebnje,

– Območna geodetska uprava Ptuj,
Krempljeva ulica 2, Izpostave Ptuj in Ormož,
– Območna geodetska uprava Sevnica,
Glavni trg 19A, Izpostave Sevnica, Brežice
in Krško,
– Območna geodetska uprava Slovenj
Gradec, Francetova cesta 7, Izpostave Slovenj Gradec in Ravne,
– Območna geodetska uprava Velenje,
Prešernova cesta 1, Izpostave Velenje, Mozirje in Žalec.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: brez omejitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo storitve: kot je
določeno v razpisni dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve, če
se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za
del storitev: ponudniki se lahko potegujejo za
vse dele storitev v točkah od 3.a.1) do 3.a.15)
skupaj ali pa za vsako posamezno storitev
opisano v točkah od 3.a.1) do 3.a.15) posebej. Za storitev v točkah od 3.b.1) do 3.b.12)
pa se ponudniki potegujejo v celoti.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.

(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: izvedba posamezne naloge poteka po zahtevah naročnika, opredeljenih v
razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek izvajanja posamezne naloge je opredeljena z uveljavitvijo posamezne pogodbe, dokončanje pa je
določeno v razpisni dokumentaciji.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Ljubljana Zemljemerska ulica 12, kontaktna
oseba: Nives Jurcan, Glavni urad.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 2. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 2.500 SIT, na ŽR št.
50100-630-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 2. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo:Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana Zemljemerska ulica 12, kontaktna oseba: Nives Jurcan.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 2. 2000 do 10. uri; Geodetska uprava
Republike Slovenije, Glavni urad, Ljubljana,
Zemljemerska ulica 12, sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% razpisane vrednosti naročila, veljavne
do 16. 3. 2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih:vse naloge od
3.a.1) do 3.b.12) financira 100% naročnik.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 2. 2000
po 9. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (12. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: to je prva objava.
Geodetska uprava RS
Št. 62100-0005/99
Ob-18916
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Sevnica, Glavni trg 19/A,
8290 Sevnica, telefaks 0608/41-444.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izvajanje letnega programa športa v Občini Sevnica za leto
2000; izbralo se bo večje število izvajal-
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cev. Ocenjena vrednost naročila znaša po
osnutku proračuna za leto 2000
12,960.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Občina Sevnica.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: pravilnik za
vrednotenje športnih dejavnosti v Občini Sevnica (Ur. l. RS, št. 93/99) in letni program
športa v Občini Sevnica (sklep občinskega
sveta z dne 3. 11. 1999) – oba dokumenta
bosta v prilogi razpisne dokumentacije.
(c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: datum pričetka storitve
je 1. 1. 2000 in datum dokončanja storitve
je 31. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: splošna služba, Petra Pozderec.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 18. 2. 2000.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 2. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Sevnica, Glavni trg
19/A, 8290 Sevnica.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 2. 2000 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Sevnica – soba št. 001.
12., 13., 14.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki so lahko fizične in pravne osebe,
ki so usposobljene za izvajanje letnega programa športa v Občini Sevnica.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 21. 2. 2000
po 12. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): število
zbranih točk po prilogi k pravilniku za vrednotenje športnih programov v Občini Sevnica (Ur. l. RS, št. 93/99) v skladu s prioriteto
športa iz letnega programa športa v Občini
Sevnica (sklep občinskega sveta z dne
3. 11. 1999) – oba dokumenta sta priloga
v razpisni dokumentaciji.
18., 19., 20.
Občina Sevnica

8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: 12 mesecev od podpisa pogodbe, predvideni pričetek del: marec 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Termoelektrarna Brestanica,
d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica, tajništvo
TEB, tel. 0608/24-16-125.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 3. februar 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na ŽR št.
51600-601-10014.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 11. 2. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
11. 2. 2000 ob 10.05, Javno podjetje Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18,
8280 Brestanica.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% orientacijske vrednosti ponudbe, veljavna do 15. 4. 2000 (z možnostjo podaljšanja roka veljavnosti).
13., 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 lahko izvaja razpisana dela samo
kot samostojni izvajalec; odzivni čas interventne ekipe (najmanj 3 osebe) mora biti
največ 20 minut.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: od odpiranja
ponudb dalje.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena, plačilni pogoji – 56%,
– boniteta – 16%,
– reference – 14%,
– zagotavljanje kakovosti storitve – 14%.
18. Druge informacije o naročilu: Tomislav Malgaj za tehnični del razpisne dokumentacije (0608/24-16-150), Marjana Molan za splošni del razpisne dokumentacije
(0608/24-16-124).
19., 20.
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Ob-18917
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280 Brestanica,
faks 0608/22-262.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: storitev fizičnega varovanja in receptorskih del. Ocenjena orientacijska vrednost: 10 mio SIT.
4. Kraj izvedbe: Javno podjetje Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)

Ob-19008
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12, 1000 Ljubljana,
061/125-74-14.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponudnik bo izbran na
podlagi javnega razpisa brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: opravljanje storitev
čiščenja fakultetnih prostorov z okolico;
orientacijska vrednost 14,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12, 1000
Ljubljana.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
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8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: za obdobje 24 mesecev; začetek 1. 3. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Zoisovi 12, Ljubljana, soba 5a (pritličje) – tajnik fakultete.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 8. 2. 2000 do 14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago proti plačilu 5.000 SIT, ki se
plača gotovinsko na blagajni Fakultete za
arhitekturo oziroma negotovinsko z virmanom na žiro račun št. 50101-603-402615.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: zadnji dan za oddajo
ponudb je četrtek, 10. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12, 1000 Ljubljana – tajništvo. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba za opravljanje storitev
čiščenja fakultetnih prostorov z okolico” in z
navedbo številke objave tega javnega razpisa. Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden točen naslov ponudnika.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, dne
11. 2. 2000 ob 10. uri, na naslovu: Fakulteta za arhitekturo, Zoisova 12, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, soba št. 30 (Plečnikova soba). 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 3% celotne vrednosti naročila.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeni 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: ponudnik je
lahko gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki mora predložiti dokumentacijo v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba je
veljavna 90 dni od dneva te objave.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena (najnižja cena ni nujno najugodnejša),
– reference,
– fiksnost cen za obdobje prvega leta
opravljanja storitev,
– druge ugodnosti.
18. Druge informacije o naročilu: dodatne informacije dobijo ponudniki na tel.
20-00-721, tajnik FA, vsak dan od 7. do
14. ure.
19., 20.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za arhitekturo
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Št. 228-02-5/99
Ob-19049
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-55-79.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izbira izvajalca varnostno receptorske službe poslovnih objektov: Parmova 33, Beethovnova 11, Gregorčičeva 25, Župančičeva 6, Jesenkova 3, Cankarjeva 5 v Ljubljani. Ocenjena
vrednost naročila znaša: 55,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Parmova 33, Beethovnova 11, Gregorčičeva 25, Župančičeva 6,
Jesenkova 3, Cankarjeva 5, v Ljubljani.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: pridobljena licenca za opravljanje storitev fizičnega varovanja premoženja.
(b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: v
skladu z razpisnimi pogoji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudnik mora ponuditi celotno razpisano storitev.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik ne more
predložiti variantne ponudbe.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik mora obvezno predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve: 1. 4.
2000, dokončanje storitve 30. 6. 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Aleš Ponikvar, tel.
061/178-55-65, telefaks 061/178-55-79.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 25. 1. 2000
do 7. 2. 2000, vsak delovni dan od 9.30
do 10.30.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 2. 2000 do 9.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 2. 2000 ob 10. uri v sejni sobi, na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
bančna garancija v višini 10% ocenjene
vrednosti naročila, z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna dolo-
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čila v drugih dokumentih: skladno z določili
posebnih razpisnih pogojev.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– predpisana dovoljenja in licenca za
opravljanje dejavnosti, v področje katere
spada izvedba javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in delovne zmožnosti ter zadostne proste tehnične zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanesljivosti, izkušnje in ugled.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 18. 5. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. reference ponudnika pri opravljanju predmetnih storitev (od 0 do 46 točk),
2. plačilni pogoji, ki jih nudi ponudnik
naročniku (0,1 točke za vsak dan daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar največ za
60 dni),
3. ponudnik razpolaga z veljavnim certifikatom kakovosti (ISO 9001, ISO 9002)
za opravljanje predmetnih storitev (10 točk),
4. druge ugodnosti, ki jih ponudnik
nudi naročniku (3 točke),
Pri vrednotenju po točka od 1. do 4. se
upošteva vplivnostni faktor 0,4.
5. ponudbena cena.
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
18. Druge informacije o naročilu: datum,
do katerega bodo ponudniki obveščeni o
izidu javnega razpisa: 1. 3. 2000.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
100 z dne 10. 12. 1999.
Vlada RS
Servis skupnih služb vlade
Št. 012326
Ob-19044
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: J.P. Vodovod – Kanalizacija, Krekov
trg 10, 1000 Ljubljana, telefaks
061/317-851.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nadzor nad izgradnjo
poslovno – servisnega objekta.
Ocenjena
vrednost
naročila
–
30,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Ljubljana, Vodovodna
ulica 5.
(a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: naročilo se izvaja v skladu z 61. in
63. členom ZGO.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: ZGO,
GD št. 351-574/87-4/2-3 (10. 6. 1996).
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
navesti je potrebno imena in strokovne kvalifikacije osebja odgovornega za izvedbo
storitve.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: storitev se ne deli, možna je
le storitev v celoti.
7.
(a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponudnik mora obvezno ponuditi predloženo varianto iz razpisne dokumentacije.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: okvirni pričetek del je
predviden dne 3. 4. 2000. Dokončanje del
je vezano na dokončanje izgradnje objekta.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: JP
Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Krekov trg
10, 1000 Ljubljana, II. nadstropje - Franc
Vizjak univ. dipl. inž. gradb. (faks 317-851)
od 9. do 13. ure.
Kontaktna oseba za dodatne informacije
je Aleš Hojs univ. dipl. inž. grad.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo od 24. 1.
2000 do 10. 2. 2000 v času od 9. do 13.
ure ob predhodni najavi datuma in ure dviga
dokumentacije. Ponudnik mora ob dvigu
razpisne dokumentacije pustiti svoj naslov,
tel., fax, in priimek kontaktne osebe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na
ŽR 50100-601-11581. Namen nakazila –
Dvig razpisne dokumentacije št. JN
1 nadz/2000. Račun z obračunanim DDV
bo posredovan naknadno.
Virmansko vplačilo mora ponudnik izvršiti pred dvigom razpisne dokumentacije,
kopijo vplačila pa predati ob dvigu razpisne
dokumentacije.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je treba
predložiti najkasneje do 15. 2. 2000 do 13.
ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: J.P. Vodovod – Kanalizacija, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte s ponudbo morajo
biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj”
Ponudba za nadzor nad izgradnjo poslovno
– servisnega objekta, (številka te objave).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 16. 2. 2000
ob 8. uri na naslovu: J.P. Vodovod – Kanalizacija, Krekov trg 10, 1000 Ljubljana, sejna soba v 2. nadstropju.
Odpiranje ponudb vodi komisija za javna
naročila.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv v višini 2,000.000 SIT, kot jamstvo, da
bo v primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo
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z naročnikom. Bančna garancija mora biti
veljavna najmanj 60 dni, šteto od dneva odpiranja ponudb, to je do 16. 4. 2000.
Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki ni
opremljena z ustrezno garancijo za resnost
ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in / ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: glede financiranja ni pogojev. Plačilo
izvedenih del bo izvajano na podlagi izstavljenih mesečnih situacij v roku 30 dni od
dneva potrditve.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: če ponudnik nastopa v
ponudbi s podizvajalci, mora z le-temi skleniti pogodbo o skupnem nastopanju. Omenjeni dokumenti so sestavni del ponudbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnikom bo priznana sposobnost kolikor imajo izkušnje in tehnične sposobnosti
za izvedbo tovrstnih storitev:
– izpolnjevati morajo zakonske pogoje
za izvedbo javnega naročila,
– dokazila o finančnih sposobnostih,
poravnanih obveznostih in zakonitem poslovanju,
– zagotovila o kadrih, in prostih kapacitetah, potrebnih za izvedbo javnega naročila,
– izkazati mora letni promet za leto 1998
v višini nad 350,000.000 SIT.
– drugi pogoji, določeni v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po izteku roka za
predajo ponudb, to je po 15. 2. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:
Merila za izbiro izvajalca so:
1. ponudbena cena,
2. reference ponudnika na enakih ali
sorodnih objektih (zadnje 2 leti),
3. bonitete podjetja (finančna usposobljenost),
4. kadrovska zasedba ponudnika.
Merila (ponderji), kriteriji in način ocenjevanja ponudb so navedeni v razpisni dokumentaciji.
18.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena: ni
bilo predhodne objave.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: prva objava javnega razpisa za omenjeno javno naročilo.
Javno podjetje
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 276
Ob-19163
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Ljubljana, Dunajska 106, tel.
189-73-00, faks 189-73-47.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen zakona o javnih naročilih): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: upravljanje in vzdrže-

vanje skladišča in blaga v vrednosti
6,000.000 SIT letno.
4. Kraj izvedbe: skladišče Slovenja vas
pri Ptuju.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za specifičen poklic: po razpisni dokumentaciji.
b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
blagovnih rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95).
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 storitve: ponudbe ni možno deliti na
posamezne storitve.
7. a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ni variant.
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo
varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: od 1. 3. 2000 dalje.
9. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago na naslovu: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106/VIII
- tajništvo.
b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do 11. 2. 2000 do
14. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na razpolago za znesek 20.000 SIT, katerega vplačajo interesenti virmansko na račun št. 50101-603-402300.
10.a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
predložene do 14. 2. 2000 do 10. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII - tajništvo.
Zapečatene ovojnice morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba - upravljanje
in vzdrževanje - Ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti točen
naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 2. 2000 ob
11. uri, na naslovu: Poslovna stavba, Dunajska 106 - I.nadstropje.
Ponudniki bodo obveščeni o izbiri javnega razpisa do 23. 2. 2000.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
14., 15.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: 14. 2. 2000.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen zakona o javnih naročilih): opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
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18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba Franjo Lesjak, Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106, tel. 061/189-73-16.
19., 20
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ljubljana
Št. 64-10/98
Ob-19167
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper, 271-907.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo plavalnega bazena vel. 50×25 m na kopališču v
Žusterni.
Ocenjena vrednost investicije je
12,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Žusterna, Koper.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: ZGO.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o graditvi objektov, zakon o obligacijskih razmerjih, posebne gradbene uzance,
zakon o javnih naročilih.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve:
29. člen ZGO.
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: sprejemljivost variant upoštevajoč razpisne pogoje.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: da, upoštevajoč razpisne pogoje.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek storitve tri dni
po podpisu pogodbe, dokončanje storitve v
roku 30 dni za 1. fazo, 60 dni za 2. fazo in
80 dni za 3. fazo; vse od datuma podpisa
pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Koper, Urad za družbene dejavnosti, Verdijeva 10 (2. nadstr.), Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 2. 2. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT na žiro račun
Mestne občine Koper, 51400-630-90004,
s pripisom: javni razpis za projekt bazena v
Žusterni.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 4. 2. 2000 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: sprejemna pisarna Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper,
pritličje desno.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
4. 2. 2000 ob 11. uri, Urad za družbene
dejavnosti Mestne občine Koper, Verdijeva
10 (2. nadstropje).

Stran

342 / Št. 4-5 / 21. 1. 2000

12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
ponudnik mora v sklopu ponudbene dokumentacije predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 5% ponudbene
vrednosti, veljavno do izteka veljavnosti ponudbe.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela oddal v paketu enemu izvajalcu,
ki lahko angažira kooperante skladno s pogoji 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: vsebina listin, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik za dokazovanje navedenih pogojev, je detajlno opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti od ponudbe: ponudniki lahko umaknejo ponudbo do pričetka odpiranja ponudb (4. 2. 2000 do 11. ure).
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v razpisni dokumentaciji bodo skladno z 21. členom ZJN ta merila natančneje opredeljena,
izhodišča za izbor najugodnejšega ponudnika pa bodo: usposobljenost, reference,
ponudnikova rešitev, ponudbena cena, plačilni pogoji.
18. Druge informacije o naročilu: ponudba mora veljati do 1. 3. 2000.
Predviden rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je 10
dni po javnem odpiranju ponudb.
Dodatne informacije se dobijo pri
Matiji Bergoču, univ. dipl. inž. grad.,
tel.
066/272-459
oziroma
GSM
041/768-738.
19., 20.
Mestna občina Koper
Št. 103
Ob-19196
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Vrbina 12, 8270 Krško, faks 0608/21-006.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nadzor nad gradnjo objekta čistilna naprava NE Krško.
Ocenjena vrednost naročila: 3,750.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: Krško.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba
naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da, po razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: po
razpisni dokumentaciji.
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6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo za del storitev: ne, po razpisni dokumentaciji.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: pričetek del 15. 6.
2000, konec del v skladu z dokončanjem
del na gradbišču in predajo dokumentacije.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12,
8270 Krško, nabava – domača nabava, soba 202.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 28. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 15. 2.
2000 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, (soba 235
– pošta).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 2. 2000 ob 13. uri, v Nuklearni elektrarni Krško (soba 223).
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
garancija za resnost ponudbe v znesku 3%
vrednosti ponudbe z veljavnostjo do 15. 3.
2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: ni zahtev.
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: 15. 2. 2000
po 8. uri.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika 30%,
– reference predlaganih ljudi 20%,
– garancijski rok 2,5%,
– pravočasno izpolnjevanje pog. obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih 2,5%,
– finančno poslovanje ponudnika (fin.
poročila) 15%,
– ponudbena cena 30%.
18. Druge informacije o naročilu: za tehnični del Jože Kerin, tel. 0608/242-138,
faks 0608/21-528, za komercialni del Vlasta Kozole, tel. 0608/242-489, faks
0608/21-006.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
Ob-19197
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Vrbina 12, 8270 Krško, faks 0608/21-006.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalcev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: nadzor nad gradnjo objekta: preureditev vhodnega objekta NE
Krško.
Ocenjena vrednost naročila: 3,750.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: Krško.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: da, po razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: po
razpisni dokumentaciji.
(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: ne, po razpisni dokumentaciji.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: po razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka
in dokončanja storitve: pričetek del 15. 6.
2000, konec del v skladu z dokončanjem
del na gradbišču in predajo dokumentacije.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12,
8270 Krško, nabava – domača nabava, soba 202.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo:28. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: najkasneje do 15. 2.
2000 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško (soba 235 –
pošta).
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 2. 2000 ob 10. uri, v Nuklearni elektrarni Krško (soba 223).
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: garancija za resnost ponudbe v znesku
3% vrednosti ponudbe z veljavnostjo do
15. 3. 2000.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: ni zahtev.
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: 15. 2. 2000
po 8. uri.
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17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– reference ponudnika 30%,
– reference predlaganih ljudi 20%,
– garancijski rok 2,5%,
– pravočasno izpolnjevanje pog. obveznosti za naročnika na dosedaj sklenjenih
2,5%,
– finančno poslovanje ponudnika (fin.
poročila) 15%,
– ponudbena cena 30%.
18. Druge informacije o naročilu: za tehnični del Jože Kerin, tel. 0608/242-138,
faks 0608/21-528, za komercialni del Vlasta Kozole, tel. 0608/242-489, faks
0608/21-006.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Zbiranje ponudb
Št. 34305/009/99-1850-59 Ob-18905
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
2000 Maribor, Ul. heroja Staneta 1.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: zbiranje ponudb.
Kraj dobave: Maribor.
Vrsta in količina blaga: 2 zgibna mestna avtobusa in 3 solo mestni avtobusi.
Način dobave: možna je dobava vseh
avtobusov ali vsake skupine posebno.
Ocenjena vrednost naročila: ca. 130 mio
SIT.
3. Datum dobave: dobavni rok zgibnikov
je 30 dni, solo BUS-ov do 7 mesecev.
4. Dodatne informacije lahko dobijo zainteresirani ponudniki v Komunalni direkciji
Mestne občine Maribor, Slovenska 40, kontaktna oseba Silvo Cesnik, dipl. inž. prom.,
tel. 062/22-01-459 ali 062/22-01-413.
Rok za oddajo ponudb je 30 dni po objavi javnega razpisa.
Ponudniki naj dostavijo ponudbe na naslov: Mestna občina Maribor, Komunalna
direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor, v
zaprti kuverti z naslovom ponudnika in z
oznako: “Ne odpiraj – javni razpis za nabavo avtobusov”.
5. Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni dan po roku za oddajo ponudb, in sicer ob
8. uri v sejni sobi Komunalne direkcije.
6. Za izvršitev naročila je dolžan ponudnik k ponudbi predložiti bančno garancijo v
višini 10% od nabavne vrednosti avtobusov,
z rokom veljavnosti 60 dni.
7. Za plačilo avtobusov po prevzemu, bo
naročnik najel bančni kredit.
8. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
kupoprodajna pogodba, predlog pogodbe
predložiti s ponudbo.
9. Ponudba mora vsebovati:
– naslov in naziv dejavnosti ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji firme,
– ceno avtobusov z možnimi bonitetami,
– tehnični opis avtobusa s prospekti in s
podatki o dosedanji uporabi ponujenega tipa avtobusa,
– garancijske in dobavne pogoje,
– spisek opreme avtobusa in
– seznam servisov z odzivnim časom.
10. Ponudniki ne smejo umakniti ponudbe do 28. aprila 2000.
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11. Merila za dodelitev naročila so:
– cena in plačilni pogoji,
– boniteta ponujenega tipa avtobusa v
dosedanji uporabi,
– garancijski pogoji,
– dobavni rok,
– ugodnosti servisiranja in rezervnih
delov,
– več dodatne opreme.
12. Druge informacije o zahtevanih avtobusih so:
– avtobusi morajo zadoščati vsem predpisanim tehničnim pogojem (z ustreznimi
atesti), zagotovljeno naj bo servisiranje in
rezervni deli,
– standardna izvedba (ustrezna karoserija, ogrodje in opločevinjenje),
– dvobarvna zunanja izvedba avtobusa
po zahtevi naročnika,
– zagotovljena maksimalna kapaciteta
(sedeži in stojna mesta),
– lahek vstop in izstop potnikov, trojna
vrata,
– prostor za invalide oziroma matere z
otroškimi vozički,
– EURO II motor,
– ustrezna protihrupna zaščita,
– zavorni sistem dvokrožen, ABS, ASR,
– avtomatski menjalnik,
– servo krmiljenje z nastavljivim volanom,
– sodobno vzmetenje,
– ustrezna elektro oprema, ogrevanje in
zračenje,
– primerna notranja stojna višina in razporeditev sedežev,
– ponuditi opcijo za lahek vstop z vozičkom,
– ponuditi opcijo z vgrajenim sistemom
za označevanje linij,
– ustrezna osnovna in dodatna oprema
avtobusa.
13. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
ponudnika v roku semih dni od sprejetja
sklepa župana o izbiri najugodnejšega ponudnika, osnovni podatki o izidu javnega
razpisa pa bodo objavljeni tudi v Uradnem
listu RS.
Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

7. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po
objavi javnega razpisa.
8. Ponudniki naj dostavijo ponudbe na
naslov: Mestna občina Maribor, Komunalna
direkcija, Slovenska 40, 2000 Maribor, v
zaprti kuverti z naslovom ponudnika in z
oznako: “Ne odpiraj – ponudba za financiranje nabave avtobusov”.
9. Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni dan po roku za oddajo ponudb, in
sicer ob 8. uri v sejni sobi Komunalne direkcije.
10. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba o kreditiranju, predlog pogodbe predložiti s ponudbo.
11. Ponudba mora vsebovati:
– ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji (original ali overjen izpisek iz sodnega registra),
– šifra dejavnosti po SDK Statističnega
urada RS,
– pisni dokaz oziroma reference o uspešnem izvajanju nalog večjih nabav v preteklosti,
– konkretni pogoji financiranja na podlagi meril in pogojev za izbiro najugodnejšega
ponudnika,
– navedba kontaktne osebe ponudnika.
12. Ponudniki ne morejo umakniti ponudbe do 28. aprila 2000.
13. Merila za dodelitev naročila so:
– reference ponudnika,
– pogoji financiranja,
– doba odplačevanja,
– višina obroka,
– polog (lastna udeležba),
– način zavarovanja kredita ali leasinga,
– možni moratorij,
– ostali stroški financiranja,
– druge morebitne ugodnosti, ki jih zagotavlja ponudnik.
14. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
ponudnika v roku sedmih dni od sprejetja
sklepa župana o izbiri najugodnejšega ponudnika, osnovni podatki o izidu javnega
razpisa pa bodo objavljeni tudi v Uradnem
listu RS.
Mestna občina Maribor
Komunalna direkcija

Št. 34305/009/99-1850-59 Ob-18906
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
2000 Maribor, Ul. heroja Staneta 1.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: zbiranje ponudb.
3. Izbor najugodnejšega ponudnika za
financiranje nabave petih mestnih avtobusov v Mariboru.
Vrsta storitve: financiranje nabave 2
zgibnih mestnih avtobusov z dobavnim
rokom 30 dni in 3 solo mestnih avtobusov z dobavnim rokom do 7 mesecev.
Ocenjena vrednost skupnega naročila
oziroma kreditnih sredstev: ca. 130 mio SIT.
4. Način financiranja: pričakujemo financiranje nabave vseh petih avtobusov, možna je tudi ločena ponudba za financiranje
dveh oziroma za treh mestnih avtobusov.
5. Plačilo dobavitelju za naročnika, bo
opravljeno po prevzemu avtobusov.
6. Dodatne informacije lahko dobijo zainteresirani ponudniki v Komunalni direkciji
Mestne občine Maribor, Slovenska 40, kontaktna oseba Silvo Cesnik, dipl. inž. prom.,
tel. 062/22-01-459 ali 062/22-01-413.

Ob-19199
Javni razpis
o izbiri ponudnikov
1. Naročnik: Občina Videm, Videm pri
Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.
2. Predmet naročila: nakup osnovnega
sredstva; traktor Renault 85 KM s pripadajočo opremo, 4×4 pogon, možnost vgraditve prve pogonske gredi in prve hidravlike.
3. Orientacijska vrednost: 5,000.000
SIT.
4. Pri izbiri bomo upoštevali:
– čim krajši dobavni rok,
– reference ponudnika,
– možnost nakupa brez posrednikov,
– cena – plačilni pogoji.
5. Rok za pošiljanje ponudb je 8 dni po
objavi v Uradnem listu RS, na naslov: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm
pri Ptuju, s pripisom: Ponudba za nakup
osnovnega sredstva – “Ne odpiraj!”.
6. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po objavi.
Občina Videm
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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. 27/2000
Ob-18954
1. Naročnik, poštni naslov: Vlada RS,
Servis za protokolarne storitve, Predoslje
39, 4000 Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti .
3. Datum izbire: 7. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); ponudnik v vseh elementih ustreza kot možni dobavitelj.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Petrol Slovenska naftna
družba d.d. Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Predoslje 39, 4000
Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
I. Bencin zeleni 9,520.000 litrov,
II. Diesel gorivo 30.000 litrov,
III. Kurilno olje lahko, 520.000 litrov.
7. Pogodbena vrednost: 42,967.000
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ne.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,967.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Ur. l. RS, št. 102 z dne 17. 12. 1999,
Ob-17110, stran 6888.
13.
Vlada Republike Slovenije
Servis za protokolarne storitve
Št. 404-08-32/2000
Ob-18945
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva pl. 25, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponderji za mize in stole: cena
1,00; pondre za šotor RKB: cena 0,60 in
izpolnitev tehničnih zahtev: 0,40.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za mize zložljive terenske in
stole zložljive terenske Waki, d.o.o., Germova 3, 8000 Novo mesto, za šotor RKB,
dekontaminacijski, samonapihljiv EM Tronic, d.o.o., Ptujska c. 184, 2000 Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
URSZR, Roje, Ljubljana-Šentvid.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: mize zložljive terenske,
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stoli zložljivi terenski, šotor RKB, dekontaminacijski, samonapihljiv.
7. Pogodbena vrednost: I. mize zložljive
terenske 749.700 SIT, II. stoli zložljivi terenski 1,424.430 SIT, III. šotor RKB, dekontaminacijski, samonapihljiv 11,995.200
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: za mize zložljive terenske 2, za stole zložljive terenske
2, za šotor RKB, dekontaminacijski, samonapihljiv 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za mize zložljive terenske 3,831.800
SIT, 749.700 SIT, za stole zložljive terenske 3,070.200 SIT, 1,424.700 SIT, za šotor RKB, dekontaminacijski, samonapihljiv
11,995.200 SIT, 7,125.812,82 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: za šotor RKB, dekontaminacijski, samonapihljiv
– oddaja javnega naročila izvajalcu, ki je po
ocenjevalnih kriterijih dobil najvišje število
točk.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 56-57 z dne 16. 7. 1999,
Ob-7415.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-118/99
Ob-18946
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva pl. 25, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– popolnost ponudbe – za popolno ponudbo se šteje ponudba, ki ima:
a) dokumente, ki jih izdajajo uradne institucije in so lahko fotokopije, vendar naročnik lahko pred izborom zahteva originalne dokumente ali overjene s strani notarja:
1. dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika za dejavnost (za pravne
osebe) oziroma potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov za opravljanje dejavnosti (za s.p.), v katero sodi izvajanje javnega naročila in ki na dan odpiranja ponudb
ni starejše od 30 dni,
2. odločba pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev
za opravljanje dejavnosti (za pravne osebe)
oziroma priglasitveni list in obrtno dovoljenje (za s.p.), v katero sodi izvajanje javnega
naročila,
3. BON 1 in BON 2 oziroma BON 3,
izdane s strani Agencije za plačilni promet,
ki na dan odpiranja ponudb BON 2 in BON
3 ne smeta biti starejša od 30 dni, oziroma
davčna napoved,
4. dokazilo pristojnega organa, da ima
ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane davke in prispevke, določene z zakonom, ne starejše od 30 dni,
5. bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% vrednosti ponudbe, veljavna najmanj 120 dni od dneva odpiranja
ponudb,
6. bilanca stanja in uspeha za leto
1998;

b) ostale izjave in vpisani zahtevani podatki ter zahteve, ki morajo biti na originalnih obrazcih iz razpisne dokumentacije,
podpisane in požigosane:
1. izpolnjeno povabilo k oddaji ponudbe,
2. izjava ponudnika, da se strinja z
vsebino razpisnih pogojev oziroma razpisne
dokumentacije ter s splošnimi pogodbenimi
pogoji ter da bo ponudbo pripravil skladno z
navodilom za izdelavo,
3. izjava ponudnika o stanju na dan
oddaje ponudbe,
4. izjava banke, da bo v primeru sklenitve pogodbe, izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo posla, brezpogojno, plačljivo na prvi poziv, brez ugovorov naročnika
garancije, v višini 3% pogodbene vrednosti,
ki bo veljala vsaj še 10 dni po dokončni
izvedbi posla,
5. priložene zahtevane vzorce, označene v predelu (C6),
6. izpolnjen list izobrazbene strukture,
7. izpolnjen list referenc ponudnika,
8. izpolnjen list tehnično tehnološke
opremljenosti,
9. označba urejenosti službe kakovosti,
10. vpisane cene za vse artikle v skupini oziroma podskupini,
11. podpisana izjava glede dobavnega roka;
– izločilni kriteriji – posebni pogoji: iz
obravnave bodo izločene ponudbe ponudnikov, ki: nimajo vsaj 3 zaposlenih (za pravne osebe) oziroma nimajo vsaj 2 zaposlena
izrač. iz št. dni zaposlitve (za s.p.), na podlagi BON obrazcev ali davčne napovedi; in ki
nimajo vpisane cene za vse artikle v prijavljeni skupini ali podskupini (D1),
– ocenjevalni kriteriji – ponderji: tehnično tehnološka opremljenost 0,10, cena
0,40, reference 0,20, urejenost sistema kakovosti 0,05, vzorec 0,25; ocene bodo v
intervalu od 1 do 10, pri čemer je 1 najslabša, 10 pa najboljša.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kroj Ljubljana, d.d., Tržaška
118, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: suknjiči, hlače, krila in
pokrivala.
7. Pogodbena vrednost: 14,852.727
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,053.605,50 SIT, 13,963.840 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: oddaja javnega naročila izvajalcu, ki je po ocenjevalnih kriterijih dobil najvišje število točk.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 74 z dne 10. 9. 1999,
Ob-11198.
Ministrstvo za obrambo
Ob-18947
1. Naročnik, poštni naslov: Fakulteta za
računalništvo in informatiko Univerze v Ljub-
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ljani, Tržaška 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, rok dobave, kvaliteta,
ugodnosti in reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: M & M, d.o.o., Mengeška
c. 14b, Trzin; TSE, d.o.o., Tržaška 126,
Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Tržaška 25.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška oprema.
7. Pogodbena vrednost: 3,189.797,30
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 230.956,30 SIT, 183.500 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 100 z dne 10. 12. 1999.
Fakulteta za računalništvo
in informatiko
Št. 50/99
Ob-18948
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena vrednost, reference,
rok plačila, finančno stanje, tehnične zahteve.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Esta, d.o.o., Vodovodna 100, 1000
Ljubljana; vrednost: 56,323.221,22 SIT,
– Merkur, d.d., Cesta na Okroglo 7,
4202 Naklo; vrednost: 1,443.731,80 SIT,
– M & K Seibert, d.o.o., Zabukovica
47d,
3302
Griže;
vrednost:
31,845.435,30 SIT,
– Novopak, d.o.o., Stanežiče 52, 1000
Ljubljana: 19,669.629 SIT.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: merilno-regulacijska
oprema za potrebe JP Energetike Ljubljana, d.o.o.
7. Pogodbena
vrednost:
109,282.017,32 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
113,682.496,90 SIT, 100,796.332 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 96 z dne 26. 11. 1999,
Ob-15868.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-18949
1. Naročnik, poštni naslov: Ortopedska
bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280
Ankaran.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika z dne 28. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, reference, plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo
dodeljeno: DZS, d.d., Mali trg 6, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Ankaran, Jadranska c. 31.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški material.
7. Pogodbena vrednost: 4,609.622,57
SIT brez vključenega DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,922.581,25 SIT, 4,609.622,57 SIT.
11., 12., 13.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-18950
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Ljubečna, Kocbekova c. 40a, 3211 Škofja vas.
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. zamrznjena 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: 23. 11. 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:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana;
2. meso in mesni izdelki – razpisni
obrazec 7b:
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje,
– Mesnine Žerak Franci, s.p., Strmolska ul. 9, 3252 Rogatec,
– Fišar, Žilnik Marjan, Tabor 45,
3304 Tabor (točke 7 do 10),
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– Ledas, d.o.o., Trnoveljska c. 12,
3000 Celje;
3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Loka Mengeš,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče (točki 1 in 2),
– Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5, 3000 Celje (točka 3);
4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2, 3270 Laško;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec 7d:
– Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5, 3000 Celje,
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30,
1000 Ljubljana (točka 4);
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni
obrazec 7e:
– PAF, d.o.o., Pešnica 8, 3230 Šentjur,
– Citronka, d.o.o., Trgovina s sadjem
in zelenjavo, Kidričeva 36, 3000 Celje;
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – razpisni obrazec 7f:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš (točke 1 do 5, 11, 12,
14 in 15),
– Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5, 3000 Celje (točke 8 do 23),
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30, 1000
Ljubljana (točke 8 do 13, 16, 18 do 23);
8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Fructal, živilska industrija, d.o.o.,
Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
– Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5, 3000 Celje;
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
razpisni obrazec 7h:
– Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana (točke 2 do 13),
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, 3000 Celje (točke vse, razen točk 1,
11 in 12),
– Droga, d.d., Portorož, Obala 27,
6320 Portorož (točka 1);
10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpisni obrazec 7i:
– Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana;
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7j:
– Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, 3000 Celje,
– Nobis M, d.o.o., Ločica 51/J,
3313 Polzela (točke 6 do 13, 15 do 18),
– Pekarstvo Brance Rafael, s.p., Cesta na Ljubečno 26, 3000 Celje (vse, razen
točke 5);
12. ostalo prehrambeno blago – razpisni obrazec 7k:
– Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5, 3000 Celje (vse, razen
točke 2),
– Droga, d.d., Portorož, Obala 27,
6320 Portorož (točke 1, 5, 6, 14 do 22,
24, 26, 27 in 29),
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– Skladiščno transportni center, d.d.,
Kidričeva 36, 3000 Celje.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Ljubečna, Kocbekova c. 40a, 3211 Škofja vas.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila.
7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
točko 10.
8.
9. Število prejetih ponudb: 29.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,668.468,20 SIT, 88.230 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na razpis sta prispeli 2 nepopolni ponudbi v delu
razpisnega obrazca 7a in 7b, ker ni bilo
priložene odločbe veterinarske uprave.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999.
Osnovna šola Ljubečna, Celje
Ob-18951
1. Naročnik, poštni naslov: II. Osnovna
šola Celje, Ljubljanska 46, 3000 Celje.
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. zamrznjena 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. 11. 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:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče,
– Mariborska mlekarna, d.d., Osojnikova 5, 2000 Maribor (vse, razen točke 1
in 2),
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana;
2. meso in mesni izdelki – razpisni
obrazec 7b:
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– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje,
– Mesnine Žerak Franci, s.p., Strmolska ul. 9, 3252 Rogatec,
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– Fišar, Žilnik Marjan, Tabor 45,
3304 Tabor (točki 3 in 4);
3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Loka Mengeš,
– Mariborska mlekarna, d.d., Osojnikova 5, 2000 Maribor,
– Hrib, Kmetijsko proizvod. podjetje,
d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri Planini (točka 3);
4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2, 3270 Laško,
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec 7d:
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– Droga, d.d., Obala 27, 6320 Portorož (točka 3),
– TP Center, d.d., Celje, Brodarjeva
5, 3000 Celje;
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni
obrazec 7e:
– PAF, d.o.o., Pešnica 8, 3230 Šentjur,
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– TP Center, d.d., Celje, Brodarjeva
5, 3000 Celje (vse, razen točk 27 in 31);
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – razpisni obrazec 7f:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Mengeš (točke 1 do 5, 11, 12,
14 in 15),
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;
8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Fructal, živilska industrija, d.o.o.,
Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– TP Center, d.d., Celje, Brodarjeva
5, 3000 Celje;
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
razpisni obrazec 7h:
– Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana (vse,
razen točk 1 in 9),
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, 3000 Celje (točke 2 do 8, 10 in 12),
– TP Center, d.d., Celje, Brodarjeva
5, 3000 Celje;
10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpisni obrazec 7i:
– Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana;
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7j:
– Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, 3000 Celje,
– Gratis, d.o.o., Pekarna Cerovec,
Cerovec 32, 3240 Šmarje pri Jelšah,
– Nobis M, d.o.o., Ločica 51/J,
3313 Polzela (točke 3 do 5, 7, 8, 10 do
15);

12. ostalo prehrambeno blago – razpisni obrazec 7k:
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– TP Center, d.d., Celje, Brodarjeva
5, 3000 Celje,
– Droga, d.d., Portorož, Obala 27,
6320 Portorož (točke 1 do 4, 7 do 14, 16,
17 in 19).
6. (a) Kraj dobave: II. Osnovna šola Celje, Ljubljanska 46, 3000 Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila.
7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
točko 10.
8.
9. Število prejetih ponudb: 29.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,806.508 SIT, 9.747,54 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na razpis sta prispeli 2 nepopolni ponudbi v delu
razpisnega obrazca 7a in 7č, ker ni bilo
priložene odločbe veterinarske uprave.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999.
II. Osnovna šola Celje
Ob-18952
1. Naročnik, poštni naslov: IV. Osnovna
šola Celje, Dečkova c. 60, 3000 Celje.
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,
3. meso in mesni izdelki,
4. ribe in konzervirane ribe,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena 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: 23. 11. 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:
2. mleko in mlečni izdelki – razpisni
obrazec 7a:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče,
– Mariborska mlekarna, d.d., Osojnikova 5, 2000 Maribor (vse, razen točk 1, 2,
5 in 11),
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– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana (vse, razen točk 5,
10 in 15);
3. meso in mesni izdelki – razpisni
obrazec 7b:
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje,
– Mesnine Žerak Franci, s.p., Strmolska ul. 9, 3252 Rogatec (vse, razen točk
26 in 30),
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– Fišar, Žilnik Marjan, Tabor 45,
3304 Tabor (točke 5 do 8);
4. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje,
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– Hrib, Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri
Planini;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec
7č:
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5, 3000 Celje,
– Skladiščno transportni center, d.d.,
Kidričeva 36, 3000 Celje;
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni
obrazec 7d:
– PAF, d.o.o., Pešnica 8, 3230 Šentjur (vse, razen točke 17),
– Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5, 3000 Celje (vse, razen
točke 33),
– Citronka, d.o.o., Trgovina s sadjem
in zelenjavo, Kidričeva 36, 3000 Celje;
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – razpisni obrazec 7e:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Loka Mengeš (točke 1 do 3, 5,
7, 27 do 29),
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– Hrib, Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Večje Brdo 8, 3224 Dobje pri
Planini (točke 1 do 3, 5 in 18),
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30,
1000 Ljubljana (točke 6, 8 do 10, 13 do
16, 21, 22, 24, 30, 31, 33 do 39);
8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7f:
– Fructal, živilska industrija, d.o.o.,
Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina (točke 1 do
8, 10, 14 do 16),
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– Trgovska družba Žana, d.d., Žalec,
Mestni trg 2, 3310 Žalec (vse, razen točke
4);
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
razpisni obrazec 7g:
– Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana (točke 2 do 4, 7 do 16 in 18 do 23),
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, 3000 Celje (točke 2 do 4, 7 do 14, 18
in 19),
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
c. 442, 1291 Škofljica (točke 14 do 16,
19, 21 in 23),
– Skladiščno transportni center, d.d.,
Kidričeva 36, 3000 Celje;

10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpisni obrazec 7h:
– Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
c. 442, 1291 Škofljica;
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7i:
– Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, 3000 Celje (točke 1 do 38),
– Nobis M, d.o.o., Ločica 51/J,
3313 Polzela (točke 14 do 19, 21 do 35,
38, 42, 44 in 46);
12. ostalo prehrambeno blago – razpisni obrazec 7j:
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana (vse,
razen točke 9),
– Droga, d.d., Portorož, Obala 27,
6320 Portorož (točke 1, 12 do 14, 23 do
25, 27 do 34, 36, 37, 39, 44 in 49),
– Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5, 3000 Celje (vse, razen
točk 9, 10, 22 in 31).
6. (a) Kraj dobave: IV. Osnovna šola Celje, Dečkova c. 60, 3000 Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila.
7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
točko 10.
8.
9. Število prejetih ponudb: 33.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,191.636 SIT, 6.118 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na razpis sta prispeli 2 nepopolni ponudbi v delu
razpisnega obrazca 7a in 7b, ker ni bilo
priložene odločbe veterinarske uprave.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999.
IV. Osnovna šola Celje
Ob-18953
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Dobrna, Dobrna 1, 3204 Dobrna.
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. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
11. ostalo prehrambeno blago.
3. Datum izbire: 23. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena – 8 točk,
– kvaliteta izdelkov – 6 točk,
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– 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:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče;
2. meso in mesni izdelki – razpisni
obrazec 7b:
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje (vse, razen točke 17),
– Mesnine Žerak Franci, s.p., Strmolska ul. 9, 3252 Rogatec (vse, razen točke
17),
– Fišar, Žilnik Marjan, Tabor 45,
3304 Tabor (točke 4 do 6);
3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Loka Mengeš;
4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2, 3270 Laško;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec 7d:
– Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5, 3000 Celje;
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni
obrazec 7e:
– PAF, d.o.o., Pešnica 8, 3230 Šentjur,
– Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5, 3000 Celje (vse, razen
točke 4);
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – razpisni obrazec 7f:
– Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5, 3000 Celje,
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30,
1000 Ljubljana (točke 1 do 5, 12, 13);
8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5, 3000 Celje,
– Skladiščno transportni center Celje, d.d., Kidričeva c. 36, 3000 Celje;
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
razpisni obrazec 7h:
– Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana (vse,
razen točke 1),
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, 3000 Celje (vse, razen točk 1, 10 in
11),
– Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5, 3000 Celje;
10. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7i:
– Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
– Nobis M, d.o.o., Ločica 51j, 3313
Polzela (vse, razen točk 1, 2, 17 in 19),
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva 16,
3000 Celje (vse, razen točk 15, 16, 22);
11. ostalo prehrambeno blago – razpisni obrazec 7j:
– Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5, 3000 Celje (vse, razen
točke 3),
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– Kolinska, d.d., Šmartinska 30,
1000 Ljubljana (točke 2, 5, 8, 13 do 16,
18 do 20, 24, 25 in 27).
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Dobrna, Dobrna 1, 3204 Dobrna.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila.
7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
točko 10.
8.
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,215.951 SIT, 6.373 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na razpis je prispela 1 nepopolna ponudba v delu
razpisnega obrazca 7a, ker ni bilo priložene
odločbe veterinarske uprave, ena ponudba
pa je bila nepopolna v celoti.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999.
Osnovna šola Dobrna
Su 36/99
Ob-19013
1. Naročnik, poštni naslov: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna ulica 14, 2503
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 27. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta, cena, stalnost zalog,
razne ugodnosti, ponudba izven specifikacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Državna založba Slovenije,
založništvo in trgovina, d.d., Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Maribor, Lenart in
Slovenska Bistrica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: pisarniški, računalniški in
potrošni material.
Količina je razvidna iz predračuna.
7. Pogodbena vrednost: 18,740.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
15,725.499,35 SIT, 12,823.005,85 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999.
Okrožno sodišče v Mariboru
Ob-19009
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Štore, Ulica Cvetke Jerin 5, 3220 Štore.
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. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
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8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
11. ostalo prehrambeno blago.
3. Datum izbire: 24. 11. 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:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana;
2. meso in mesni izdelki – razpisni
obrazec 7b:
– Mesnine Žerak Franci, s.p., Strmolska ul. 9, 3252 Rogatec;
3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Loka Mengeš,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče (točka 1);
4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2, 3270 Laško;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec 7d:
– Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5, 3000 Celje,
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30,
1000 Ljubljana (točka 4);
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni
obrazec 7e:
– PAF, d.o.o., Pešnica 8, 3230 Šentjur (vse, razen točke 17),
– Skladiščno transportni center, d.d.,
Kidričeva 36, 3000 Celje;
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – razpisni obrazec 7f:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Loka Mengeš (točke 1 do 7, 14
in 15),
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30,
1000 Ljubljana (točke 8 do 13, 16, 17, 19
do 23),
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče (točke 1 do 7);
8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Fructal, živilska industrija, d.o.o.,
Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina (vse, razen
točke 9),
– Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5, 3000 Celje;
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
razpisni obrazec 7h:
– Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana (vse,
razen točk 1, 9 in 10),
– Skladiščno transportni center, d.d.,
Kidričeva 36, 3000 Celje;

10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpisni obrazec 7i:
– Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče (vse, razen točke 2);
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7j:
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, 3000 Celje,
– Donats, d.o.o., Bohonska cesta 21,
2311 Hoče (točke 4 do 11);
12. ostalo prehrambeno blago – razpisni obrazec 7k:
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30,
1000 Ljubljana (točke 1, 4 do 10, 13, 16,
17, 20, 2 do 24),
– Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5, 3000 Celje.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Štore,
Ulica Cvetke Jerin 5, 3220 Štore.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila.
7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
točko 10.
8.
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: (meso in mesni izdelki) 5,209.000 SIT,
(jajca) 50.688 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na razpis sta prispeli 2 nepopolni ponudbi v delu
razpisnega obrazca 7a in 7č, ker ni bilo
priložene odločbe veterinarske uprave.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999.
Osnovna šola Štore
Št. 8173/113/2000
Ob-19034
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: 6. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– skupna ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– potrjene pozitivne reference izvajalca.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: PAP Telematika, d.d., Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana.
6. (a)
(b) Vrsta in obseg del ter kraj izvedbe:
dobava uvodnih kablov, kabelskih cevi,
optičnih delilnikov in pribora, montaža
kablov in kabelskih spojk ter umerjanje,
izdelava projektne dokumentacije PID
ter geodetski posnetek za optični kabelski sistem za objekt DV 2 × 110 kV
Laško–Hrastnik in DV 2 × 110 kV Trbovlje–Hrastnik.
7. Pogodbena
vrednost:
11,782.328,16 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
13,498.768,45 SIT, 11,782.328,16 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 94 z dne 19. 11. 1999.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 8/00
Ob-19050
1. Naročnik, poštni naslov: VVZ Vrtec
Ivančna gorica, Ulica II. grupe odredov 17,
Ivančna gorica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za sukcesivno dobavo živil in materiala za prehrano, in sicer po
naslednjih skupinah:
1. meso in mesni izdelki,
2. kruh in pekovsko pecivo,
3. zmrznjene ribe,
4. jajca,
5. krompir,
6. mleko in mlečni izdelki,
7. sadje in zelenjava,
8. drugo prehrambeno blago.
3. Datum izbire: 2. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
– sposobnost rednih sukcesivnih dobav
naročniku, na način, kot ga določi naročnik, zaradi posameznih različnih krajev dobav – naročnik ocenjuje kot pogoj in ne s
točkami,
– kvaliteta izdelkov – ocenjevano kot pogoj in ne s točkami,
– plačilni roki.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. meso in mesni izdelki: Jurmes,
d.d., Šentjur, Leona Dobrotinška 15, 3230
Šentjur pri Celju,
2. kruh in pekovsko pecivo: Pekarna
Grosuplje, d.d., Gasilska cesta 12, Grosuplje,
3. zmrznjene ribe: Poslovni sistem
Mercator, d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana,
4. jajca: Jurmes, d.d., Šentjur, Leona
Dobrotinška 15, 3230 Šentjur,
5. krompir: KZ Stična, Ulica II. grupe
odredov 17, Ivančna gorica,
6. mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne, d.d., Sevno 11, Novo mesto,
7. sadje in zelenjava: Poslovni sistem
Mercator, d.d., Slovenčeva 25, Ljubljana,
8. drugo prehrambeno blago: ABC
Tabor Grosuplje, Adamičeva 14, Grosuplje.
6. (a) Kraj dobave:
– enota Čebelica, Šentvid pri Stični 48a,
Šentvid pri Stični,
– enota Marjetica, Cesta II. grupe odredov 16, Ivančna gorica,
– enota Polžek, Ciglerjeva 27, Višnja gora,
– enota Miška, Stična 24a, Ivančna gorica.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano.
7. Pogodbena vrednost:
1. meso in mesni izdelki: 5,754.480
SIT,
2. kruh
in
pekovsko
pecivo:
3,139.796 SIT,
3. zmrznjene ribe: 235.512 SIT,
4. jajca: 358.000 SIT,

5. krompir: 750.000 SIT,
6. mleko in mlečni izdelki: 4,031.224
SIT,
7. sadje in zelenjava: 4,591.815 SIT,
8. drugo
prehrambeno
blago:
6,684.724 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 15.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. meso in mesni izdelki: 6,477.223
SIT, 5,754.480 SIT,
2. kruh
in
pekovsko
pecivo:
3,139.796 SIT, 2,528.200 SIT,
3. zmrznjene ribe: 374.220 SIT,
235.512 SIT,
4. jajca: 460.000 SIT, 320.000 SIT,
5. krompir: 750.000 SIT, 729.000
SIT,
6. mleko in mlečni izdelki: 5,618.048
SIT, 4,031.224 SIT,
7. sadje in zelenjava: 5,618.048 SIT,
4,342.700 SIT,
8. drugo
prehrambeno
blago:
7,219.059 SIT, 6,684.724 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 88 z dne 29. 10. 1999.
Vrtec Ivančna gorica
Ob-19041
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Lava, Pucova 7, 3000 Celje.
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. zamrznjena 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: 23. 11. 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:
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče,
– Mariborska mlekarna, d.d., Osojnikova 5, 2000 Maribor (vse, razen točke 1
in 7);
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2. meso in mesni izdelki – razpisni
obrazec 7b:
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje (vse, razen točke 15),
– Mesnine Žerak Franci, s.p., Strmolska ul. 9, 3252 Rogatec (vse, razen točke
15),
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana (vse,
razen točke 15),
– Fišar, Žilnik Marjan, Tabor 45,
3304 Tabor (točka 1);
3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Loka Mengeš,
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana;
4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– Kmetijska zadruga Laško, Kidričeva 2, 3270 Laško;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec 7d:
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– Mariborska mlekarna, d.d., Osojnikova 5, 2000 Maribor (točka 3 in 4);
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni
obrazec 7e:
– PAF, d.o.o., Pešnica 8, 3230 Šentjur (vse, razen točke 6),
– Citronka, d.o.o., Trgovina s sadjem
in zelenjavo, Kidričeva 36, 3000 Celje;
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – razpisni obrazec 7f:
– Brumec Ručigaj, d.o.o., Testenova
55, 1234 Loka Mengeš (točke 3, 6, 7, 9,
16, 20, 22 do 24, 26),
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana,
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30,
1000 Ljubljana (točke 1, 4, 5, 8, 9, 11, 12,
14, 18, 21, 27, 28, 30 do 32, 34);
8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– PS Mercator, d.d., Trgovina Ljubljana, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana (točke 1, 2 in 5),
– Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, 1231
Ljubljana Črnuče (točke 3 do 7);
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
razpisni obrazec 7h:
– Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana (točke 2 do 8, 10, 12, 15 do 21),
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, 3000 Celje (točke 1, 8, 12, 16 do 18),
– Droga, d.d., Portorož, Obala 27,
6320 Portorož (točke 3, 8 in 9),
– Pekarna Pečjak, Dolenjska c. 442,
1291 Škofljica (točke 10, 12, 15 do 21);
10. zamrznjeni izdelki iz testa – razpisni obrazec 7i:
– Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
– Pekarna Pečjak, Dolenjska c. 442,
1291 Škofljica;
11. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7j:
– Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana (vse,
razen točke 17),
– Klasje MPP Celje, d.d., Resljeva
16, 3000 Celje (vse, razen točke 14 in 15),
– Gratis, d.o.o., Pekarna Cerovec,
Cerovec 3a, 3240 Šmarje pri Jelšah (vse,
razen točk 14, 15 in 22);
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11. ostalo prehrambeno blago – razpisni obrazec 7j:
– Trgovsko podjetje Center, d.d., Celje, Brodarjeva 5, 3000 Celje
– Kolinska, d.d., Šmartinska 30,
1000 Ljubljana (točke 1 do 3, 8 do 15, 17,
20 do 29, 32 do 34),
– Skladiščno transportni center, d.d.,
Kidričeva 36, 3000 Celje.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Lava,
Pucova 7, 3000 Celje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila.
7. Pogodbena vrednost: navedeno pod
točko 10.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal proizvajalcem ali tretjim: ni.
9. Število prejetih ponudb: 33.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,272.024,80 SIT, 3.400 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na razpis sta prispeli 2 nepopolni ponudbi v delu
razpisnega obrazca 7a in 7b, ker ni bilo
priložene odločbe veterinarske uprave.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ni.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 82 z dne 8. 10. 1999.
Osnovna šola Lava Celje
Št. 13/00
Ob-19066
1. Naročnik, poštni naslov: Stanovanjski
sklad ljubljanskih občin, Zarnikova 3, 1000
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izdelana je bila primerjalna analiza ponudb in vsa ponujena stanovanja
ovrednotena skladno z izdelano metodologijo vrednotenja po naslednjih merilih iz razpisne dokumentacije.
1. Ponudbena cena, ki je
sestavljena iz vrednosti
komunalno urejenega
zemljišča in vrednosti graditve 60%
2. Kvalitativni kriterij (15%)
– za objekt
4,5%
– za stanovanja
10,5%
3. Kvantitativni kriteriji (15%)
– za objekt
4,5%
– za stanovanja
10,5%
4. Gospodarjenje (8%)
– za objekt
5,6%
– za stanovanja
2,4%
5. Rok izročitve
1%
6. Ugodnosti pri plačilnih pogojih
1%
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Imos Inženiring, d.d., Linhartova 13,
1000 Ljubljana,
– SGP Kraški zidar, d.d., Cesta na Lenivec 4, 6210 Sežana,
– PUN, d.o.o., Kersnikova 6, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave:
– Steletova 4,
– Zeleni dvor,
– Črnuče,
– Hrušica.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 49 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti.
7. Pogodbena
vrednost:
885,902.244,29 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– najvišja cena za m2 koristne neto površine stanovanja: 306.980,08 SIT,
– najnižja cena za m2 koristne neto površine stanovanja: 195.489,58 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 15. 10. 1999.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin
Ob-19153
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru 16/b, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev za sukcesivno dobavo živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje,
8. sadni sokovi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi,
11. ostalo prehrambeno blago.
3. Datum izbire: 7. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– cena 8 točk,
– kvaliteta izdelkov 8 točk,
– dosedanje izkušnje 5 točk,
– lastna proizvodnja 4 točke,
– posebne ugodnosti 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:
– Pomurske mlekarne, d.d., Industrijska 10, 9000 Murska Sobota,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1113 Ljubljana;
2. meso in mesni izdelki – razpisni
obrazec 7b:
– Ljutomerčan, kmetijstvo in predelava, d.d., PC Simentalka; Kidričeva ul. 1,
9240 Ljutomer,
– Jata, d.d., Hladilniška pot 34, 1129
Ljubljana;
3. ribe in konzervirane ribe – razpisni
obrazec 7c:
– Mariborske mlekarne, d.d., Osojnikova 5, 2000 Maribor;
4. jajca – razpisni obrazec 7č:
– Gramis, d.o.o., Noršinska ulica 3,
9000 Murska Sobota;
5. olja in izdelki – razpisni obrazec
7d:

– Veletrgovina Potrošnik, d.d., Arhitekta Novaka 2, 9000 Murska Sobota;
6. sveža zelenjava in sadje – razpisni
obrazec 7e:
– Gramis, d.o.o., Noršinska ulica 3,
9000 Murska Sobota;
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – razpisni obrazec 7f:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1113 Ljubljana,
– Veletrgovina Potrošnik, d.d., Arhitekta Novaka 2, 9000 Murska Sobota,
– Droga, d.d., Portorož, Obala 27,
6230 Portorož;
8. sadni sokovi – razpisni obrazec 7g:
– Fructal, Živilska industrija, d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina,
– Nektar, d.o.o., Brnčičeva 3, 1231
Ljubljana;
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
razpisni obrazec 7h:
– Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica;
10. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski izdelki in keksi – razpisni obrazec 7i:
– Kruh – pecivo, d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor,
– Žito PT Pekarstvo in testeninarstvo,
d.d., Šmartinska 154, 1000 Ljubljana;
11. ostalo prehrambeno blago – razpisni obrazec 7j:
– Veletrgovina Potrošnik, d.d., Arhitekta Novaka 2, 9000 Murska Sobota.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Križevci, Križevci pri Ljutomeru 16/b, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila.
7. Pogodbena vrednost: navedno pod
točko 10.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: jih ni.
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 4,051.396 SIT, 13.284 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: na razpis so prispele tri nepopolne ponudbe.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 90 z dne 5. 11. 1999, Ob-14211.
Osnovna šola Križevci pri Ljutomeru
Ob-19157
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o., 1000 Ljubljana, Toplarniška 19, faks
061/446-480; 061/142-37-15.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena,
– tehnični pogoji in rešitve,
– poprodajna podpora in garancija,
– pozitivne reference v Sloveniji,
– certifikat kakovosti,
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobave in storitve za pro-
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jekt zamenjava telefonske centrale v
TE-TOL (dobava EISDN telefonske centrale in telefonskih aparatov ter pripadajoče storitve).
7. Pogodbena
vrednost:
19,873.761,60 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10.Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 21,571.143,09 SIT, 19,576.645
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 92 z dne 12. 11. 1999,
Ob-14585.
14.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.
Ob-19200
1. Naročnik, poštni naslov: JZ Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj,
Kidričeva 38a, Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 6. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najnižja poprečna končna cena in plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. meso in izdelki iz mesa (celotna skupina):
1. Celjske mesnine, d.d., C. v Trnovlje 17, Celje,
2. Bistriške mesnine, d.d., Zadružna 4, Slovenska Bistrica;
A) podskupina perutninsko meso: sposobnost se prizna naslednjim ponudnikom:
1. Jata, d.d., Hladilniška pot 34,
Ljubljana;
B) podskupina ribe: sposobnost se
prizna naslednjim ponudnikom:
1. Brumec – Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, Loka – Mengeš;
II. špecerija – mešano blago (celotna
skupina): sposobnost se prizna naslednjim ponudnikom:
1. Živila, d.d., Kranj, C. na Okroglo
3, Naklo,
2. Mercator Gorenjska, d.d., Kidričeva 54, Škofja Loka,
3. Emona Blagovni center, d.d., Šmartinska 130, Ljubljana;
A) podskupina jajca: sposobnost se
prizna naslednjim ponudnikom:
1. Meja, d.d., C. Leona Dobrotinška 3, Šentjur;
III. sadje in zelenjava (celotna skupina): sposobnost se prizna naslednjim ponudnikom:
1. Živila, d.d., Kranj, C. na Okroglo
3, Naklo,
2. Emona Blagovni center, d.d.,
Šmartinska 130, Ljubljana,
3. Tuti Fruti, d.o.o., Glavna c. 28,
Naklo;

A) podskupina zelenjava: sposobnost
se prizna naslednjim ponudnikom:
1. KGZ Sloga, z.o.o., Šuceva 27,
Kranj.
6. (a) Kraj dobave: JZ Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva
38a, Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: meso in izdelki iz mesa, špecerija – mešano blago, sadje in
zelenjava.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb:
– I.: 4,
– II.: 4,
– III.: 5.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list RS, št. 100 z dne 10. 12. 1999,
Ob-16739.
Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj

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-18955
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, reference, rok plačila, garancijski rok, zaposlenost in zahtevana izobrazba, opremljenost ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradian, Ignac Udovič, s.p.,
Žabjak 12, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: vzdrževalna in intervencijska gradbena dela na plinovodnem omrežju JP Energetika Ljubljana,
d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: 21,690.725 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,136.221 SIT, 19,936.843,50 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, Ob13492.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
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Št. 110-1/00
Ob-19045
1. Naročnik, poštni naslov: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 1. 2000.
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: Primorje, d.d., Vipavska 3,
5270 Ajdovščina.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: HC Selo–Šempeter;
oskrbna postaja Vogrsko plato “Jug” –
izvedba priključnih krakov 1 in 3.
7. Pogodbena
vrednost:
19,508.556,79 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,127.933 SIT, 19,508.556,79 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 80 z dne 1. 10. 1999.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 14/2-48
Ob-19061
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena 60%, reference 20%,
rok izvedbe 10%, garancija 5%, ugodnosti
5%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: “GS” Slavko Gutnik, s.p.,
Log, Cesta na Mele 2, 1351 Brezovica pri
Ljubljani.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja zunanjih
športnih igrišč pri OŠ Log-Dragomer, I.
in II. faza.
7. Pogodbena vrednost: 62,187.624
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9 za I. fazo,
8 za II. fazo.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za I. fazo – 36,562.667,30 SIT,
16,277.338,84 SIT,
– za II. fazo – 51,221.583 SIT,
28,253.230 SIT,
– skupaj I. in II. faza – 85,730.809,03
SIT, 62,187.624,84 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 84 z dne 15. 10. 1999, Ob13203.
Občina Vrhnika
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ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa storitev
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Ob-18907
1. Naročnik, poštni naslov: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
tel.
062/22-00-234,
faks
062/222-241, kontaktna oseba Peter Radulovič, inž.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): upoštevana so bila vsa merila za
izbor najugodnejšega ponudnika, ki so bila
navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zdravstveni dom dr. Adolfa
Drolca iz Maribora.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: storitev: preventivni zdravstveni pregledi.
7. Pogodbena vrednost: 11,479.817
SIT.
Rok za izvedbo del: sukcesivno do 31.
12. 2000.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,479.817 SIT, 3,000.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 92 z dne 12. 11.
1999, Ob-14640.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Maribor
Ob-18908
1. Naročnik, poštni naslov: J.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., Cesta prvih
borcev 18, 8280 Brestanica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila, določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Metalna, d.o.o., Senovo.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvedba sanacije dimnikov na PB1, PB2 in
PB3 – zamenjava zgornjega dela dimnika v Termoelektrarni Brestanica.
7. Pogodbena vrednost: 45,200.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 54,742.100 SIT, 45,149.100 SIT.
11., 12.
J.p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.
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Št. 404-08-179/99
Ob-18909
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 8. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rapal, d.o.o., Celovška c.
280, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izdelava projekta za spremljanje vozil.
7. Pogodbena vrednost: 892.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,499.000 SIT, 892.500 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 43 z dne 6. 6. 1999.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 404-08-179/99
Ob-18910
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 29. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, garancija, rok izvedbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MIBO Komunikacije, d.o.o.,
Železna c. 14, Ljubljana, IPS, d.o.o., Cesta
ljubljanske brigade 17, Ljubljana, Inženiring
telekomunikacij IT 100, d.o.o., Pod Gradom 27, Brezovica, Pepra, d.o.o., Lošča
43, Vrhnika, Elektrotehna Elzas, d.o.o.,
Šmartinska c. 152, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: ročne
radijske postaje, mobilne radijske postaje, sprejemniki osebnega klica, digitalni repetitorji z montažo, mobilni digitalni repetitorji, radijski sistem javnega
alarmiranja z montažo, testerji in regeneratorji aku. Baterij, akumulatorske baterije za Maxon SL 500, akumulatorske
baterije za Motorolo MT 2100.
7. Pogodbena vrednost: ročne radijske
postaje 15,529.500 SIT – MIBO, d.o.o.,
mobilne radijske postaje 5,955.474 SIT –
IPS, d.o.o., sprejemniki osebnega klica
76,398.000 SIT – MIBO, d.o.o., digitalni
repetitorji z montažo 3,092.691 SIT – IT
100, d.o.o., mobilni digitalni repetitorji
2,377.025 SIT – IT 100, d.o.o., radijski
sistem javnega alarmiranja z montažo
23,857.120 SIT – Pepra, d.o.o., testerji
in regeneratorji aku. Baterij 4,026.960 SIT
– Elektrotehna Elzas, d.o.o., Šmartinska
c. 152, Ljubljana, NiCd akumulatorske baterije za Maxon SL 500 – 989.604 SIT –
IPS, d.o.o., NiMH akumulatorske baterije
za Maxon SL 500 – 3,652.110 SIT –
MIBO, d.o.o., akumulatorske baterije za

Motorolo MT 2100 – 1,489.880 SIT –
IPS, d.o.o.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 43 z dne 6. 6.
1999.
Ministrstvo za obrambo
Ob-18973
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova 5, Celje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 29. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merilo za dodelitev konkretnega
naročila je najnižja končna cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za opravljanje
storitev: Gradbeno obrtniška in instalacijska
vzdrževalna dela se za čas os 1. 1. 2000
do 31. 12. 2000 prizna naslednjim ponudnikom:
– Elektrosignal Celje, d.o.o., Lava 6a,
Celje, za segment II,
– Klima Celje, d.d., Delavska cesta 5,
Celje, za segment III,
– Remont, d.d., Oblakova 30, Celje, za
segmenta I in III,
– Ingrad VNG, d.d., Lava 7, Celje, za
segmenta I in III,
– Gradis, d.d., Ulica XIV. divizije 10, Celje za segment I,
– Pluton Gradnje, d.o.o., Dobrteša vas
bš, Šempeter, za segment I,
– Kompozit EMRA, d.o.o., Železarska c.
3, Štore, za segment II.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: gradbeno obrtniška in instalacijska vzdrževalna dela.
7. Pogodbena vrednost: bo definirana
ob konkretnem naročilu.
8.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 88 z dne 29. 10.
1999, Ob-13891.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 71
Ob-19040
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Snaga, d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 1. 2000.
4. Merila za nedodelitev naročila (utemeljitev izbire): izvajalec z javnim razpisom
ni bil izbran, ker pri ponovljenem javnem
razpisu nista prispeli vsaj dve veljavni ponudbi.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izvedba meritev podzemnih in površinskih vo-
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da na območju odlagališča komunalnih
odpadkov Barje v Ljubljani ter izdelava
vmesnega in končnega poročila (JR
S6/99).
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11., 12.
Javno podjetje Snaga, d.o.o.,
Ljubljana
Št. 80
Ob-19198
1. Naročnik, poštni naslov: Nuklearna
elektrarna Krško, d.o.o., Vrbina 12, 8270
Krško.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrani ponudnik je na podlagi ocenitve, po merilih iz razpisne dokumentacije dobil najvišjo skupno oceno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MOR, d.o.o., Mlinska
24, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: demontaža starih in montaža novih diafragm v rezervoarju CY 101 TNK-001
in CY 101 TNK-002.
7. Pogodbena vrednost: 28,550.000
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podatka.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,950.000 SIT, 21,790.400 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ni
podatka.
12.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.,
Krško
Št. 1/99
Ob-19207
1. Naročnik, poštni naslov: Univerza v
Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta,
Razlagova 14, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN) : izbira izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 9. 12. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, kvaliteta storitev, da
opravlja dejavnost čiščenja tudi v drugih
vzgojno-izobraževalnih ustanovah.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CSM, d.o.o., Gregorečeva 28, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje poslovnih prostorov na Ekonomsko-poslovni fakulteti.
7. Pogodbena vrednost: 15,993.600
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,373.787 SIT, 15.993.600 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: sklep o izbiri je postal dokončen 10. 1. 2000
zaradi vloženega revizijskega zahtevka.
12.
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila blaga
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih

Št. 404-08-481/99-4
Ob-18922
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 4. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: naročnik je nakup opreme za avtomehanične delavnice oddal brez javnega razpisa, ker je
ponudnik eksluzivni zastopnik tuje firme.
3. Datum izbire: 15. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je bil izbran zato, ker je
eksluzivni zastopnik tuje firme.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Alva Commerce, d.o.o.,
Hrenova ulica 8, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema za avtomehanične delavnice.
7. Pogodbena
vrednost:
22,130.212,60 SIT.
8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-30/2000
Ob-18923
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: za izvedbo JN je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 4. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ITAK, d.o.o., Tomačevo
30a, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: MORS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: potapljaške ure Tech Diver – 8 kom.
7. Pogodbena vrednost: 238.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 238.000 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-17/2000
Ob-18924
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.

Št.

4-5 / 21. 1. 2000 / Stran 353

2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: za izvedbo javnega naročila je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, ustreznimi strokovnimi kadri in pravicami intelektualne lastnine.
3. Datum izbire: 28. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost, kakovost, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Planika, podjetje za trženje
in proizvodnjo obutve, d.d., Savska loka 2,
4001 Kranj.
6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: škornji vojaški – vzorci,
150 parov.
7. Pogodbena vrednost: 2,485.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,485.500 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-31/2000
Ob-18925
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: za izvedbo JN je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 8. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Anthron, d.o.o., Mirna pot
6, Jagodje, 6310 Izola.
6. (a) Kraj dobave: MORS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: zložljiva nosila ZN-2 CZ –
40 kom.
7. Pogodbena vrednost: 1,116.696 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 1,116.696 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-29/2000
Ob-18926
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: za izvedbo JN je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 3. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Security Equipment, d.o.o.,
Prešernova 11, 9233 Odranci.
6. (a) Kraj dobave: MORS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: Aquacom-SSB/2001 –
2 kom.; Buddy phone STX 100 – 1 kom;
Divator MK II – 12 kom.
7. Pogodbena vrednost: 3,577.486,30
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 3,577.486,30 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-30/2000
Ob-18927
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: za izvedbo JN je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 4. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Seaway, d.o.o., Pot na Lisce,
Bled, trgovina, Igriška 12, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: MORS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: komp. plovnosti –
10 kom; regulator – 10 kom; mini safe
light – 5 kom; flash light – 10 kom; rokavice – 40 kom; Eco pas za uteži – 10
kom; uteži (1, 1,5, 2,5 kg) – 56 kom;
pers. dive sonar – 3 kom.
7. Pogodbena vrednost: 2,173.984,80
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,173.984,80 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-28/2000
Ob-18928
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: za izvedbo JN je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 3. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Contex GmbH, podružnica
Ljubljana, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: MORS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana.
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: motorni vrtalnik PIO 120,
s pripadajočo opremo – 7 kompletov.
7. Pogodbena vrednost: 5,841.006,80
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,841.006,80 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-27/2000
Ob-18929
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: za izvedbo JN je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 12. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Induplati Tekstil, d.o.o.,
Kamniška c. 24, Zg. Jarše, Domžale.
6. (a) Kraj dobave: MORS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: šotor sanitetni veliki M-70
Č5 tip CZ – 12 kom.
7. Pogodbena vrednost: 16,022.160 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,022.160 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-26/2000
Ob-18930
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: naročnik je nakup opreme za akumulatorske delavnice oddal brez javnega razpisa, ker je
ponudnik priložil potrdilo Gospodarske
zbornice, da je edini ponudnik. Oprema je
bila namensko razvita in narejena za potrebe Ministrstva za obrambo.
3. Datum izbire: 12. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je bil izbran zato, ker je
edini ponudnik, kar dokazuje s potrdilom
Gospodarske zbornice Slovenije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Orbico Elektro, d.o.o., Savlje 89, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema za akumulatorske delavnice – polnilniki akumulatorjev.
7. Pogodbena vrednost: 4,323.817,40
SIT.
8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-14/2000
Ob-18931
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: za izvedbo JN je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 4. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostno, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Elektrotehna Elzas Svetovna tehnologija, d.o.o., Šmartinska c. 152,
1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: MORS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: radijska ročna postaja z
dodatno opremo.
7. Pogodbena vrednost: 2,410.553,25
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,410.553,25 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-16/2000
Ob-18932
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: za izvedbo JN
je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo, ustreznimi strokovnimi kadri in pravicami intelektualne lastnine.
3. Datum izbire: 27. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost, kakovost, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Alpina, tovarna obutve, d.d.,
Strojarska ul. 2, 4226 Žiri.
6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: škornji vojaški – vzorci,
150 parov.
7. Pogodbena vrednost: 2,302.650 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,302.650 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-20/2000
Ob-18933
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: naročnik je nakup licenc za programsko opremo
Oracle oddal brez javnega razpisa, ker je za
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izvedbo usposobljen samo en ponudnik, ki
razpolaga z zahtevano tehnično opremo in
strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 19. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je edini dobavitelj Oracle sistema za upravljanje s podatkovnimi
zbirkami in orodji za razvoj aplikativne programske opreme v RS.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Oracle Software, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: licence Oracle Enterprise Edition (20 C), Oracle Developer Server (35 C), Oracle Designer (4 N).
7. Pogodbena vrednost: 10,412.519
SIT.
8., 9., 10., 11.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-18/2000
Ob-18934
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: za izvedbo javnega naročila je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, ustreznimi strokovnimi kadri in pravicami intelektualne lastnine.
3. Datum izbire: 8. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost, kakovost, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Induplati tekstil, Industrija
platnenih izdelkov, d.o.o., Kamniška 24,
1230 Domžale.
6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: šotor veliki sanitetni M-70
Č5 tip CZ 11 kosov, šotor S-2 z dnom tip
CZ 140 kosov.
7. Pogodbena vrednost: 56,032.851 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 56,032.851 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-19/2000
Ob-18935
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: za izvedbo javnega naročila je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo, ustreznimi strokovnimi kadri in pravicami intelektualne lastnine.
3. Datum izbire: 2. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost, kakovost, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedba javnega naročila.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Induplati tekstil, Industrija
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platnenih izdelkov, d.o.o., Kamniška 24,
1230 Domžale.
6. (a) Kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: šotor skladiščni M-70 5Č,
2 kosa.
7. Pogodbena vrednost: 2,219.172 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2,219.172 SIT.
11.
Ministrstvo za obrambo

6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 1 komplet rezervnih delov za ventile firme Flowserve.
7. Pogodbena vrednost: 9,840.478 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Št. 3283
Ob-19152
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 ventilov, firmi Flowserve, ker je edina sposobna za dobavo
tri-potnega izolacijskega ventila za merilni
pretvornik diferencialnega tlaka. V NE Krško so vgrajeni ventili firme Flowserve, zato
se zamenjujejo rezervni deli na že vgrajenih originalnih ventilih. Flowserve je tudi
verificirana kot edina na podlagi zahtevanih predpisov.
3. Datum izbire: 11. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta, cena rezervnih delov
ter varnostni razlog.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Flowserve, Via Galvani 6/8,
20054 Nova Milanese, Italia.
6. (a) Kraj dobave: Nuklearna elektrarna
Krško, Vrbina 12, 8270 Krško.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 8 komadov tri-potnega
ventila za merilni pretvornik diferencialnega tlaka.
7. Pogodbena vrednost: 8,936.941,50
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.

Naročilo objave dodelitve
javnega naročila storitev

Št. 404-08-245/99
Ob-18937
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
naročnik je vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme Unix proizvajalca Hewlett Packard oddal brez javnega razpisa, ker je za izvedbo usposobljen samo
en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 29. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je edini na trgu, ki je
sposoben opraviti storitev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hermes Plus, d.d., Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme Unix proizvajalca Hewlett Packard.
7. Pogodbena
vrednost:
15,522.576,10 SIT.
8., 9., 10., 11.
RS, Ministrstvo za obrambo

Št. 3283
Ob-19158
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 ventilov, firmi Flowserve, ker je
edina sposobna za dobavo rezervnih delov
teh ventilov. V NE Krško so vgrajeni ventili
firme Flowserve, zato se zamenjujejo rezervni deli na že vgrajenih originalnih ventilih. Flowserve je tudi verificirana kot edina
na podlagi zahtevanih predpisov.
3. Datum izbire: 10. 1. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kvaliteta, cena rezervnih delov
ter varnostni razlog.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Flowserve, Via Galvani 6/8,
20054 Nova Milanese, Italia.

Št. 404-08-244/2000
Ob-18938
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 3. točki
55. člena zakona o javnih naročilih: naročnik je vzdrževanje licenčne programske
opreme Oracle oddal brez javnega razpisa,
ker je za izvedbo usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 29. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je edini na trgu, ki je
sposoben opraviti storitev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Oracle Software, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje licenčne programske opreme Oracle.

ZJN-04-S - 55. člen

Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila storitev po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih
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7. Pogodbena
vrednost:
15,587.399,45 SIT.
8., 9., 10., 11.
RS, Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-23/2000
Ob-18939
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
naročnik je nadgradnjo in vzdrževanje programskega paketa Finance oddal brez javnega razpisa, ker je za izvedbo usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 12. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je edini na trgu, ki je
sposoben opraviti storitev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MAOP, d.o.o., Moškričeva
39, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
nadgradnja in vzdrževanje programskega paketa Finance.
7. Pogodbena vrednost: 3,053.820
SIT.
8., 9., 10., 11.
RS, Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-22/2000
Ob-18940
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
naročnik je vzdrževanje programskih paketov FPS oddal brez javnega razpisa, ker je
za izvedbo usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 15. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je edini na trgu, ki je
sposoben opraviti storitev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Kompas Ingpos, d.d., Tržaška 37, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje programskih paketov FPS.
7. Pogodbena vrednost: 4,435.477,50
SIT.
8., 9., 10., 11.
RS, Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-15/2000
Ob-18941
1. Naročnik, poštni naslov: RS, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
za izvedbo JN je usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično
opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 10. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): sposobnost kakovostne, v zahtevanem roku in po ugodni ceni izvedbe
javnega naročila.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hermes Plus, d.d., Šlandrova 2, 1231 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: MORS, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: merilna oprema proizvajalca HP.
7. Pogodbena vrednost: 8,436.840,58
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,436.840,58 SIT.
11.
RS, Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-25/2000
Ob-18942
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
naročnik je vzdrževanje programske opreme Arc Info in Erdas Imagine oddal brez
javnega razpisa, ker je za izvedbo usposobljen samo en ponudnik, ki razpolaga z
zahtevano tehnično opremo in strokovnimi
kadri.
3. Datum izbire: 29. 10. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je edini na trgu, ki je
sposoben opraviti storitev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gisdata, d.o.o., Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
vzdrževanje programske opreme Arc Info in Erdas Imagine.
7. Pogodbena vrednost: 4,887.205
SIT.
8., 9., 10., 11.
RS, Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-24/2000
Ob-18943
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez
predhodne objave javnega razpisa - po 3.
točki 55. člena zakona o javnih naročilih:
naročnik je nadgradnjo in vzdrževanje programskih paketov materialnega in skladiščnega poslovanja oddal brez javnega razpisa, ker je za izvedbo usposobljen samo en
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo in strokovnimi kadri.
3. Datum izbire: 15. 11. 1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je edini na trgu, ki je
sposoben opraviti storitev.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Tomycom, s.p., Šlajmerjeva 2, 2106 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
nadgradnja in vzdrževanje programskih
paketov materialnega in skladiščnega
poslovanja.
7. Pogodbena vrednost: 5,247.900
SIT.
8., 9., 10., 11.
RS, Ministrstvo za obrambo

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-18911
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje, Velenje, Kidričeva 21, faks 063/897-1150.
2. (a) Kraj dobave: OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje, Kidričeva 21.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano.
Skupna vrednost: 19,150.000 SIT, po
skupinah:
A) sadje in zelenjava:
1. južno sadje: 600.000 SIT,
2. domače sadje: 200.000 SIT,
3. zelenjava: 1,100.000 SIT,
B/1) kruh: 1,200.000 SIT,
B/2) pekovsko pecivo: 3,300.000 SIT,
C) mlevski izdelki in testenine 250.000
SIT,
D/1) meso: 4,200.000 SIT,
D/2) mesni izdelki: 1,800.000 SIT,
E) mleko in mlečni izdelki: 2,400.000
SIT,
F) vložena zelenjava in sadje: 900.000
SIT,
G) zamrznjena zelenjava in izdelki:
200.000 SIT,
H) sokovi in sirupi: 450.000 SIT,
I) jajca: 150.000 SIT,
J) splošno
prehrambeno
blago:
2,400.000 SIT.
Količine blaga so razvidne iz predračunov posamezne skupine, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.
(c)
3. Predvideni čas dobave: od 1. 3. 2000
do 28. 2. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: OŠ Mihe Pintarja Toleda
Velenje, Kidričeva 21.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisno dokumnetacijo je možno zahtevati do 4. 2. 2000 po
enodnevni predhodni najavi po faksu. Ob
dvigu je potrebno predložiti dokazilo o negotovinskem plačilu.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za razpisno dokumentacijo
je potrebno plačati 5.950 SIT, negotovinsko plačilo, številka žiro računa:
52800-603-38888.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je treba predložiti do 15. 2. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje, Kidričeva 21, tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba”
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in številko objave tega javnega razpisa ter
navedbo predmeta naročila (skupine). Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 16. 2. 2000 ob
9. uri v OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje,
Kidričeva 21.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40. člen
ZJN): pogoji, opredeljeni v 40. členu ZJN.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo samo
pisno na naslovu pod 1. točko.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
izpolnjevanje vseh izločitvenih kriterijev in
najnižja cena.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa do 28. 2. 2000.
OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje
Ob-19010
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mariborski vodovod, JP, d.d., Jadranska c. 24, Maribor, faks 062/307-730,
kontaktna oseba Ludvik Zupančič, dipl. inž.,
tel. 062/307-807, faks 062/3201-111.
2. (a) Kraj dobave: fco Mariborski vodovod, Jadranska c. 24, Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: vodovodni material.
Navedba ali se dobavitelj lahko poteguje
za naročilo samo dela zahtevanega blaga,
za katere dela oziroma skupine:
1.0 spojke (univerzalne, reparaturne),
2.0. fazoni LŽ (univerzalni s fiksno prirobnico),
3.0 armature (demontažni kosi, EV zasuni, hidranti, plovni ventili, cestne kape,
lovilci nesnage, zračniki),
4.0 vgradnji podalšek (teleskopski),
5.0 spojke in orglice (zobate, nabijalne, MS spojke, ogrlice za duktil, ogrlice
univerzalne z zaporo),
6.0 fitingi (pocinkani),
7.0 cevi (pocinkane, PEHD 12 bar),
8.0 vijačni material.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
85,350.000 SIT.
Orientacijska vrednost postavke:
1.0 znaša 4,500.000 SIT,
2.0 znaša 12,600.000 SIT,
3.0 znaša 44,200.000 SIT,
4.0 znaša 6,200.000 SIT,
5.0 znaša 2,850.000 SIT,
6.0 znaša 3,500.000 SIT,
7.0 znaša 9,500.000 SIT,
8.0 znaša 2,000.000 SIT.
Avans ni predviden.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
eventualno manjše ali večje količine razpisanega materiala glede na pridobljena dela.
3. Predvideni čas dobave: od marca
2000 do marca 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Mariborski vodovod, JP,
d.d., Jadranska c. 24, Maribor, kontaktna
oseba Ludvik Zupančič, tel. 062/307-807,
faks 062/3201-111.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: razpisna dokumenta-

cijo je na razpolago dan po tej objavi, do
vključno petka 4. 2. 2000 vsak delovni dan
med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na blagajni naročnika, Jadranska c. 24 Maribor, ali na
žiro račun št. 51800-601-12066 – Mariborski vodovod.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Mariborski vodovod, JP,
d.d., Jadranska c. 24, 2000 Maribor, prevzemnica
Metka
Fošnarič,
tel.
062/307-807, soba 112/I.
Zapečatene kuverte morajo imeti na vidnem mestu označeno “Ponudba – predhodno ugotavljanje sposobnosti – dobavitelji, Ne odpiraj”, in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan naslov pošiljatelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 2. 2000 ob
12.30 na naslovu: Mariborski vodovod, JP,
d.d., Jadranska c. 24, Maribor v sejni sobi
št. 110/I. Odpiranje ponudb bo vodil Boris
Fatur, dipl. ek., tel. 062/307-807.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu Mariborski vodovod, JP, d.d., Jadranska c. 24, Maribor, kontaktna oseba Zupančič Ludvik, dipl. inž. tel. 062/307-807.
10.
Mariborski vodovod, Javno podjetje,
d.d., Maribor
Št. 1-DIR/2000-46
Ob-19043
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Trubarjev dom upokojencev Loka pri
Zidanem mostu, Loka pri Zidanem mostu
48, 1434 Loka pri Zidanem mostu, faks
0601/84-196.
2. (a) Kraj dobave: Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) Živila in material za prehrano:
1. sveže
sadje
in
zelenjava:
5,000.000 SIT,
2. splošno prehrambeno blago:
9,000.00 SIT,
3. mleko in mlečni izdelki: 8,000.000
SIT.
B) kurilno olje 9,000.000 SIT
Okvirna količina blaga je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Navedba ali se dobavitelj lahko poteguje
za naročilo samo dela zahtevanega blaga,
za katere dele oziroma skupine: po skupinah in podskupinah.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
31,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 1. 4. 2000
do 31. 12. 2000.
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4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije,
Gregorčičeva 3, Celje.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 25. 1. 2000 do
11. 2. 2000 vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, na žiro račun
št. 50700-603-31892 (na položnico navedite svojo davčno številko). V znesku je upoštevan DDV.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 2. 2000 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, z označbo: “Ne
odpiraj” – javni razpis – za nabvo živil na
materialov za prehrano in kurilnega olja za
potrebe Trubarjevega doma upokojencev
Loka pri Zidanem mostu in z navedbo številke objave javnega razpisa. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden točen naslov pošiljatelja.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 2. 2000 ob 8. uri v prostorih sejne
sobe Zdravstvenega doma Celje, Gregorčičeva 5, 1. nadstropje – levo, Celje.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki jim
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.
8. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih:
a) izpolnjevanje pogojev usposobljenosti
po 1-4 točki 2. odstavka 40. člena ZJN,
dokazano s predložitvijo:
– potrdila sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– potrdila sodišča o registraciji (za pravne osebe),
– potrdilo DURS o opravljanju dejavnosti
(za civilne osebe),
– potrdila MP RS, da vodstveni delavci
niso bili obsojeni za kazniva dejanja s področja poslovanja v zadnjih treh letih,
– potrdilo DURS, da ima poravnane obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
zakonskih dajatev,
b) finančna sposobnost, dokazana s
predložitvijo:
– BON 1 in BON 2 ali BON 3 za pravne
osebe,
– podatkov zadnje bilance stanja in uspeha (potrdi DURS) za civilne osebe,
c) izpolnjevanje predpisanih pogojev za
opravljanje ustrezne dejavnosti, dokazano z:
– odločbo po 6. točki 4. člena ZGD (za
pravne osebe),
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje samostojne dejavnosti (za civilne osebe). Oboje izda pristojna upravna
enota,
d) drugi pogoji, dokazani z:
– izjavo, da sprejema pogoje razpisne
dokumentacije,
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– izjavo, da lahko zagotovi vse (100%)
razpisane vrste blaga posamezne skupine
oziroma podskupine za katero se javlja na
razpis,
– izpolnjen obrazec za reference (da je
zadnji dve leti oskrboval vsaj tri javne zavode, proračunske porabnike ali podjetja oziroma družbe) z dokazili (izjave kupcev ali
fotokopije kupoprodajnih pogodb),
– izjavo, da sprejema 45-dnevni plačilni
rok,
– izjavo, da zagotavlja dostavo fco Trubarjevemu domu upokojencev Loka pri Zidanem mostu – razloženo,
– izjavo, da bo dostavljal obdobno cenike,
– izjavo, da zagotavlja odzivni čas 1 delovni dan,
– izjavo, da bo na zahtevo naročnika
predložil vzorec blaga izjavo, da ima organizirano službo za kontrolo kakovosti izdelkov
oziroma mu kvaliteto kontrolira pooblaščeni
zavod,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% razpisne vrednosti posamezne
skupine za katero se javlja na razpis,
– izjavo banke, da bo dobil garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.
Pogoji in dokazila za njihovo dokazovanje so izrecno določeni v razpisni dokumnetaciji.
Merila, ki jih bo uporabil naročnik za izbiro najugodnejšega ponudnika za posamezno skupino: je najnižja končna cena v povezavi s kvaliteto. Pri ocenjevanju ponudb ne
bodo upoštevane reference za domače ponudnike.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 1. 3. 2000.
Ponudba mora veljati do 31. 3. 2000.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu naročnika, kontaktna oseba: Olga Hočevar, tel. 0601/58-101.
Potencialni ponudniki lahko zahtevajo samo pisna pojasnila o razpisanih vrstah in
količinah blaga od kontaktne osebe naročnika Trubarjev dom upokojencev Loka pri
Zidanem mostu.
10.
Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem mostu
Št. 091-3-84/99
Ob-19039
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana, faks
321-755, za Inštitut za mikrobiologijo, Inštitut za patologijo, Inštitut za sodno medicino.
2. (a) Kraj dobave: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo, Zaloška cesta 4, Ljubljana, Inštitut za
patologijo, Korytkova 2, Ljubljana, Inštitut
za sodno medicino, Korytkova 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: kemikalije in laboratorijski material.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
· kemikalije: 238,400.000 SIT, in sicer:
– Inštitut
za
mikrobiologijo:
199,000.000 SIT,
– Inštitut za patologijo: 27,800.000 SIT,
– inštitut
za
sodno
medicino:
11,600.000 SIT,
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· laboratorijski material: 143,900.000
SIT, in sicer:
– Inštitut
za
mikrobiologijo:
100,000.000 SIT,
– Inštitut za patologijo: 29,200.000 SIT,
– Inštitut
za
sodno
medicino:
14,700.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 4. 2000 do 31. 3. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, tajništvo, Vrazov trg 2, Ljubljana.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 23. 2. 2000 (vsak
delovnik med 10. in 12. uro).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 4.000 SIT negotovinsko,
na
žiro
račun
št.
50103-603-41175,
sklicna
številka
010020030/3.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 23. 2. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana,
prevzemnik tajništvo.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 28. 2. 2000 ob 11. uri na naslovu
Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, Ljubljana – sejna soba.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
1. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, potrdilo ne sme
biti starejše več kot 30 dni na dan oddaje
ponudbe na razpis,
2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, dokazilo ne sme biti
starejše več kot 30 dni na dan oddaje ponudbe na razpis,
3. da proti ponudniku ni bilaizdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
ponudnikovo nestrokovnost, dokazilo ne
sme biti starejše več kot 30 dni na dan
oddaje ponudbe na razpis,
4. da ima poravnane davke in prispevke določene z zakonom, zapadle do
dneva izdaje potrdila, dokazilo ne sme biti
starejše več kot 30 dni na dan oddaje ponudbe na razpis,
5. da je predložil BON-1 in BON-2 ali
BON-3 ali podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja in potrdilo poslovne
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2 ali BON-3), dokumenti ne smejo
biti starejši več kot 30 dni na dan oddaje
ponudbe na razpis; in da ima:
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca iz zap. št. 6 obrazca BON-2 enako
0 ali
– število dni blokad žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve

obrazca iz zap. št. 5 obrazca BON-3 enako
0 ali
– potrdilo poslovne banke, ki vodi njegov žiro račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran,
6. da ima garancijo za resnost ponudbe v višini 1% od pondubene vrednosti, garancija mora veljati do 31. 5. 2000,
7. da ima izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti in jo bo predložil, če jo bo naročnik zahteval,
8. da nudi 60-dnevni plačilni rok od
prevzema blaga,
9. da bo dostava fco Inštitut za mikrobiologijo, Založka cesta 4, Ljubljana,
Inštitut za patologijo, Korytkova 2, Ljubljana, Inštitut za sodno medicino, Korytkova
2, Ljubljana,
10. da bo trimesečno dostavljal predračune,
11. da bo predložil vzorec blaga, če
jih bo naročnik zahteval.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu zakona o javnih naročilih.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika: najugodnejša cena ob zahtevani kakovosti.
Upoštevane bodo tudi ponudbe, ki bodo
zajemale postavke iz posameznih skupin
razpisne dokumentacije.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: Ur. l. RS, št. 88 z dne 29. 10.
1999, Ob-13799.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta
Št. 33
Ob-19057
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Skupnost osnovnih šol, Ljubljanska
89, Domžale, tel. 061/719-180, 719-185,
faks 061/719-180.
2. (a) Kraj dobave: javni zavodi.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago.
I. Osnovna šola Dob, Šolska ulica 7,
Dob:
1. skupina: meso in mesni izdelki v vrednosti ca. 1,700.000 SIT,
2. skupina: ribe in ribji izdelki v vrednosti
350.000 SIT,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki v
vrednosti ca. 1,600.000 SIT,
4. skupina: kruh in pekovski izdelki v
vrednosti ca. 2,100.000 SIT,
5. skupina: sadje in zelenjava v vrednosti ca. 1,000.000 SIT,
6. skupina: jajca v vrednosti ca. 38.000
SIT,
7. skupina: sadni sokovi v vrednosti ca.
650.000 SIT,
8. skupina: splošno prehrambeno blago
v vrednosti ca. 1,600.000 SIT.
II. Osnovna šola Domžale, Bistriška cesta 19, Domžale:
1. skupina: meso in mesni izdelki v vrednosti ca. 3,200.000 SIT,
2. skupina: ribe in ribji izdelki v vrednosti
ca. 540.000 SIT,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki v
vrednosti ca. 1,700.000 SIT,
4. skupina: kruh in pekovski izdelki v
vrednosti ca. 1,500.000 SIT,
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5. skupina: sadje in zelenjava v vrednosti
ca. 900.000 SIT,
6. skupina: jajca v vrednosti ca. 64.000
SIT,
7. skupina: sadni sokovi v vrednosti ca.
502.000 SIT,
8. skupina: splošno prehrambeno blago
v vrednosti ca. 1,500.000 SIT.
III. Osnovna šola Janka Kersnika Brdo,
Brdo pri Lukovici 5, Lukovica
1. skupina: meso in mesni izdelki v vrednosti ca. 4,700.000 SIT,
2. skupina: ribe in ribji izdelki v vrednosti
ca. 40.000 SIT,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki v vrednosti ca. 2,200.000 SIT,
4. skupina: kruh in pekovski izdelki v vrednosti ca. 2,500.000 SIT,
5. skupina: sadje in zelenjava v vrednosti
ca. 1,300.000 SIT,
6. skupina: jajca v vrednosti ca. 36.000
SIT,
7. skupina: sadni sokovi v vrednosti ca.
795.000 SIT,
8. skupina: splošno prehrambeno blago
v vrednosti ca. 1,100.000 SIT.
IV. Osnovna šola Jurija Vege, Vegova ulica 38, Moravče:
1. skupina: meso in mesni izdelki v vrednosti ca. 1,800.000 SIT,
2. skupina: ribe in ribji izdelki v vrednosti
ca. 300.000 SIT,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki v vrednosti ca. 1,800.000 SIT,
4. skupina: kruh in pekovski izdelki v vrednosti ca. 2,600.000 SIT,
5. skupina: sadje in zelenjava v vrednosti
ca. 1,300.000 SIT,
6. skupina: jajca v vrednosti ca. 21.000
SIT,
7. skupina: sadni sokovi v vrednosti ca.
1,100.000 SIT,
8. skupina: splošno prehrambeno blago
v vrednosti ca. 1,100.000 SIT.
V. Osnovna šola Mengeš, Šolska ulica
11, Mengeš:
1. skupina: meso in mesni izdelki v vrednosti ca. 4,400.000 SIT,
2. skupina: ribe in ribji izdelki v vrednosti
ca. 300.000 SIT,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki v vrednosti ca. 1,600.000 SIT,
4. skupina: kruh in pekovski izdelki v vrednosti ca. 6,000.000 SIT,
5. skupina: sadje in zelenjava v vrednosti
ca. 1,200.000 SIT,
6. skupina: jajca v vrednosti ca. 34.000
SIT,
7. skupina: sadni sokovi v vrednosti ca.
1,200.000 SIT,
8. skupina: splošno prehrambeno blago
v vrednosti ca. 4,300.000 SIT.
VI. Osnovna šola Preserje pri Radomljah,
Pelechova cesta 83, Radomlje:
1. skupina: meso in mesni izdelki v vrednosti ca. 2,800.000 SIT,
2. skupina: ribe in ribji izdelki v vrednosti
ca. 200.000 SIT,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki v vrednosti ca. 2,500.000 SIT,
4. skupina: kruh in pekovski izdelki v vrednosti ca. 5,300.000 SIT,
5. skupina: sadje in zelenjava v vrednosti
ca. 1,900.000 SIT,

6. skupina: jajca v vrednosti ca. 108.000
SIT,
7. skupina: sadni sokovi v vrednosti ca.
1,593.000 SIT,
8. skupina: splošno prehrambeno blago
v vrednosti ca. 1,400.000 SIT.
VII. Osnovna šola Rodica, Kettejeva ulica 13, Domžale:
1. skupina: meso in mesni izdelki v vrednosti ca. 2,000.000 SIT,
2. skupina: ribe in ribji izdelki v vrednosti
ca. 500.000 SIT,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki v
vrednosti ca. 1,600.000 SIT,
4. skupina: kruh in pekovski izdelki v
vrednosti ca. 1,500.000 SIT,
5. skupina: sadje in zelenjava v vrednosti ca. 2,000.000 SIT,
6. skupina: jajca v vrednosti ca. 60.000
SIT,
7. skupina: sadni sokovi v vrednosti ca.
800.000 SIT,
8. skupina: splošno prehrambeno blago
v vrednosti ca. 4,300.000 SIT.
VIII. Osnovna šola Trzin, Mengeška cesta 7 b, Trzin:
1. skupina: meso in mesni izdelki v vrednosti ca. 3,000.000 SIT,
2. skupina: ribe in ribji izdelki v vrednosti
ca. 150.000 SIT,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki v
vrednosti ca. 1,500.000 SIT,
4. skupina: kruh in pekovski izdelki v
vrednosti ca. 2,000.000 SIT,
5. skupina: sadje in zelenjava v vrednosti ca. 700.000 SIT,
6. skupina: jajca v vrednosti ca. 100.000
SIT,
7. skupina: sadni sokovi v vrednosti ca.
700.000 SIT,
8. skupina: splošno prehrambeno blago
v vrednosti ca. 1,500.000 SIT.
IX. Osnovna šola Venclja Perka, Ljubljanska cesta 58, Domžale:
1. skupina: meso in mesni izdelki v vrednosti ca. 9,100.000 SIT,
2. skupina: ribe in ribji izdelki v vrednosti
ca. 380.000 SIT,
3. skupina: mleko in mlečni izdelki v
vrednosti ca. 4,800.000 SIT,
4. skupina: kruh in pekovski izdelki v
vrednosti ca. 6,300.000 SIT,
5. skupina: sadje in zelenjava v vrednosti ca. 2,400.000 SIT,
6. skupina: jajca v vrednosti ca. 150.000
SIT,
7. skupina: sadni sokovi v vrednosti ca.
1,957.000 SIT,
8. skupina: splošno prehrambeno blago
v vrednosti ca. 5,300.000 SIT.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
129,268.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 5. 2000 do 30. 4. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: dokumentacija za ugotavljanje sposobnosti se dobi na naslovu: Skupnost osnovnih šol, Ljubljanska 89, Domžale, tajništvo, vsak delovni dan od 9. do
13. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 18. 2.
2000.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo na Skupnosti osnovnih šol, v tajništvu, proti dokazilu o plačilu 10.000 SIT na
žiro račun Skupnosti osnovnih šol št.
50120-603-55450.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 21. 2. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Skupnost osnovnih šol, Ljubljanska 89, Domžale, v zapečatenih kuvertah, na katerih je napisan poleg naslovnika
tudi naslov ponudnika in posebna oznaka
“Ne odpiraj – javni razpis – Prehrambeno
blago.”
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe bo komisija odpirala v Osnovni šoli Preserje pri Radomljah, Pelechova cesta
83, Radomlje, v zbornici v I. nadstropju,
25. 2. 2000 ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov, ki se bodo udeležili odpiranja ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: javni zavodi
bodo sklepali pogodbe s ponudniki, ki jim
bo priznana sposobnost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– pogoji iz 40. člena ZJN,
– zagotovljene količine blaga,
– plačilni rok 30 dni,
– odzivni čas in drugi pogoji iz razpisne
dokumentacije.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo informacije o
naročilu: tel. 061/719-180, 719-185 pri
Majdi Zalokar in Martini Troha vsak delovni
dan od 8. do 12. ure.
10.
Skupnost osnovnih šol, Domžale
Ob-19025
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17, 1101 Ljubljana, faks: 061/1892-698.
2. (a) Kraj dobave: Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 17.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška oprema in
računalniški potrošni material.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
27,000.000 SIT, in sicer:
– računalniška oprema: 25,000.000
SIT,
– računalniški
potrošni
material:
2,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: 12 mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Kardeljeva ploščad 17,
1101 Ljubljana – recepcija.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 11. 2. 2000 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT, gotovinsko na
blagajni fakultete vsak dan ob 10. do
12. ure oziroma v torek tudi od 14. do
16. ure oziroma dostavitev pismenega na-
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ročila po faksu: 061/1892-698, nakar fakulteta izstavi račun.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 17. 2. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad 17,
1101 Ljubljana – tajništvo.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 2. 2000 ob 9. uri v sejni sobi dekanata.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): popolna ponudba z vsemi
zahtevanimi dokumenti v razpisni dokumentaciji, sposobnost ponudnika za realizacijo
razpisanih del (do 44 točk) in konkurenčnost cen (do 56 točk).
9. Morebitne druge informacije o naročilu: izvajalci bodo izbrani po javnem razpisu s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu zakona o javnih naročilih. S
ponudniki, ki jim bo priznana sposobnost,
bo sklenjena pogodba pod pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji. Ponudbe za
del razpisanega javnega naročila ne bodo
upoštevane, ponudniki lahko kandidirajo le
za celotno naročilo. Informacije lahko ponudniki dobijo pri Danilu Pavšiču od dneva
objave javnega razpisa vsak delovni dan od
10. do 12. ure po tel. 061/1892-536 ali
po elektronski pošti danilo.pavsic@uni-lj.si
oziroma po faksu: 061/1892-698.
10., 11.
Ekonomska fakulteta
Univerze v Ljubljani
Ob-19151
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva 15, Brežice, tel. 0608/668-100, telefaks 0608/668-110, kontaktna oseba Tone Zorko, univ. dipl. soc.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Brežice, Černlečva 15, Brežice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano po skupinah:
Skupina A: sadje in zelenjava
1. južno sadje – 1,100.000 SIT,
2. domače sadje – 1,200.000 SIT,
3. zelenajva – 4,200.000 SIT,
Skupina B: kruh in pekovsko pecivo –
1,900.000 SIT,
Skupina C: meso in mesni izdelki
1. svinjina, govedina in teletina –
8,300.000 SIT,
2. perutnina – 2,200.000 SIT,
3. sveži in suhi izdelki iz mesa –
2,700.000 SIT,
Skupina D: mleko, mlečni izdelki –
7,500.000 SIT,
Skupina E: zmrznjena zelenjava, sadje in
zmrznjeni izdelki – 1,800.000 SIT,
Skupina F: jajca – 900.000 SIT,
Skupina G: splošno prehrambeno blago
– 5,400.000 SIT,
Skupina H: prehrambeno blago –
3,500.000 SIT.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
40,700.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 3. 2000
do 28. 2. 2001.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Brežice, tajništvo, Černelčeva 15, Brežice, kontaktna oseba Milena Gramc, od ponedeljka
do petka tel. 0608/668-106, faks
0608/668-110 po enodnevni predhodni
najavi po faksu.
Dokumentacija je na voljo po predložitvi
dokazila o plačilu.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: ni omejeno, vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: virmansko nakazilo 10.000
SIT na ŽR naročnika št. 51620-603-31177,
s pripisom za živila.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 11. 2. 2000 do
10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica
Brežice, tajništvo, Černelčeva 15, 8250
Brežice.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 11. 2. 2000
ob 11. uri na naslovu. Splošna bolnišnica
Brežice, sejna soba, Černelčeva 15, Brežice.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudbe bodo sklenjene s ponudniki, ki jim bo priznana
sposobnost in usposobljenost.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN): kot ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa
in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Zahteve iz 40. člena ZJN
so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: samo pisno na naslovu pod 1. točko.
Postopek se izvaja po 50. členu ZJN.
Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika je najnižja končna
vrednost predračuna.
10.
Splošna bolnišnica Brežice
Ob-19164
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Vodovod – Kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, faks 063/42-50-310.
2. (a) Kraj dobave: Vodovod – Kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 – Celje.
(b) Vrsta in količina blaga – priložen popis.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: celo leto.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Vodovod – Kanalizacija, JP,
d.o.o., Lava 2a, 3000 – Celje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilo stroškov razmnoževanja v višini 6.000 SIT, v ceni je vključen DDV, katerega plačajo na ŽR Vodovod-Kanalizacija
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje številka:

50700-601-1 05256 pri Agenciji RS za plačilni promet enota Celje.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
14. 2. 2000 do 12. ure ne glede na način
predložitve.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vodovod – Kanalizacija, JP,
d.o.o., Lava 2a, 3000 – Celje.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj - ponudba za Nabavo vodovodnega in kanalizacijskega materiala“.
6. (a) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 15. 2. 2000 ob
11. uri v sejni sobi objekta C na Vodovod –
Kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 –
Celje.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti :
– dokazila po dokumentaciji za ugotavljenje sposobnosti,
– možnost kompenzacije računa v odstotkih (%),
– rok dobave (maksimalen rok od povpraševanja do dobave na naslov naročnika),
– cena (vključno z dostavo na naslov naročnika).
9. Morebitne druge informacije o naročilu: skladno s 4. točko 50. člena ZJN si
investitor pridržuje pravico priznati sposobnost večim ponudnikom.
10., 11.
JP Vodovod - Kanalizacija Celje, d.o.o.

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

Št. 351-06-64/99
Ob-19048
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks
061/178-55-79.
2. Kraj izvedbe del: Slovenija.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: izvajanje investicijsko vzdrževalnih del na objektih,
s katerimi upravlja Servis skupnih služb
vlade Republike Slovenije, ocenjena vrednost celote znaša 140,000.000 SIT.
Ponudnik lahko ponudi:
A) vsa dela razen tehničnega varovanja,
B) posamezna dela: slikopleskarska dela, krovska dela, kleparska dela, strojne instalacije, elektroinstalacije, klimatizacija,
C) tehnično varovanje.
(a), (b), (c)
4. Predvideni čas izvedbe: od 1. 4.
2000 do 31. 3. 2001.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, Mirjam Plestenjak,
tel. 061/178-54-96, telefaks 061/178-5579.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 4. 2. 2000,
vsak delovni dan od 13. do 15. ure.
(c)
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobnosti: 22. 2. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
22. 2. 2000 od 10. uri v sejni sobi, na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
8. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov gradbenih
del, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni
zahteve.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti
(40. člen ZJN):
– predpisana dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, v področje katere spada izvedba javnega naročila,
– finančna sposobnost,
– izpolnjevanje formalnih delovnih in tehničnih pogojev, ustrezna pooblastila in delovne zmožnosti ter zadostne proste tehnične zmogljivosti, ustrezna oprema in drugi
pripomočki, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled.
Merila za ugotavljanje in priznanje sposobnosti z navedbo dokazov, ki jih mora predložiti
ponudnik glede izpolnjevanja pogojev:
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
za točko A, B in C so:
1. usposobljenost in sposobnost ponudnika za realizacijo razpisanih del (0–61
točk),
2. plačilni pogoji (0,1 točke za vsak
dan daljši plačilni rok od zahtevanega, vendar največ za 60 dni),
3. garancijski pogoji (0,5 točke za
vsak mesec daljši garancijski rok od zahtevanega, vendar največ za 24 mesecev),
4. druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (0–3 točke),
Pri vrednostenju po točkah od 1. do 4.
se upošteva vplivnostni faktor 0,6.
5. konkurenčnost cen.
Pri vrednostenju posamezne ponudbene cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno veljavne ponudbe, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,4, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom 100.
Sposobnost za izvajanje del bo priznana
tistim ponudnikom, ki bodo po vseh vrednotenjih skupaj dosegli 70% in več vseh možnih točk.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
Dokazila, ki jih mora predložiti ponudnik
glede izpolnjevanja pogojev: skladno z razpisno dokumentacijo.

Datum, do katerega bodo prijavljeni ponudniki s pisnim sklepom obveščeni o izidu
javnega razpisa: najkasneje do 7. 4. 2000.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: Alenka Lamovec, univ. dipl. inž. arh.
Servis skupnih služb vlade

ZJN-05-S - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
dodelitev naročila storitev
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila storitev po 43. do 45. členih
zakona o javnih naročilih
Št. 8120/81/2000
Ob-19029
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova
2,
1000
Ljubljana,
telefaks
061/174-24-32.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena
vrednost naročila: ponovni javni razpis za
izvajanje periodičnih meritev in preiskav
za diagnosticiranje stanja visokonapetostne opreme v razdelilnih in transformatorskih postajah in izvajanje meritev
ozemljitvenih sistemov, meritve elektromagnetnega sevanja in elektromagnetne združljivosti na objektih Elektro-Slovenije, d.o.o.
Ocenjena
vrednost
naročila:
50,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: na objektih Elektro-Slovenije, d.o.o.
4. Predvideni čas izvedbe naročila:
31. 1. 2000 do 30. 4. 2000.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago pri naročniku med 10. in 12. uro, tajništvu Sektorja za vzdrževanje, IV. nadstropje, Mojca
Ferlež, tel. 174-24-41, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 28. 1. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, virmansko nakazilo na žiro račun št. 50106-601-90093.
DDV je upoštevan v ceni.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 2. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, vložišče, soba 3 C 5, prevzemnik Katarina Lipovec, tel.
174-25-11, faks 174-25-02, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 2. 2000 ob 10. uri, pri naročniku, sejna
soba B/IV nadstropje.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji priložiti spisek podizvajalcev z navedeno pravno obliko odnosa med njimi.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
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Ponudnik bo moral predložiti naslednje
dokumente:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– izjava ponudnika o sposobnosti in usposobljenosti izvedbe predmeta naročila,
– registracija podjetja pri pristojnem organu (datum izdaje listine in njene overovitve ne sme biti starejši od 90 dni), oziroma
priglasitveni list,
– pravnomočna odločba – dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa (datum izdaje in overovitve ne sme biti starejši od 90 dni),
– obrazec BON 1 in BON 2 oziroma
BON 3 (datum izdaje obrazca BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 90 dni) ali
podatki iz bilance stanja in uspeha in zadnje
davčne napovedi v primeru, da ponudnik ne
more dobiti BON obrazcev,
– 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 finance RS, pristojnega davčnega urada, da je ponudnik
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 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),
– potrjene reference ponudnika za predmet naročila,
– izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna (cenik storitev),
– 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 pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti,
– parafiran vzorec menične izjave v primeru, da ima ponudnik v svoji ponudbi vključenega tudi podizvajalca,
– reference kadrov, ki bodo sodelovali
pri izvedbi naročila,
– pisna dokazila in informacije iz katerih
je razvidno, da ponudnik razpolaga s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi
pravicami,
– podati podatke o že sklenjenih pogodbah za tovrstna dela, iz katerih je razvidna
stopnja gotovosti del in zasedenost oziroma
razpoložljivost kadrovskih kapacitet,
– zahteve za ugotavljanje usposobljenosti po: Prilogi-1 tehnični del: tender.
In vse ostale zahtevane dokumente,
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
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10. Morebitne druge informacije o naročilu: ponovna objava razpisa za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov.
Kontaktna oseba naročnika za dodatne informacije je Marjan Pezdirc, tel.
061/174-35-40, faks 061/174-24-42.
11.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana
Ob-19165
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Vodovod – kanalizacija, JP, d.o.o.,
Lava
2a,
3000
Celje,
faks
063/42-50-310.
2. Vrsta storitve, opis, ocenjena vrednost naročila:
· vrsta storitve: servisiranje vodomerov.
· opis: servisiranje vodomerov različnih
premerov z zamenjavo števčnega mehanizma in umerjanja vodomerov.
· ocenjena
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Celje.
4. Predvideni čas izvedbe: celo leto.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
zahteva razpisno dokumentacijo: Vodovod
– Kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, 3000
– Celje.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 10. 2. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo
zainteresirani ponudniki dvignejo s potrdilom o plačilo stroškov razmnoževanja v
višini 6.000 SIT, v ceni je zajet DDV, katerega plačajo na ŽR Vodovod - Kanalizacija, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, številka:
50700-601-1 05256 pri Agenciji RS za
plačilni promet, enota Celje.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbe: upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene ne glede
na način predložitve najkasneje do 14. 2.
2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Vodovod – Kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a, 3000 – Celje.
Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne odpiraj - ponudba za Servisiranje vodomerov“.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 15. 2. 2000
ob 12. uri v sejni sobi objekta C na Vodovod – Kanalizacija, JP, d.o.o., Lava 2a,
3000 – Celje.
8.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti:
– dokazila po dokumentaciji za ugotavljenje sposobnosti,
– rok dobave (maksimalen rok od naročila storitve do vrnitve servisiranih števcev na naslov naročnika),
– tehnična opremljenost in kadri,
– cena (po popisu v razpisni dokumentaciji).
10. Morebitne druge informacije o naročilu: skladno s 4. točko 50. člena ZJN
si investitor pridržuje pravico priznati sposobnost večim ponudnikom.
11., 12.
JP Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.,
Celje
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Javni razpisi
Ob-19147
Sprememba
Na podlagi 5. člena pravilnika o postopkih in pogojih porabe sredstev Ekološko
razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana (Ur. l. RS, št. 75/97) Ekološko
razvojni sklad Republike Slovenije, d.d.,
Ljubljana, objavlja
spremembo javnega razpisa
Ekološko razvojnega sklada Republike
Slovenije, d.d., Ljubljana,
za kreditiranje okoljskih naložb
17IN99A
1. Javni razpis Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d., Ljubljana, za
kreditiranje okoljskih naložb 17IN99A (Ur. l.
RS, št. 56-57/99 in 92/99), se spremeni
tako, da se v 1. točki (1. Predmet razpisa in
višina razpisanih sredstev) besedilo “3,5 milijarde SIT” nadomesti z besedilom “4,6 milijarde SIT”.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije, d.d., Ljubljana
Ob-19020
Request for Expressions of Interest
Republic of Slovenia
Real Estate Registration Modernization
Project
Backlog Mitigation:
(SC_2.1C_QCBS)
Loan No. IBRD 4498 – 0 SLO
1. This request for expression of interest follows the general procurement notice
for this project that appeared in Development Business, issue No. 518 of 16th September 1999.
2. 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
part of the proceeds of this loan to payments under the contract for Real Estate
Registration Modernization Project – Backlog Mitigation: (SC_2.1C_QCBS).
3. The services include managing a task
to remove the accumulated backlog of registration of titles at specific Land Registry
Courts in Slovenia by:
– Providing 15 assistant registrars for the
period of twenty months. Duration of Assignment: for the period of 20 months full-time,
– A suitably qualified person to manage
the assistant registrars and interface with
the Client.
Duration of Assignment: 20 (twenty)
months – full-time.
4. The Supreme Court of the Republic
of Slovenia now invites eligible providers to
indicate their interest in providing the services. Interested providers 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.).
5. A provider will be selected in accordance with the procedures set out in the
World Bank’s Guidelines: Selection and Employment of Provider by World Bank Borrowers, January 1997, revised September
1997 and January 1999.
6. Interested providers may obtain further information from background documents at the address below on working days
from 8.00 to 16.00 hours.
7. Expressions of interest must be delivered to the address below by February
21st, 2000: Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia, Real Estate
Registration Modernization Project, Mrs. Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, room
No. 2/100, SI-1000 Ljubljana, tel.: +386
61-178-4922, fax: +386-61-178-4822,
e-mail: nives.jurcan@gov.si
Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia
Ob-19023
Poziv k predložitvi interesa
Republika Slovenija
Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin
Odprava zaostankov na
zemljiškoknjižnih sodiščih v Sloveniji
(SC_2.1C_QCBS)
Številka posojila: IBRD 4498 – 0 SLO
1. Poziv k predložitvi interesa sledi splošni objavi javnega naročila za ta projekt, ki
je izšla v časopisu Development Business,
št. 518, 16. septembra 1999.
2. 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 –
Odprava zaostankov na zemljiškoknjižnih sodiščih v Sloveniji (SC_2.1C_QCBS).
3. Storitev obsega organizacijo naloge
za podporo odprave zaostankov na določenih zemljiškoknjižnih sodiščih v Sloveniji, in
sicer:
– izvajalec za obdobje dvajsetih mesecev za polni delovni čas angažira 15 (petnajst) oseb – vnašalcev, ki bodo vnašali
zaostanke v elektronsko Zemljiško knjigo
na določenih zemljiškoknjižnih sodiščih v
Sloveniji,
– izvajalec za obdobje dvajsetih mesecev za polni delovni čas angažira koordinatorja, ki je ustrezno kvalificirana oseba za
koordiniranje vnašalcev in za komunikacijo
z naročnikom.
Trajanje naloge: 20 mesecev – polni delovni čas.
4. Vrhovno sodišče Republike Slovenije
poziva ponudnike z ustreznimi referencami,
da naznanijo svoj interes za zagotavljanje
opisanih storitev. Interesenti morajo predložiti dokazila, da ustrezajo zahtevanim pogojem za izvedbo zgoraj opisanih storitev (priporočila, opisi dela na sorodnih nalogah,
izkušnje pri delu v podobnih pogojih, posedovanje ustreznih znanj, itd.)
5. Ponudnik bo izbran v skladu s postopki, opisanimi v smernicah Svetovne banke:
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Izbira in zaposlovanje svetovalcev s strani
jemacev posojil Svetovne banke, januar
1997, dopolnjene v septembru 1997 in januarju 1999.
6. Dodatne informacije lahko interesenti
dobijo na spodaj navedenem naslovu vsak
delovnik od 8. do 16. ure po lokalnem času
od ponedeljka do petka.
7. Interes je potrebno predložiti na spodaj navedeni naslov do 21. februarja 2000:
Geodetska uprava Republike Slovenije, Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin,
Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, soba
2/100,
1000
Ljubljana,
tel.:
061/178-4922, faks: 061-178-4822,
e-mail: nives.jurcan@gov.si.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-19026
Specific Procurement Notice
Republic of Slovenia
Real Estate Registration Modernization
Project
Map Interpretation for Land Use MAFF_
4.1A_ ICB1
Loan No. IBRD 4498 – 0 SLO
1. This invitation for bids follows the general procurement notice for this project
that appeared in Development Business, issue no. 518 of 16th September, 1999.
2. The Republic of Slovenia has applied
for a loan from the International Bank for
Reconstruction and Development to meet
the cost of Real Estate Registration Modernization Project, and it intends to apply part
of the proceeds of this loan to payments
under the contract for Map Interpretation
for Land Use MAFF_4.1A_ICB1.
3. The Ministry of Agriculture, Forestry
and Food (MAFF) now invites sealed bids
from eligible bidders for Map Interpretation
for Land Use. This bid includes:
– Map Interpretation for Land Use from
1044 Digital Orthophoto Maps (1:5000)
(6750 km2),
– Data are also gathered from relevant
additional sources, such as:
– field inspections,
– other special aerial photographs taken for other purposes,
– satellite images,
– Forestry Service and Agricultural
Extension Service data and,
– consultations with field specialist in
agriculture and forestry.
4. Bidding will be conducted through
the international competitive bidding procedures specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement under IBRD Loans and
IDA Credits, and is open to all bidders from
eligible source countries as defined in the
guidelines.
5. Interested eligible bidders may obtain
further information from Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia
and inspect the bidding documents at the
address given below, on every working day
from 8.00 am to 3.00 pm.
6. A complete set of bidding documents
in English may be purchased by interested
bidders on the submission of a written application to the address below (state address at the end of document) and upon
payment of a nonrefundable fee of 100 US$

(or 150 US$ including mail services, if required) or adequate amount in EUR or SIT.
The method of payment will be:
– for the SIT direct deposit to giro account number 50100-630-10014,
– for EUR deposit to: Bank Slovenia,
Ljubljana through Banque Bruxelles Lambert S.A., Bruxelles, (S.W.I.F.T. code:
BBRUBEBB)
–
account
number:
3010179231 56/995; rightful claimant for
the payment: Geodetska uprava Republike
Slovenije, id. Num. 78000-978,
– for US$ deposit to: Bank Slovenia,
Ljubljana through Bankers Trust Company,
New York (S.W.I.F.T. code: BKTRUS33) –
account number: 04095 625; rightful claimant for the payment: Geodetska uprava
Republike Slovenije, id. Num. 78000-840.
The document can be sent by airmail for
overseas delivery or surface mail for local
delivery.
7. Bids must be delivered to the address
below before 9.00 am in the local time on 7th
March, 2000. All bids must be accompanied
by a bid security of a minimum 3% of bid price
or an equivalent amount in a freely convertible
currency. Late bids will be rejected. Bids will
be opened immediately after the deadline for
receipt of bids, on March 7, 2000 in the
presence of the bidders’ representatives who
choose to attend at the address below: Surveying and Mapping Authority of the Republic
of Slovenia, Real Estate Registration Modernization Project, Mrs. Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, soba 2/100, SI-1000 Ljubljana tel.: +386-61-178-4922, fax.:
+386-61-178-4822, e-mail: nives.jurcan@gov.si.
Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia
Ob-19027
Posebna objava javnega naročila
Republika Slovenija
Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin
Zajem rabe zemljišč
MAFF_4.1A_ICB1
Št. posojila: IBRD 4498-0 SLO
1. Poziv k predložitvi ponudb za javni razpis za izbiro izvajalca sledi splošni objavi
javnega naročila za ta projekt, ki je izšla v
časopisu Development Business, št. 518,
dne 16. septembra 1999.
2. 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 Zajema in
spremljanja rabe kmetijskih zemljišč
MAFF_4.1A_ICB1.
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano objavlja javni razpis za izbiro
izvajalca za izvedbo Zajema rabe zemljišč.
Razpis vključuje naslednja dela:
– zajem rabe zemljišč iz 1044 digitalnih
ortofoto posnetkov (1:5000) (6750 km2),
– podatki se zbirajo tudi iz drugih dodatnih virov kot:
– ogledi terena,
– drugi posebni aero posnetki, posneti za druge namene,
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– satelitski posnetki,
– podatki Zavoda za gozdove in Kmetijske svetovalne službe,
– konzultacije s strokovnjaki za zemljišča v kmetijstvu in gozdarstvu.
Ta skop del v okviru podprojekta “Zajem
in spremljanje rabe kmetijskih zemljišč” bo
trajal od aprila 2000 do decembra 2000.
4. Javni razpis bo potekal v skladu s
postopki, ki veljajo za mednarodne javne
razpise in so opredeljeni v smernicah Svetovne banke: naročila in nabava v času
prejemanja posojila Mednarodne banke za
obnovo in razvoj ter kredita Mednarodne
organizacije za razvoj. Javnega razpisa se
lahko udeležijo vsi ponudniki iz držav, ki
so navedene v smernicah Svetovne banke.
5. Ponudniki lahko dobijo dodatne informacije pri Geodetski upravi Republike Slovenije. Na spodaj navedenem naslovu si lahko ogledajo razpisno dokumentacijo, in sicer: vsak delavnik od 8. do 15. ure.
6. Ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo v angleškem jeziku na spodaj
navedenem naslovu ob predložitvi pisnega
zahtevka in vplačilu nevračljivega zneska v
višini 100 US$ (ali 150 US$ – vključuje
stroške pošiljanja) ali v protivrednosti v evrih
ali slovenskih tolarjih.
Način plačila je naslednji:
– za plačila v SIT: bančni prenos na žiro
račun 50100-630-10014,
– za plačila v EUR: bančni prenos na
bančni račun Banke Slovenije, Ljubljana preko Banque Bruxelles Lambert S.A., Bruxelles, (šifra S.W.I.F.T.: BBRUBEBB) – št. računa: 3010179231 56/995, upravičenec
do plačila: Geodetska uprava Republike
Slovenije, id. Štev.: 78000-978
– za vplačila v US$: bančni prenos na
bančni račun Banke Slovenije, Ljubljana for
US$ deposit to: Bank Slovenia, Ljubljana
preko Bankers Trust Company, New York
(šifa S.W.I.F.T.: BKTRUS33) – št.računa:
04095 625; upravičenec do vplačila: Geodetska uprava Republike Slovenije, id. Num.
78000-840.
Tujim ponudnikom bomo poslali razpisno dokumentacijo po letalski pošti, domači ponudniki pa bodo prejeli pošto po običajni pošti.
7. Ponudbe za ta javni razpis morajo
prispeti na spodaj omenjeni naslov najkasneje do 7. marca 2000 do 9. ure po
lokalnem času. Vse ponudbe morajo vsebovati tudi finančno zavarovanje resnosti
ponudbe v znesku najmanj 3% od vrednosti ponudbe, v SIT ali v protivrednosti katerekoli konvertibilne valute. Prepozno prispela ponudba bo zavrnjena. Odpiranje ponudb bo izvedeno takoj po izteku roka za
oddajo ponudb 7. marca 2000 v prisotnosti predstavnikov zainteresiranih strank, ki
želijo spremljati odpiranje. Odpiranje ponudb bo izvedeno na spodaj navedenem
naslovu: Geodetska uprava Republike Slovenije, Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin, Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, soba 2/100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.: +386-61 178-4922, faks:
+386-61-178-4822, e-mail: nives.jurcan@gov.si.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
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Ob-19030
Request for Expressions of Interest
Republic of Slovenia
Real Estate Registration Modernization
Project
Land Use Monitoring Contract Staff:
(MAFF_4.1B_QCBS)
Loan No. IBRD 4498 – 0 SLO
1. This request for expressions of interest follows the general procurement notice
for this project that appeared in Development Business, issue No.518 of 16th September, 1999.
2. 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
part of the proceeds of this loan to payments under the contract for Real Estate
Registration Modernization Project – Land
Use
Monitoring
Contract
Staff
(MAFF_4.1B_QCBS).
3. The Republic of Slovenia intends to
upgrade its national agricultural land use
monitoring information system to meet EU
standards. Consultant Services required for
this purpose include. Technical specialist:
– To develop and implement annual work
plans and be responsible for the implementation and quality of the technical part of the
sub-Project,
– Be responsible for the organization of
the work inside Technical Office, reporting
to the subproject director,
– To technically supervise the work of
data acquisition contractors,
– To liaison with the Project Coordination Office.
– To cooperate extension officers and
Forestry Service and provide training as necessary.
Duration of Assignment: 48 (forty-eight)
months – full time.
Administrative specialist:
– To develop the required annual work
and prepare project documentation,
– To develop and implement annual procurement plans in association with the team
and the PCO,
– To implement the program, in particular the procurement process and contract
management, making sure deliveries are achieved,
– To present coherent reports and inform the members of the project committee,
– To coordinate and acquire materials
for preparation of the program.
Duration of Assignment: 48 (forty-eight)
months – full time.
4. The Ministry of Agriculture, Forestry
and Food 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.). Consultants may associate to enhance their qualifications.
5. The consultant will be selected in accordance with the procedures set out the
World Bank’s Guidelines: selection and Em-
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ployment of Consultants by World Bank Borrowers, January 1997, revised September
1997 and January 1999.
6. Interested consultants may obtain further information from background documents at the address below on working days
from 8.00 to 16.00 hours.
7. Expressions of interest must be delivered to the address below by February 21st,
1999: Surveying and Mapping Authority of
the Republic of Slovenia, Real Estate Registration Modernization Project, Mrs. Nives
Jurcan, Zemljemerska ulica 12, SI-1000
Ljubljana, tel.: +386-61-178-4922, fax.:
+386-61-178-4822, e-mail: nives.jurcan@gov.si
Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia
Ob-19032
Poziv k predložitvi interesa
Republika Slovenija
Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin
Strokovna sodelavca pri zajemu rabe
zemljišč
(tehnični in administrativni sodelavec)
MAFF_4.1B_QCBS
Št. Posojila: IBRD 4498-0 SLO
1. Poziv k predložitvi interesa sledi splošni objavi javnega naročila za ta projekt, ki
je izšla v časopisu Development Business,
št. 518, dne 16. septembra 1999.
2. 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 nalog Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin – Strokovna sodelavca pri zajemu rabe
zemljišč (tehnični in administrativni sodelavec) MAFF_4.1B_QCBS.
3. Storitve obsegajo:
Tehnični sodelavec bo:
– odgovoren za razvoj in izvedbo letnega delovnega plana ter za izvedbo in kakovost tehnične plati podprojekta,
– odgovoren za organizacijo dela znotraj
tehnične pisarne in poročanje vodji podprojekta,
– izvajal tehnični nadzor nad delom izvajalca za Zajem rabe zemljišč,
– sodeloval s Projektno pisarno,
– sodeloval s Kmetijsko svetovalno službo in Zavodom za gozdove ter jim nudil
potrebno pomoč.
Trajanje naloge: 48 mesecev – polni delovni čas.
Administrativni sodelavec bo:
– opravljal zahtevano redno delo in pripravljal projektno dokumentacijo,
– pripravljal in izvajal letne nabavne plane v sodelovanju s člani podprojekta in Projektno pisarno,
– izvajal program, posebno proces nabave in pogodbenega vodenja, skrbel za
prevzem pogodbenih del,
– skrbel za tekoče redno poročanje in
obveščanje članov podprojektne skupine,
– usklajeval in zbiral materiale za pripravo programa.
Trajanje naloge: 48 mesecev – polni delovni čas.

4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano poziva ponudnike z ustreznimi
kvalifikacijami, da naznanijo svoj interes za
zagotavljanje opisanih storitev. Interesenti
morajo predložiti dokazila, da ustrezajo zahtevanim pogojem za izvedbo nalog (priporočila, opisi dela na sorodnih nalogah, izkušnje pri delu v podobnih pogojih, posedovanje ustreznih znanj, itn.). Ponudniki se lahko povezujejo med seboj.
5. Ponudnik 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 16. ure po lokalnem času od ponedeljka do petka.
7. Interes je treba predložiti na spodaj
omenjeni naslov do 21. februarja 2000: Geodetska uprava Republike Slovenije, Projekt
posodobitve evidentiranja nepremičnin, Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, soba
2/100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.:
+386-61-178-4922,
faks:
+386-61-178-4822, e-mail: nives.jurcan@gov.si.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-19033
Request for Expressions of Interest
Republic of Slovenia
Real Estate Registration Modernization
Project
Development and Piloting of Valuation
System:
(MOF_5.1D_QCBS)
Loan No. IBRD 4498 – 0 SLO
1. This request for expressions of interest follows the general procurement notice
for this project that appeared in Development Business, issue No. 518 of 16 th September, 1999.
2. 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
part of the proceeds of this loan to payments under the contract for Real Estate
Registration Modernization Project – Development and Piloting of Valuation System:
(MOF_5.1D_QCBS).
3. As part of this project, the Ministry of
Finance would like to hire a consultant to
assist in the development of a property tax
system. For this purpose it will require a
consulting company to provide individuals
who have the requisite experience in the
area of property tax systems to provide the
following services:
– Determination of two pilot municipalities and working team for pilots,
– Coordination with responsible institutions (Surveying and Mapping Authority, Supreme Court, Tax Authority, municipality
etc.),
– Data analyzing and testing the new
methodology for mass appraisal,
– Practical implementation of new valuation and taxation system,
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– Final modeling of organization scheme between all responsible institutions.
One (1) individuals with international experience will be required for 24 months
over a period of 2 years. One (1) individuals
with experience in property tax systems or
other relevant field for a period of 24 months
on a full time basis.
Timeframe:
– April 1 – April 31, 2000 (choosing two
pilot municipalities and choosing contract
staff in each pilot municipality),
– May 1st – May 31st, 2000 (reestablishment between all responsible institutions),
– June 1st 2000 – June 31st, 2001
(analyzing and collecting all available real
estate data),
– June 1st 2001 – January 31st, 2002
(testing the proposing mass appraisal methodology and taxation procedure for two
respective test areas),
– January 1st – September 30th 2002
(final modeling of organizational scheme and
connection between of all responsible institutions in the valuation and taxation procedure).
4. The Ministry of Finance 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.).
5. 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.
6. Interested consultants may obtain further information from background documents at the address below on working days
from 8.00 to 16.00 hours.
7. Expressions of interest must be delivered to the address below by February
21st, 2000: Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia, Real Estate
Registration Modernization Project, Mrs. Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12,
SI-1000 Ljubljana, tel. +386-61-178-4922,
fax: +386-61-178-4822, e-mail: nives.jurcan@gov.si.
Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia
Ob-19035
Poziv k predložitvi interesa
Republika Slovenija
Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin
Razvoj sistema vrednotenja in
obdavčenja v pilotskih občinah
(MOF_5.1D_QCBS)
Št. posojila: IBRD 4498 – 0 SLO
1. Poziv k predložitvi interesa sledi splošni objavi javnega naročila za ta projekt, ki
je izšla v časopisu Development Business,
št. 518, dne 16. septembra 1999.
2. 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 iz-

plačilu obveznosti pogodbe za izvedbo Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin – Razvoj sistema vrednotenja in obdavčenja
v
pilotskih
občinah
(MOF_5.1D_QCBS).
3. Svetovalno podjetje naj za delo na
projektu zagotovi strokovnjake, ki imajo zahtevane izkušnje na področju sistema davka
na nepremičnine. Storitve obsegajo:
– določitev 2 pilotskih občin in delovne
skupine za pilotske občine,
– sodelovanje s pristojnimi ustanovami
(Geodetska uprava Republike Slovenije, sodišča, Davčna uprava Republike Slovenije,
občine, itd.),
– analiza podatkov in testiranje nove metodologije za množično vrednotenje,
– praktična izvedba novega sistema
vrednotenja in obdavčenja,
– končni predlog organizacijske strukture in povezava med vsemi pristojnimi ustanovami.
Trajanje naloge: En (1) posameznik z
mednarodnimi izkušnjami na področju davkov na nepremičnine ali podobnem področju za 24 mesecev v obdobju 2 let – polni
delovni čas.
Časovni okvir:
– 1. april – 31. april 2000 (izbira dveh
pilotskih občin in izbira pogodbene ekipe
za vsako pilotsko občino),
– 1. maj – 31. maj 2000 (vzpostavitev
povezave z vsemi pristojnimi ustanovami),
– 1. junij 2000 – 31. junij 2001 (zbiranje in analiziranje vseh razpoložljivih podatkov o nepremičninah),
– 1. junij 2001 – 31. januar 2002 (testiranje predlagane metodologije za množično vrednotenje in postopek obdavčenja za
dve posamezni testni območji),
– 1. januar – 30. september 2002
(končni predlog organizacijske strukture in
povezava med vsemi pristojnimi ustanovami
v procesu vrednotenja in obdavčenja).
4. Ministrstvo za finance Republike Slovenije poziva ponudnike 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. Ponudnik 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 16. ure po lokalnem času od ponedeljka do petka.
7. Interes je treba predložiti na spodaj
omenjeni naslov do 21. februarja 2000.
Geodetska uprava Republike Slovenije. Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin
Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, soba
2/100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.:
+386-61-178-4922,
faks:
+386-61-178-4822, e-mail: nives.jurcan@gov.si.
Geodetska uprava
Republike Slovenije
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Ob-19037
Request for Expressions of Interest
Republic of Slovenia
Real Estate Registration Modernization
Project
Property Tax System Contract Staff:
(MOF_5.1H_QCBS)
Loan no. IBRD 4498 – 0 SLO
1. This request for expressions of interest follows the general procurement notice
for this project that appeared in Development Business, issue No. 518 of 16 th September, 1999.
2. 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
part of the proceeds of this loan to payments under the contract for Real Estate
Registration Modernization Project -Property Tax System Contract Staff:
(MOF_5.1H_QCBS).
3. As part of this project, the Ministry of
Finance would like to hire a consultant to
assist in the development of a property tax
system. For this purpose it will require a
consulting company to provide individuals
who have the requisite experience in the
area of property tax systems to provide the
following services:
– Collecting and analyzing all available
real estate data on state level,
– Real estate valuation criteria proposal
and real estate database proposal,
– Preparing pilot projects origins,
– Developing the methodology for mass
appraisal proposal,
– Preparing software solutions for database connection between responsible institutions and for valuation procedure,
– Cooperation and coordination with other responsible institutions,
– Final formation of methodology for
mass appraisal.
Duration of Assignment:
Minimum 2 individuals with international
experience will be required for 52 months
over a period of 5 years. Two (2) individuals
with experience in property tax systems or
other relevant field for a period of 52 months
on a full time basis.
Timeframe:
– March 1st – December 31st, 2000 (data acquisition; commencement of pilot projects),
– January 1st – December 31st, 2001
(developing of a methodology for real estate property valuation; methodology testing
on pilot projects),
– January 1st – December 31st, 2002
(termination of pilot projects; results on the
value of individual real estate in the two (2)
pilot municipalities),
– January 1st – December 31st, 2003
(production of the real estate property tax
procedure; real estate property valuation regulations),
– January 1st – June 30th, 2004 (testing
the real estate property tax procedure; definition of real estate property value for two
respective test areas),
– June 30th, 2004 – termination of the
subproject.
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4. The Ministry of Finance 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.).
5. 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.
6. Interested consultants may obtain further information from background documents at the address below on working days
from 8.00 to 16.00 hours .
7. Expressions of interest must be delivered to the address below by February
21st, 2000: Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia, Real Estate
Registration Modernization Project, Mrs. Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12,
SI-1000
Ljubljana,
tel.:
+386-61-178-4922,
faks:
+386-61-178-4822, e-mail: nives.jurcan@gov.si.
Surveying and Mapping Authority
of the Republic of Slovenia
Ob-19038
Poziv k predložitvi interesa
Republika Slovenija
Projekt posodobitve evidentiranja
nepremičnin
Ekipa za vrednotenje nepremičnin za
potrebe obdavčenja:
(MOF_5.1H_QCBS)
Št. posojila : IBRD 4498 – 0 SLO
1. Poziv k predložitvi interesa sledi splošni objavi javnega naročila za ta projekt, ki
je izšla v časopisu Development Business,
št. 518, dne 16. septembra 1999.
2. 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 –
Ekipa za vrednotenje nepremičnin za potrebe obdavčenja: (MOF_5.1H_QCBS).
3. Svetovalno podjetje naj za delo na
projektu zagotovi strokovnjake, ki imajo zahtevane izkušnje na področju sistema davka
na nepremičnine. Storitve obsegajo:
– zbiranje in analizo vseh razpoložljivih
podatkov o nepremičninah na državni ravni,
– predlog kriterijev za vrednotenje nepremičnin in predlog baze podatkov o nepremičninah,
– pripravo izhodišč za pilotske projekte,
– razvijanje metodologije za množično
vrednotenje nepremičnin,
– pripravo programskih rešitev za povezavo podatkovnih baz med pristojnimi institucijami ter za postopek vrednotenja,
– sodelovanje in svetovanje med pristojnimi institucijami,
– dokončno oblikovanje metodologije za
množično vrednotenje nepremičnin.
Trajanje naloge: najmanj dva (2) posameznika z mednarodnimi izkušnjami na po-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
dročju davkov na nepremičnine ali podobnem področju za 52 mesecev v obdobju
pet (5) let – polni delovni čas.
Časovni okvir:
– 1. marec – 31. december 2000 (pridobitev podatkov, začetek pilotskih projektov),
– 1. januar – 31. december 2001 (razvijanje metodologije za vrednotenje nepremičnin; testiranje metodologije na pilotskih
projektih),
– 1. januar – 31. december 2002 (zaključek pilotskih projektov; znane vrednosti
individualnih nepremičnin v dveh pilotskih
občinah),
– 1. januar – 31. december 2003 (izdelava postopka obdavčenja nepremičnin; pravila za vrednotenje nepremičnin),
– 1. januar – 30. junij 2004 (testiranje
postopka obdavčenja nepremičnin; opredelitev vrednosti nepremičnin za dve testni področji),
– 30. junij 2004 – zaključitev podprojekta.
4. Ministrstvo za finance Republike Slovenije poziva ponudnike 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. Ponudnik 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 16. ure po lokalnem času od ponedeljka do petka.
7. Interes je treba predložiti na spodaj
omenjeni naslov do 21. februarja 2000:
Geodetska uprava Republike Slovenije, Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin,
Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, soba
2/100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.:
+386-61-178-4922,
faks:
+386-61-178-4822, e-mail: nives.jurcan@gov.si.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-16783
Phare Cross - Border Cooperation Programme, Program prekmejnega sodelovanja Slovenija/Avstrija in Republika Slovenija
– Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj objavlja
razpis
za sofinanciranje projektov iz sredstev
Phare CBC “Small Projects Fund“
ki bodo potekali na obmejnem območju
Slovenija-Avstrija na področju Gorenjske,
Koroške, Savinjske in Podravske regije.
1. Predmet razpisa
Osnovni namen razpisa je finančna podpora povezovanju ljudi na lokalni ravni in
razvojnih (neinfrastrukturnih) aktivnostih
manjšega obsega.
Te aktivnosti morajo imeti prekomejni
značaj. Končni cilj je povečati sposobnost

lokalnih in regionalnih oblasti pri njihovem
razvoju in izvajanju projektov v prihodnosti.
Sofinanciranje iz programa Phare, programa prekomejnega sodelovanja Slovenija/Avstrija, je namenjeno naslednjim dejavnostim:
– kulturna izmenjava,
– lokalna demokracija,
– človeški viri,
– prostorsko planiranje in okoljske in razvojne aktivnosti,
– gospodarski razvoj in turizem,
– vodenje in tehnična pomoč.
Posamezen projekt bo lahko sofinanciran v vrednosti od 3.000 EUR do 20.000
EUR. Projekt mora imeti zagotovljeno tudi
sofinanciranje iz lokalnih virov v višini najmanj 30%.
Pri razpisu lahko enakopravno sodelujejo vse neprofitne pravne in fizične osebe,
občine ali skupnosti na območju obmejne
regije, regionalne organizacije, organizacije
medobčinskega sodelovanja, Evroregije,
gospodarske in obrtne zbornice, lokalne
razvojne agencije, fondacije in združenja,
sindikati, nevladne organizacije.
Profitne organizacije in nacionalne organizacije brez območne vloge v obmejni regiji ne morejo sodelovati pri razpisu.
Razpis ni namenjen političnim organizacijam.
2. Rok za prijavo in način predložitve ponudb
Rok za oddajo ponudb je 11. 2. 2000
na naslov: BSC – Poslovno podporni center d.o.o. Kranj, Ljubljanska c. 24 a, 4000
Kranj.
Ponudbe morajo biti poslane s priporočeno pošto v angleškem jeziku (odtisnjen
poštni žig z datumom (najkasneje) 11. 2.
2000) v zapečateni ovojnici. Na ovojnici mora biti navedeno ime in naslov prijavitelja in
oznaka: “Small Projects Fund - ne odpiraj
pred uradnim odpiranjem ponudb”.
3. Informacije
Informacije, navodila ponudnikom in prijavni obrazci za sodelovanje pri razpisu dobite v podjetju BSC – Poslovno podporni
center d.o.o. Kranj, Ljubljanska c. 24 a,
4000 Kranj, telefon in faks 064 331 133,
e-mail: bsc.kranj@siol.net.
4. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
16. 2. 2000 ob 11. uri v prostorih BSC –
Poslovno podpornega centra, Ljubljanska
c. 24 a, 4000 Kranj.
BSC – Poslovno podporni center d.o.o.
Kranj
Ob-19161
Na podlagi 81. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 12/96, 23/96) in v skladu z
odredbo o načinu oddajanja subvencij, dotacij in drugih transferov iz sredstev proračuna RS (Ur. l. RS, št. 5/98) Ministrstvo za
šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje državnih tekmovanj iz
znanja za učence, dijake in študente v
letu 2000
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev (v nadaljnem besedilu: naročnik): Ministrstvo za šolstvo in

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
šport Republike Slovenije, Župančičeva 6,
1001 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je sofinanciranje državnih tekmovanj iz znanja na področju jezikoslovja,
družboslovja, matematike, naravoslovja in
tehnike.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
a) Na ta razpis se lahko prijavijo šole,
skupnosti šol in fakutete, društva, zveze
strokovnih društev, zavodi in druge pooblaščene organizacije (v nadaljnjem besedilu
organizator), ki:
– organizirajo tekmovanja iz znanja na
področjih, opredeljenih v 2 točki;
– zaključijo tekmovanja na državni ravni
po predhodno zaključenih tekmovanjih na
šolski ravni;
– imajo pravilnik za izvedbo tekmovanja,
ki je usklajen z izhodišči za pripravo pravilnika, sprejetimi na Programskem svetu za tekmovanja iz znanja.
b) Vloga na razpis mora vsebovati izpolnjena prijavna obrazca 1 in 2 ter samostojni
prilogi:
– kopijo razpisa tekmovanja, ki ga je objavil organizator za šolsko leto 1999/2000;
– veljaven pravilnik za izvedbo tekmovanja.
Organizator mora za tekmovanje, ki ga
prvič prijavlja na razpis, poleg prijavnih
obrazcev navedenih v točki 3.b) predložiti
še naslednje samostojne priloge:
– predstavitev organizatorja, z navedbo
vsebine dejavnosti na vzgojno-izobraževalnem področju;
– akt o registraciji oziroma dokazilo o
vpisu v register društev;
– osnovna predstavitev tekmovanja;
– mednarodne povezave oziroma nadaljevanje tekmovanja na mednarodni ravni;
– kratek opis dosedanjih tekmovanj ter
povezanost tekmovanja z učnim načrtom
predmeta oziroma predmetnega področja.
Organizatorji tekmovanj lahko prijavijo
več različnih tekmovanj. Na posameznem
obrazcu lahko prijavijo le eno tekmovanje.
4. Strokovna komisija: postopek javnega razpisa in dodelitve subvencij vodi strokovna komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za šolstvo in šport.
5. Pri dodelitvi sredstev bo komisija upoštevala naslednja merila:
– tekmovanje prinaša dodatne točke za
vpis v srednje šole;
– število tekmovalcev na vseh ravneh
tekmovanja;
– potek tekmovanja tudi na mednarodni
ravni;
– število let izvajanja tekmovanja.
6. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa znaša
13,000.000 SIT.
Višino subvencije določi komisija glede
na razpoložljiva proračunska sredstva in glede na merila, opredeljena v 5. točki tega
razpisa.
7. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2000, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.

8. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev subvencij, način
predložitve vlog ter opremljenost vlog.
Rok za predložitev vlog in način predložitve: vloga na razpis mora prispeti najpozneje do 25. 2. 2000, na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1001
Ljubljana, ali pa jo lahko na gornji naslov
tudi osebno prinesejo do 25. 2. 2000, do
14. ure.
Opremljenost vloge:
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba: “Ne odpiraj - Prijava na
razpis za sofinanciranje tekmovanj iz znanja“,
– naslov naročnika,
– naslov ponudnika.
9. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: javno odpiranje vlog, na katero so
vabljeni predstavniki ponudnikov z ustreznimi pisnimi pooblastili, bo v torek, 29. 2.
2000 ob 12. uri v sejni sobi Ministrstva za
šolstvo in šport, Župančičeva 6/II, Ljubljana.
10. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 45 dni od zaključka razpisa.
Če bo proračun RS za leto 2000 sprejet
po 25. februarju 2000, bodo ponudniki o
izidu javnega razpisa obveščeni 45 dni po
sprejetju proračuna.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo v vložišču Ministrstva za
šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana,
telefon 061/178-52-10, ali poiščejo na
internetu
na
naslovu:
http://www.mss.edus.si/novo/novosti.html
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 336/2000
Ob-18921
Na podlagi 10. člena zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) Občina Brezovica objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2000, ki jih
bo v letu 2000 Občina Brezovica
sofinancirala iz občinskega proračuna
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva, klubi in posamezniki,
– vrtci, osnovne šole,
– organizacije, ki so registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne.
II. V letu 2000 bomo sofinancirali naslednje programe:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih
in šoloobveznih otrok: (sofinancirali bomo
programe “Zlati sonček“, “športna značka
Martin Krpan“, tečaje plavanja, spremstva
na šolska športna tekmovanja).
2. Programi športa nadarjenih otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni vrhunski
šport: (sofinancirali bomo programe v individualnih in kolektivnih športnih panogah, ki
imajo značaj rednega športnega treniranja).
3. Športnorekreativna dejavnost odraslih: (sofinancirali bomo programe, ki imajo
značaj redne vadbe, ter vzdrževanje objektov, ki so namenjeni športnorekreativni dejavnosti).

Št.

4-5 / 21. 1. 2000 / Stran 367

4. Program športa za vse: (organizacija
občinskih športnih prireditev).
III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi kriterijev za financiranje športnih
programov v občini.
IV. Rok za prijavo programov je 4. 2.
2000.
V. Programe pošljite na naslov: Občina
Brezovica, Tržaška c. 390, 1351 Brezovica, s pripisom: Javni razpis – Šport 2000.
VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe po sprejemu občinskega proračuna.
Občina Brezovica
Ob-18920
Občina Mežica, Oddelek za družbene
dejavnosti in splošne zadeve na podlagi 10.
člena zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98)
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2000, ki jih
bo v letu 2000 Občina Mežica
sofinancirala iz občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo športna
društva, njihova združenja in drugi subjekti
ustanovljeni na podlagi zakona o zavodih in
zakona o gospodarskih družbah, če imajo v
svoji dejavnosti registrirano izvajanje športne dejavnosti in imajo sedež v Občini Mežica.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:
a) programi za otroke in mladino:
– program Zlati sonček, Športna značka,
– program Naučimo se plavati,
– programi, ki imajo značaj redne vadbe;
b) programi športa za vse:
– organizacija občinskih športnih prireditev;
c) programi, ki imajo značaj redne vadbe
za upokojence;
d) programi za šport nadarjenih otrok in
mladine;
e) programi kakovostnega športa;
f) programi spopolnjevanja strokovnih kadrov;
g) drugi za šport pomembni programi v
občini.
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa z predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom.
4. Program mora biti finančno ovrednoten in navedeni viri sofinanciranja.
5. Predlagatelji morajo programu priložiti izpolnjeno vlogo, ki jo dobijo na Občini
Mežica.
6. Rok za prijavo na razpis je do 29. 2.
2000.
7. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje financiranja programov športa, ki se sofinancirajo
iz občinskega proračuna.
8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe v desetih dneh po sprejemu proračuna.
9. Prijave je potrebno poslati na naslov
Občina Mežica, Trg svobode 1, Mežica.
10. Podrobnejše informacije so na voljo
na Občini Mežica.
Občina Mežica
Oddelek za družbene dejavnosti
in splošne zadeve
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Št. 006-1/99

Ob-19206

Javno povabilo
k sodelovanju za oblikovanje in
tehnično urejanje, za lektroriranje, tisk
javnega glasila Občine Jesenice in
dostava glasila do pošte Jesenice
Naročnik: Občina Jesenice, Jesenice,
Cesta maršala Tita 78, tel. 064/877-030,
faks 064/862-210.
1. Osnovni podatki:
1.1. naklada 6700 izvodov,
1.2. format 23×32,4 cm,
1.3. obseg:
a) do 16 strani,
1.4. tisk dvobarvni,
1.5. tisk enobarvni,
1.6. vrsta papirja:
a) papir brezlesni,
b) papir reciklažni,
1.7. ovojnica barvna.
2. Izhajanje: glasilo izide enkrat mesečno, razen avgusta (od 15. do 20. v mesecu).
3. Gradivo:
3.1. izvajalec prevzame tekste in drugo
gradivo na disketi pri naročniku,
3.2. izvajalec sam pripravi gradivo,
3.3. izvajalec sam vse pripravi, naročnik subvencionira naročniško razmerje v
višini 50%.
Višina zagotovljeni proračunskih sredstev v letu 2000 je 2,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe:
4.1. prevzem gradiva na disketah na sedežu naročnika in dostava glasila do pošte
Jesenice,
4.2. pri izvajalcu.
5. Dela se oddajo v celoti, delne ponudbe niso možne.
6. Trajanje naročila ali datum začetka in
dokončanja storitve: od 1. 4. 2000 do
31. 12. 2002.
7. Datum in ura, do kdaj je potrebno
priložiti ponudbe: ponudbo je potrebno priložiti do 29. 2. 2000 do 14. ure.
8. Polni naslov, kamor je potrebno priložiti ponudbe: ponudniki predložijo ponudbe na naslov Občina Jesenice, C. M. Tita
78, 4270 Jesenice, soba 1. Zapečatene
kuverte morajo biti jasno označene: “Ponudba – Ne odpiraj” in št. objave javnega
povabila v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta naročila “Občinsko glasilo”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 3. 2000, v konferenčni sobi Občine
Jesenice na Jesenicah, C. M. Tita 78 (I.
nad.), ob 10. uri.
Merila za dodelitev naročila, teža in način uporabe meril
Ponudba mora vsebovati:
1. ponujeno ceno za izdajo 8 številk
v letu 2000,
2. dokazila o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti:
a) pravne osebe: izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
b) fizične osebe: potrdilo o državljanstvu, overjeno fotokopijo dokazila o
strokovni usposobljenosti (npr. spričevalo),
3. reference,
4. navedba morebitnih drugih ugodnosti za naročnika: navedeni plačilni pogoji, oglaševanje glasila ipd.,
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5. rok za izvedbo za posamezno številko glasila (rok za prevzem gradiva).
Delovna skupina za pripravo in izvedbo
postopka pred izdajo lokalnega
časopisa občine Jesenice
Ob-19012
Upravni odbor Znaka kakovosti v graditeljstvu (ZKG) pod pokroviteljstvom Gospodarske zbornice Slovenije in v sodelovanju
z izvajalcem Gradbenim inštitutom ZRMK
d.d. objavlja
javni razpis št. 1/2000
za podelitev znakov kakovosti
v graditeljstvu 2000
Področja ocenjevanja so:
Oznaka

Predmet prijave
in ocenjevanja

1. OKN 2000 Okna, vključno z balkonskimi vrati in panoramskimi
stenami,
2. NVR 2000 Notranja vrata - vrata v stanovanju in drugih bivalnih
prostorih,
3. ZIB 2000 Zidni blok za podometno
gradnjo zidov,
4. DPG 2000 Dobava plinskih grelnikov
ter z dobavo povezanega
servisiranja plinskih grelnikov,
5. SSE 2000 Sprejemniki sončne energije za pripravo tople sanitarne vode, ogrevanje zgradb
ali ogrevanje bazenske vode,
6. HT 2000
Hranilniki toplote za shranjevanje tople sanitarne vode, segrete s pomočjo
sprejemnikov sončne energije,
7. KAC 2000 Sistemi kanalizacijskih cevi,
8. SKR 2000 Strešne kritine za pokrivanje poševnih streh,
9. TLPL 2000 Betonski tlakovci in plošče
za polaganje zunanjih pohodnih in povoznih površin,
10. NK 2000 Plošče, kocke in drugi oblikovanci iz naravnega kamna za polaganje zunanjih
pohodnih površin,
11. BTB 2000 Betonarne za proizvodnjo
transportnega betona.
Razpisni pogoji in roki za prijavo: prijavljeni proizvodi morajo biti slovenskega porekla. Prijavitelj je proizvajalec oziroma izvajalec, ki je za opravljanje dejavnosti registriran v Republiki Sloveniji. Rok za prijavo je
petek, 11. februarja 2000.
Razpisno dokumentacijo za en predmet
ocenjevanja (po tabeli) lahko prijavitelji naročijo in/ali osebno dvignejo pri izvajalcu,
Gradbenem inštitutu ZRMK, d.d., za vsako
nadaljno razpisno dokumentacijo za druge
predmete ocenjevanja pa krijejo stroške posamezne dokumentacije 5.000 SIT + DDV.
Informacije:
– Gradbeni inštitut ZRMK d.d., Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 061/188-85-43
(Sonja Lombergar), faks 061/168-22-46,
email: zkg@gi-zrmk.si,

– internet: http://www.gi-zrmk.si/zkg/,
– po predhodnem dogovoru lahko razpisno dokumentacijo dvignete tudi v GI ZRMK
- Gradbenem centru Slovenije, Dimičeva 9,
vsak dan od 10. do 18. ure, sobota od 10.
do 14. ure.
Podelitev
Znake kakovosti v graditeljstvu prvega
razpisa za leto 2000 bomo podelili v okviru
13. mednarodnega sejma gradbeništva in
gradbenih materialov - MEGRA 2000,
11. aprila 2000 v Gornji Radgoni, v organizaciji Pomurskega sejma d.d.
ZRMK, d.d.

Objave
delniških družb
Št. 1/2000
Ob-19148
Skupščina Združenja predsednikov nadzornih svetov je dne 25. 11. 1999 sprejela
dokument:
Kriteriji
za izvolitev, delo in nagrajevanje
predsednikov in članov nadzornih
svetov
1. Uvodne določbe
1.1. Namen in uporaba kriterijev
1.1.1. Kriteriji za izvolitev, delo in nagrajevanje predsednikov in članov nadzornih
svetov (v nadaljevanju: kriteriji) so skupno
napotilo Združenja predsednikov nadzornih
svetov za izvolitev in delo nadzornih svetov
ter oblikovanje sklepov, ki se nanašajo na
nagrajevanje predsednikov in članov nadzornih svetov.
1.1.2. Kriteriji se uporabljajo za delo in
nagrajevanje predsednikov in članov nadzornih svetov v vseh gospodarskih subjektih, ustanovljenih v skladu z zakonom o gospodarskih družbah ali v skladu z zakonom o
gospodarskih javnih službah, v katerih je
nadzorni svet obvezen organ nadzora (v nadaljevanju: gospodarske družbe).
2. Pogoji za izvolitev nadzornega sveta
2.1. Za člane nadzornih svetov se izvolijo fizične osebe, ki poleg pogojev iz 263.
člena zakona o gospodarskih družbah praviloma izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– imajo najmanj visoko strokovno izobrazbo in
– imajo najmanj 5 let ustreznih izkušenj s
področja organiziranja, vodenja in upravljanja gospodarskih subjektov.
2.2. Nadzorni svet uresničuje svojo vlogo pri oblikovanju sestave naslednjega nadzornega sveta, tako da temeljito pregleda
predloge kandidatov za člane nadzornega
sveta, jih po potrebi usklajuje, poda svoje
mnenje in jih uvrsti na točko dnevnega reda
na skupščini družbe.
Pri izbiri primernih kandidatov naj nadzorni svet upošteva zlasti naslednje kriterije:
– ustreznost izkušenj,
– strokovnost,
– osebnostne lastnosti,
– neodvisnost,
– sposobnost teamskega dela,
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– časovno razpoložljivost.
3. Delo nadzornega sveta
3.1. Predsednik in člani nadzornega sveta so pri opravljanju nadzora samostojni in
neodvisni in so dolžni pri svojem delu ravnati kot dobri gospodarstveniki ter varovati poslovno skrivnost družbe.
3.2. Za izvajanje funkcije nadzora imajo
člani pravico in dolžnost, da od uprave zahtevajo vse informacije, potrebne za spremljanje in nadziranje vodenja poslov v skladu
z 256. členom ZGD.
3.3. Predsednik nadzornega sveta ima
prvenstveno nalogo, da skrbi za sodelovanje z upravo ter za zagotavljanje informacij
in podatkov, ki so potrebni za opravljanje
nadzorstvene funkcije.
Način medsebojnega sodelovanja uprave in nadzornega sveta se lahko uredi s
poslovnikom, v katerem se podrobneje opišejo pravice in obveznosti uprave do nadzornega sveta.
3.4. Pri spremljanju in nadziranju poslovanja družbe je temeljna naloga nadzornega sveta, da skrbi za dolgoročne interese
družbe in za povečanje produktivnosti. Za
uresničitev te temeljne naloge mora nadzorni svet predvsem:
– sodelovati z upravo pri izdelavi letnega
poročila, posebej v delu, ki se nanaša na
oceno možnosti bodočega razvoja družbe;
– skupaj z upravo sodelovati pri izdelavi
poslovnega načrta;
– spremljati izvajanje poslovnega načrta
in obravnavati mnenja uprave v primeru odstopanja;
– preko poročil uprave spremljati tekoče dogajanje v družbi;
– permanentno spremljati učinkovitost
uprave;
– spremljati informacije o produktivnosti;
– spremljati stanje na trgu;
– spremljati odnos javnosti do družbe;
– dajati soglasje upravi za izvršitev poslov, ki imajo dolgoročni učinek na poslovanje družbe;
– zahtevati od uprave in obravnavati poročila o vseh poslih, ki lahko pomembneje
vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe;
– obravnavati in podati mnenje k poročilu uprave o zagotavljanju kapitalske ustreznosti;
– obravnava obvestila uprave o ukrepih
za zagotovitev likvidnosti in v okviru svoje
pristojnosti zagotavljati, da uprava sprejme
ustrezne ukrepe.
4. Plačilo članom nadzornega sveta
4.1. Sejnina
4.1.1. Članom nadzornega sveta pripada za pripravo in udeležbo na seji sejnina, v
višini, ki jo določi statut ali skupščina družbe. Sejnina pripada tistim članom, ki se seje udeležijo.
4.1.2. Višina sejnine se določi v razmerju z nalogami članov nadzornega sveta
in finančnim položajem družbe. Odvisna je
od velikosti gospodarske družbe, ki je
opredeljena v 51. členu zakona o gospodarskih družbah in znaša (izraženo v neto
zneskih):

– v majhnih družbah od 20.000 SIT do
30.000 SIT,
– v srednje velikih družbah od 30.000
SIT do 40.000 SIT,
– v velikih družbah od 40.000 SIT do
50.000 SIT.
4.1.3. Predsednik nadzornega sveta je
upravičen do sejnine, ki je do 50% višja od
sejnine, ki jo prejmejo člani nadzornega
sveta.
Do sejnine po tej točki je upravičen tudi
namestnik predsednika, kadar nadomešča
predsednika nadzornega sveta.
4.2. Povračila stroškov
4.2.1. Člani nadzornih svetov so upravičeni do povračila vseh potrebnih stroškov,
ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu (stroški prevoza, dnevnice,
stroški nastanitve, administrativni in drugi
stroški itd.).
4.3. Plačilo za delo
4.3.1. Člani nadzornega sveta, ki samostojno opravljajo dogovorjene naloge v okviru izvajanja funkcije nadzora nad vodenjem
poslov oziroma opravljajo naloge v komisijah, ki jih imenuje nadzorni svet, so upravičeni do posebnega plačila, ki je odvisno od
obsega in zahtevnosti opravljenih nalog. Mesečno plačilo za opravljeno delo ne sme
presegati 70% osnovne plače člana uprave
družbe.
4.3.2. Članom nadzornega sveta se za
njihovo delo po 4.3.1. točki zagotovi plačilo,
če tako določa statut ali skupščina družbe.
5. Udeležba na poslovnem izidu
5.1. Udeležba na dobičku
5.1.1. Člani nadzornega sveta so upravičeni do udeležbe na dobičku na podlagi
sklepa skupščine.
5.1.2. Višina udeležbe članov nadzornega sveta na dobičku je odvisna od rezultatov poslovanja in finančnega položaja družbe ter prispevka posameznega člana nadzornega sveta k rezultatom družbe, pri čemer udeležba posameznega člana ne sme
presegati treh povprečnih mesečnih bruto
plač člana uprave družbe v zadnjem četrtletnem obdobju.
5.1.3. Udeležba se izplača praviloma v
denarju, lahko pa tudi v delnicah družbe, ki
so neprenosljive do preteka šestmesečnega roka po prenehanju članstva posameznega člana v nadzornem svetu.
5.2. Nagrajevanje članov nadzornih svetov v družbah, ki poslujejo z izgubo
5.2.1. V gospodarskih družbah, ki poslujejo v kriznih razmerah, so člani nadzornega sveta na podlagi sklepa skupščine
upravičeni do posebne nagrade zaradi bistvenega zmanjšanja negativnega poslovnega izida v skladu s sanacijskim ali drugim
ustreznim gospodarskim načrtom.
5.2.2. Za višino in obliko nagrade se smiselno uporabljajo določila točk 5.1.2. in
5.1.3. teh kriterijev.
6. Delniške opcije
6.1. Opcijsko nagrajevanje
6.1.1. Člani nadzornega sveta so upravičeni do udeležbe v opcijskih načrtih družbe pod naslednjimi pogoji:
– če je opcijski načrt zanje odobrila
skupščina delničarjev,
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– če je opcijski načrt pripravljen celovito
in dolgoročno s ciljem ustvarjanja dolgoročne rasti tržne vrednosti delnice.
6.1.2. Člani nadzornega sveta so praviloma upravičeni do udeležbe v opcijskih načrtih družbe na enak način in pod enakimi
pogoji kot člani uprave iste družbe.
7. Plačilo za dodatno delo
7.1. Člani nadzornega sveta lahko na
podlagi posebne pogodbe, ki jo odobri
nadzorni svet, opravljajo dodatna dela, ki
so izven okvira pristojnosti nadzornega sveta in niso v funkciji nadzora vodenja poslov.
7.2. Za dela iz prejšnje točke pripada
članu nadzornega sveta plačilo, ki bi ga za
enako delo prejel zunanji strokovnjak, ki ni v
delovnem razmerju v družbi.
8. Veljavnost kriterijev
8.1. Kriteriji za nagrajevanje predsednikov in članov nadzornih svetov se uporabljajo od te objave dalje.
Združenje predsednikov
nadzornih svetov:
Herbert Šefer

Odkupi poslovnih deležev družb
Št. 11/00-1
Ob-18960
Na podlagi 465. člena zakona o gospodarskih družbah obveščamo, da je družba
KPL – Gradnje, rast, inženiring, družba
pooblaščenka, d.d., 1000 Ljubljana,Tbilisijska 61, dne 23. 12. 1999, pridobila
138.658 navadnih delnic, oziroma 26,7 odstotkov delnic KPL – Gradnje, rast, inženiring, d.d., 1000 Ljubljana, Tbilisijska 61.
KPL – Gradnje, rast, inženiring, d.d.,
glavni direktor
Viktor Pirnat

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Ob-18756
V skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah obveščamo vse upnike,
da je skupščina družbe Vitalex, podjetje za
trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana, Kogovškova 6, na svojem zasedanju dne 10. 11. 1999 med drugim sprejela tudi sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe. Osnovni kapital družbe v višini 74,457.215 SIT se je zmanjšal za
72,357.215 SIT, tako da znaša po novem
2,100.000 SIT.
Upnike pozivamo, da v roku 8 dni obvestijo družbo Vitalex, podjetje za trgovino,
storitve in proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana,
na naslov Kogovškova 6, 1000 Ljubljana,
o morebitnem nasprotovanju sprejetemu
sklepu.
Vitalex, d.o.o., Ljubljana
direktor družbe:
Andrej Vrhunc
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Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Ob-19047
Na podlagi točke 6.3. statuta družbe in
zakona o gospodarskih družbah sklicuje
uprava/direktor družbe Avtomehanika Škofja Loka, d.d., Kidričeva 50, Škofja Loka
3. sejo skupščine
družbe Avtomehanika Škofja Loka,
d.d.,
ki bo dne 22. 2. 2000 ob 11. uri, na
sedežu družbe v Škofji Loki na Kidričevi 50.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev predsednika, dveh
preštevalcev glasov in predstavitev notarja.
Predlogi sklepov:
1. Za predsednika skupščine se imenuje Janka Pučnika, odvetnika iz Ljubljane.
2. Za preštevalce glasov se imenujeta Magda Bizovičar in Branislav Peternel.
2. Obravnava in sprejem sklepov o pripojitvi.
Predlogi sklepov:
1. Skupščina je seznanjena z revizijskim poročilom ter soglaša s poročilom
uprav prevzete in prevzemne družbe o pripojitvi, ki postaneta kot prilogi sestavna dela tega sklepa.
2. Družba Avtomehanika Škofja Loka, d.d., se pripoji k družbi Alpetour, špedicija in transport, d.d., Škofja Loka.
3. Potrdi se pogodba o pripojitvi delniških družb, s katero se družba Avtomehanika Škofja Loka, d.d., pripoji k družbi
Alpetour, špedicija in transport, d.d. in postane kot priloga sestavni del tega sklepa.
4. Z dnem vpisa pripojitve po sedežu
prevzemne družbe v sodni register, družba
Avtomehanika Škofja Loka, d.d., kot prevzeta družba preneha.
5. Za zastopnika za prejem delnic
skupščina skladno z zakonom imenuje
Centralno klirinško depotno družbo, d.d.,
Ljubljana, Trg republike 3.
Vsak nasprotni predlog delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda mora biti predložen v pisni obliki, obrazložen in
vložen v roku sedem dni od objave tega
sklica, na sedež družbe Kidričeva 50, Škofja Loka.
Udeležba in glasovanje
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji družbe osebno ali po pooblaščencu.
Pooblaščenci morajo predložiti tudi
pooblastilo. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo le tisti delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi družbe pri Klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 10.
1. 2000.
Skupščina veljavno odloča, če so navzoči delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo več kot 15 odstotkov zastopanega osnovnega kapitala.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 12. uri, na
istem kraju. Na tem zasedanju skupščina
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veljavno odloča, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
morajo svojo udeležbo na skupščini pisno
prijaviti najkasneje tri dni pred zasedanjem
upravi – direktorju družbe.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo pred začetkom skupščine.
Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo
odprt pol ure pred začetkom zasedanja.
Naprošamo udeležence skupščine, da na
dan zasedanja svojo udeležbo evidentirajo
na sprejemnem mestu najkasneje pol ure
pred zasedanjem, kjer se bodo podpisovali na seznam udeležencev in prevzeli glasovne lističe.
Gradivo za zasedanje skupščine, skladno 516. členu ZGD, je vsem delničarjem
na vpogled na sedežu družbe, Kidričeva
50, Škofja Loka, od dneva objave sklica
naprej, vsak delovnik.
Avtomehanika Škofja Loka, d.d.
uprava/direktor,
Cveto Podpečan
Ob-19201
Lepenka, podjetje za proizvodnjo in predelavo papirjev in lepenke, d.d., Tržič, Slap
št. 8, sklicuje
skupščino
delniške družbe Lepenka Tržič, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 21. februarja 2000,
ob 13. uri, v prostorih Lepenke Tržič, d.d.,
Tržič, Slap št. 8.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika skupščine se imenuje
Veljko Jan,
– za preštevalca glasov se imenujeta
Marinka Malovrh in Matjaž Ulčar.
3. Obravnava poročila o zaključku prisilne poravnave in sprejem ugotovitvenega
sklepa o vpisu in vplačilu delnic.
Predlog sklepa:
a) sprejme se poročilo o zaključku prisilne poravnave,
b) ugotovi se, da je bilo do poteka roka
(2. 12. 1999) vpisanih in vplačanih
201.898 delnic v vrednosti 403,796.000
SIT, tako da se osnovni kapital družbe po
sklepu skupščine z dne 19. 11. 1999 poveča za vpisani in vplačani znesek delnic v
višini 403,796.000 SIT in znaša
403,796.000 SIT ter je razdeljen na
201.898 navadnih, imenskih in prosto prenosljivih delnic z nominalno vrednostjo po
2.000 SIT.
4. Sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe statuta v predlaganem besedilu.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se izvoli Ferdinand Debeljak, predstavnik Kora-C, d.d., Ljubljana, Jože Prosen, predstavnik FRI, d.o.o., Ljubljana,
mag. Dušan Mikuš, predstavnik Varnost,

d.d., Kranj in Mirjana Jogič, predstavnica
Glas Gorenjske, d.d., Kranj.
Na podlagi 292. člena ZGD bo zasedanju skupščine delniškarske družbe Lepenka
Tržič, d.d., prisostvoval notar Vojko Pintar.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z zakonom o gospodarskih družbah in zakonom o prevzemih in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Lepenka, d.d., Tržič,
upravitelj prisilne poravnave
Mitja Ulčar

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3072-10/99-7
Ob-18958
Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je
dne 5. decembra 1999 na zahtevo Volvo
Car Corporation, SE-405 31, Gothenburg, Švedska, glede osnutka Pogodbe o
pooblaščeni prodaji uvedel postopek za izdajo negativnega izvida na podlagi 8. člena
in podrejeno za podelitev posamične izjeme.
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

Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Ob-18956
Firma pravne osebe: Radio Robin, radijska dejavnost, d.o.o.
Sedež pravne osebe: Ulica Tolminskih
puntarjev 012, 5000 Nova Gorica.
Vir financiranja: ekonomska propaganda
(reklamni oglasi).
Fizične osebe, ki imajo v lasti več kot
10% kapitala družbe: Aljoša Gregorič, David Šuligoj, Črtomir Špacapan.
Ob-18957
Firma pravne osebe: TV Robin Televizija, d.o.o.
Sedež pravne osebe: Ulica Tolminskih
puntarjev 012, 5000 Nova Gorica.
Vir financiranja: prodaja reklamnega časa.
Fizične osebe, ki imajo v lasti več kot
10% kapitala družbe: Gorjup Ivan.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Razne objave
Ob-19327
Na podlagi 36. in 37. člena zakona o
Prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Ur. l. RS, št. 50/99)
/ZPSPID/, 24. člena zakona o zaključku
lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Ur. l. RS, št.
30/98 in 12/99) /ZZLPPO/, 9.a člena
odloka o dodatnem premoženju, ki se preda pooblaščenim investicijskim družbam za
lastniške certifikate (Ur. l. RS, št. 56/98,
69/98, 41/99, 102/99 in 110/99)
/odlok/ in 2. člena uredbe o načinu prodaje premoženja v lasti Slovenske razvojne
družbe pooblaščenim investicijskim družbam (Ur. l. RS, št. 4/98) /uredba/, Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana Dunajska 160 (v nadaljevanju: SRD), objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup delnic
oziroma poslovnih deležev
(v nadaljevanju delnice):
– ki so jih na SRD prenesla podjetja v
procesu lastninskega preoblikovanja na
podlagi določil ZLPP;
– ki jih Republika Slovenija namenja kot
dodatno premoženje, na podlagi 52. člena
ZZLPPO, za pokrivanje privatizacijskega primankljaja, na podlagi odloka in pogodbe o
naročilu.
Delnice, ki so predmet prodaje, glasijo
na ime in dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice:
– pravico do upravljanja, tako da vsaka
delnica nosi en glas;
– so prenosljive;
– sorazmerno pravico do dividende;
– pravico v primeru stečaja oziroma likvidacije do sorazmernega deleža iz ostanka
stečajne ali likvidacijske mase po poplačilu
prednostnih delničarjev.
Za delnice z oznako “F“ (delnice iz
29. člena ZLPP) ima podjetje-izdajatelj pri
odkupu delnic, predkupno pravico, ki jo lahko uveljavlja v roku 45 dni po prejemu obvestila o eventuelni prodaji.
Delnice se prodajajo v dveh paketih in
sicer:
Prvi paket, ki obsega:
1. OPERNA KLET D.O.O. LJUBLJANA,
ŽUPANČIČEVA 2, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5000564
Številka: 1
Št. delnic: 76
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 152 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 76 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 152 delnic oziroma 40%
2. KAPELA D.D.RADENCI, KAPELSKI
VRH 5, 9252 RADENCI
Matična številka: 5151732
Številka: 2
Št. delnic: 266
Nom. vr. delnice: 10.000

Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 8.948 delnic oziroma 62,43%
Inter. razdelitev: 4.015 delnic oziroma
28,02%
Notr. odkup: 1.368 delnic oziroma
9,55%
3. ABC TRGOVINA D.D. LJUBLJANA,
WOLFOVA ULICA 12, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5375347
Številka: 2
Št. delnic: 9.810
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 44.781 delnic oziroma 71,18%
Inter. razdelitev: 12.581 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 5.546 delnic oziroma
8,82%
4. AGRARIACVETJE D.D. ČATEŽ OB
SAVI, TOPLIŠKA CESTA 34, 8250
BREŽICE
Matična številka: 5094836
Številka: 3
Št. delnic: 17.557
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 167.268 delnic oziroma 68,95%
Inter. razdelitev: 48.520 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 26.812 delnic oziroma
11,05%
5. AGROGORICA ŠEMPETER PRI
GORICI, VRTOJBENŠKA CESTA 48,
5290 ŠEMPETER PRI GORICI
Matična številka: 5376394
Številka: 4
Št. delnic: 14.327
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 278.038 delnic oziroma 87,09%
Inter. razdelitev: 26.890 delnic oziroma
8,42%
Notr. odkup: 14.327 delnic oziroma
4,49%
6. AGROIND VIPAVA 1894 D.D. VIPAVA, VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA
Matična številka: 5150035
Številka: 1
Št. delnic: 42.276
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 74.778 delnic oziroma 31,07%
Inter. razdelitev: 73.264 delnic oziroma
30,44%
Notr. odkup: 92.634 delnic oziroma
38,49%
7. AGROIND VIPAVA 1894 D.D. VIPAVA, VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA
Matična številka: 5150035
Številka: 2
Št. delnic: 96
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 74.778 delnic oziroma 31,07%
Inter. razdelitev: 73.264 delnic oziroma
30,44%
Notr. odkup: 92.634 delnic oziroma
38,49%
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8. AGROKOMBINAT MARIBOR D.D.,
PARTIZANSKA CESTA 6, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5146984
Številka: 2
Št. delnic: 57.915
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 280.141 delnic oziroma 61,71%
Inter. razdelitev: 50.148 delnic oziroma
11,05%
Notr. odkup: 14.718 delnic oziroma
3,24%
Javna prodaja: 108.949 delnic oziroma
24%
9. ALPETOUR TURISTIČNO HOTELSKO PODJETJE D.O.O. ŠKOFJA LOKA,
KAPUCINSKI TRG 9, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Matična številka: 5274389
Številka: 3
Št. delnic: 93
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 15.869 delnic oziroma 85,70%
Inter. razdelitev: 2.513 delnic oziroma
13,57%
Notr. odkup: 135 delnic oziroma 0,73%
10. ALPETOUR ŠKOFJA LOKA, KAPUCINSKI TRG 8, 4220 ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5097061
Številka: 2
Št. delnic: 244
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 25.971 delnic oziroma 71,77%
Inter. razdelitev: 7.237 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 2.978 delnic oziroma
8,23%
11. APIS D.O.O. ŠENTILJ V SLOV.
GORICAH, ŠTRIHOVEC 15, 2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH
Matična številka: 5049202
Številka: 1
Št. delnic: 34.185
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 87.694 delnic oziroma 98,33%
Inter. razdelitev: 1.487 delnic oziroma
1,67%
12. APIS D.O.O. ŠENTILJ V SLOV.
GORICAH, ŠTRIHOVEC 15, 2212 ŠENTILJ V SLOVENSKIH GORICAH
Matična številka: 5049202
Številka: 2
Št. delnic: 35.673 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 87.694 delnic oziroma 98,33%
Inter. razdelitev: 1.487 delnic oziroma
1,67%
13. APS VELENJE D.D., KOROŠKA
CESTA 64, 3320 VELENJE
Matična številka: 5040272
Številka: 2
Št. delnic: 12.347
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 148.174 delnic oziroma 48%
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Inter. razdelitev: 61.739 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 12.348 delnic oziroma 4%
Javna prodaja: 86.435 delnic oziroma
28%
14. BETI D.D. METLIKA, TOVARNIŠKA CESTA 2, 8330 METLIKA
Matična številka: 5043794
Številka: 2
Št. delnic: 48
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 182.486 delnic oziroma 49,60%
Inter. razdelitev: 65.871 delnic oziroma
17,91%
Notr. odkup: 119.500 delnic oziroma
32,49%
15. BIROINŽENIRING D.O.O. LJUBLJANA, ŽABJAK 3, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5066468
Številka: 3
Št. delnic: 98
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.418 delnic oziroma 58,80%
Inter. razdelitev: 822 delnic oziroma
19,99%
Notr. odkup: 872 delnic oziroma
21,21%
16. BIROREKLAM LJUBLJANA, MIKLOŠIČEVA CESTA 14, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5001790
Številka: 3
Št. delnic: 1.714
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 7.928 delnic oziroma 72,20%
Inter. razdelitev: 2.196 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 857 delnic oziroma 7,80%
17. BIROSTROJ COMPUTERS D.D.
MARIBOR, MLADINSKA ULICA 3, 2000
MARIBOR
Matična številka: 5071739
Številka: 4
Št. delnic: 15.642
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 288.017 delnic oziroma 69,03%
Inter. razdelitev: 61.143 delnic oziroma
14,65%
Notr. odkup: 68.088 delnic oziroma
16,32%
18. BISTRIŠKE MESNINE D.D. SLOVENSKA BISTRICA, ZADRUŽNA ULICA 4,
2310 SLOVENSKA BISTRICA
Matična številka: 5142148
Številka: 2
Št. delnic: 3.491
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 25.988 delnic oziroma 55,03%
Inter. razdelitev: 17.174 delnic oziroma
36,36%
Notr. odkup: 4.068 delnic oziroma
8,61%
19. BPT TRŽIČ D.D., PREDILNIŠKA
CESTA 16, 4290 TRŽIČ
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Matična številka: 5033268
Številka: 1
Št. delnic: 93.416
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 274.808 delnic oziroma 58,83%
Inter. razdelitev: 57.015 delnic oziroma
12,21%
Notr. odkup: 135.256 delnic oziroma
28,96%
20. BTC TERMINAL SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 79, 6210 SEŽANA
Matična številka: 5107806
Številka: 2
Št. delnic: 11.831
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 239.887 delnic oziroma 69,42%
Inter. razdelitev: 69.115 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 36.573 delnic oziroma
10,58%
21. CELJSKI SEJEM CELJE, DEČKOVA 1, 3000 CELJE
Matična številka: 5159636
Številka: 2
Št. delnic: 3.565
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 88.291 delnic oziroma 71,22%
Inter. razdelitev: 24.794 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 10.887 delnic oziroma
8,78%
22. CENTER D.D. LJUBLJANA, LETALIŠKA CESTA 1, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5007828
Številka: 3
Št. delnic: 13.202
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 107.708 delnic oziroma 57,05%
Inter. razdelitev: 37.761 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 43.336 delnic oziroma
22,95%
24. CESTNO PODJETJE LJUBLJANA
D.D., STOLPNIŠKA ULICA 10, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5076790
Številka: 1
Št. delnic: 100.680
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 238.086 delnic oziroma 47,30%
Inter. razdelitev: 92.545 delnic oziroma
18,38%
Notr. odkup: 172.767 delnic oziroma
34,32%
25. CP NOVO MESTO D.D., LJUBLJANSKA CESTA 47, 8000 NOVO MESTO
Matična številka: 5069149
Številka: 2
Št. delnic: 41.430
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 464.404 delnic oziroma 69,78%
Inter. razdelitev: 127.184 delnic oziroma 19,11%

Notr. odkup: 73.949 delnic oziroma
11,11%
26. CP PTUJ D.D., ZAGREBŠKA CESTA 49A, 2250 PTUJ
Matična številka: 5143284
Številka: 1
Št. delnic: 16.210
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 57.954 delnic oziroma 71,80%
Inter. razdelitev: 16.079 delnic oziroma
19,91%
Notr. odkup: 6.688 delnic oziroma
8,29%
27. CINKARNA CELJE, KIDRIČEVA
ULICA 26, 3000 CELJE
Matična številka: 5042801
Številka: 3
Št. delnic: 6.887
Nom. vr. delnice: 6.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 434.385 delnic oziroma 54,59%
Inter. razdelitev: 125.011 delnic oziroma 15,71%
Notr. odkup: 124.931 delnic oziroma
15,70%
Javna prodaja: 111.402 delnic oziroma
14%
28. CIOS D.O.O., LJUBLJANA, PARMOVA ULICA 41, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5287103
Številka: 1
Št. delnic: 396
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 670 delnic oziroma 48,94%
Inter. razdelitev: 152 delnic oziroma
11,10%
Notr. odkup: 547 delnic oziroma
39,96%
29. CORONA D.D. RETEČE, RETEČE
4, 4220 ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5537878
Številka: 3
Št. delnic: 5.363
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 206.575 delnic oziroma 61,50%
Inter. razdelitev: 67.180 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 62.146 delnic oziroma
18,50%
30. URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, SLOVENSKA CESTA 9, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5033284
Številka: 1
Št. delnic: 3.263
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 6.527 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 3.263 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 6.526 delnic oziroma 40%
31. DEKOR-KAMNOSEŠTVO MURSKA
SOBOTA, KOPALIŠKA ULICA 2, 9000
MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5627591
Številka: 1
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Št. delnic: 3.034
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.287 delnic oziroma 85,11%
Inter. razdelitev: 1.800 delnic oziroma
14,89%
32. DEKOR-KAMNOSEŠTVO MURSKA
SOBOTA, KOPALIŠKA ULICA 2, 9000
MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5627591
Številka: 2
Št. delnic: 4.835 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.287 delnic oziroma 85,11%
Inter. razdelitev: 1.800 delnic oziroma
14,89%
33. DELIKATESA D.D. LJUBLJANA,
STEGNE 3, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5026431
Številka: 2
Št. delnic: 9.739
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 51.527 delnic oziroma 66,44%
Inter. razdelitev: 15.507 delnic oziroma
19,99%
Notr. odkup: 10.525 delnic oziroma
13,57%
34. DIVIDENDA LJUBLJANA, ULICA
BRATOV ROZMAN 4, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5267978
Številka: 3
Št. delnic: 4.096
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 20.838 delnic oziroma 81,37%
Inter. razdelitev: 2.720 delnic oziroma
10,62%
Notr. odkup: 2.050 delnic oziroma 8,01%
35. MEJA ŠENTJUR D.D., CESTA
LEONA
DOBROTINŠKA
3,
3230
ŠENTJUR PRI CELJU
Matična številka: 5150370
Številka: 3
Št. delnic: 23.002
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 220.560 delnic oziroma 73,55%
Inter. razdelitev: 51.383 delnic oziroma
17,13%
Notr. odkup: 27.950 delnic oziroma
9,32%
36. STEKLARNA D.D. HRASTNIK,
CESTA 1. MAJA 14, 1430 HRASTNIK
Matična številka: 5254132
Številka: 4
Št. delnic: 205.561
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 959.503 delnic oziroma 69,99%
Inter. razdelitev: 274.190 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 137.259 delnic oziroma
10,01%
37. DOMUS - CENTER D.D., LJUBLJANA, SLOVENSKA CESTA 17, 1000
LJUBLJANA
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Matična številka: 5055571
Številka: 3
Št. delnic: 3.526
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 22.023 delnic oziroma 58,84%
Inter. razdelitev: 7.485 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 7.920 delnic oziroma
21,16%

Matična številka: 5488788
Številka: 2
Št. delnic: 3.005
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 87.829 delnic oziroma 62,66%
Inter. razdelitev: 21.141 delnic oziroma
15,08%
Notr. odkup: 31.206 delnic oziroma
22,26%

38. MORER IZOLA, CESTA V PREGAVOR, 6310 IZOLA-ISOLA
Matična številka: 5159644
Številka: 4
Št. delnic: 6.343
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 163.689 delnic oziroma 77,02%
Inter. razdelitev: 42.508 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 6.343 delnic oziroma
2,98%

44. EGP D.D. ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 82, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Matična številka: 5156963
Številka: 6
Št. delnic: 1.920
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 52.258 delnic oziroma 79,60%
Inter. razdelitev: 11.228 delnic oziroma
17,10%
Notr. odkup: 2.164 delnic oziroma 3,30%

39. EKONOMSKI INSTITUT D.O.O.
MARIBOR, RAZLAGOVA ULICA 22, 2000
MARIBOR
Matična številka: 5221412
Številka: 1
Št. delnic: 3.956
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 13.675 delnic oziroma 69,14%
Inter. razdelitev: 3.956 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 2.148 delnic oziroma
10,86%
40. ELEX D.O.O., LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 21, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5002249
Številka: 1
Št. delnic: 32.878
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 87.233 delnic oziroma 96,29%
Inter. razdelitev: 3.358 delnic oziroma
3,71%
41. ELEX D.O.O., LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 21, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5002249
Številka: 2
Št. delnic: 36.237 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 87.233 delnic oziroma 96,29%
Inter. razdelitev: 3.358 delnic oziroma
3,71%
42. ETP KRANJ D.D., ULICA MIRKA
VADNOVA 11 , 4000 KRANJ
Matična številka: 5071909
Številka: 2
Št. delnic: 8.493
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 127.819 delnic oziroma 69,60%
Inter. razdelitev: 38.119 delnic oziroma
20,76%
Notr. odkup: 17.698 delnic oziroma
9,64%
43. ELMA TT LJUBLANA, CESTA 24.
JUNIJA 23, 1000 LJUBLJANA

45. EMONA MIZ D.D. ZALOG,
AGROKOMBINATSKA CESTA 63, 61000
LJUBLJANA
Matična številka: 5004772
Številka: 1
Št. delnic: 40.849
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 152.701 delnic oziroma 81,91%
Inter. razdelitev: 33.719 delnic oziroma
18,09%
46. EMONA MIZ D.D. ZALOG, AGROKOMBINATSKA CESTA 63, 61000
LJUBLJANA
Matična številka: 5004772
Številka: 2
Št. delnic: 74.568
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 152.701 delnic oziroma 81,91%
Inter. razdelitev: 33.719 delnic oziroma
18,09%
47. EMONA TISKARNA LJUBLJANA,
ŠMARTINSKA CESTA 130, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5308119
Številka: 4
Št. delnic: 114
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.483 delnic oziroma 71,78%
Inter. razdelitev: 413 delnic oziroma
19,99%
Notr. odkup: 170 delnic oziroma 8,23%
48. EUROTEHNA D.D. LJUBLJANA,
DUNAJSKA 21, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5198747
Številka: 1
Št. delnic: 59.063
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 88.905 delnic oziroma 59,59%
Inter. razdelitev: 619 delnic oziroma
0,41%
Notr. odkup: 59.684 delnic oziroma
40%
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49. FILC D.D. MENGEŠ, SLOVENSKA
CESTA 40, 1234 MENGEŠ
Matična številka: 5034183
Številka: 4
Št. delnic: 4.133
Nom. vr. delnice: 6.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 38.539 delnic oziroma 71,89%
Inter. razdelitev: 10.722 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 4.349 delnic oziroma
8,11%
50. FOTO TIVOLI D.O.O. LJUBLJANA,
CANKARJEVA CESTA 7, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5072425
Številka: 2
Št. delnic: 30
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.592 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 720 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 288 delnic oziroma 8%
51. FOTOLIK D.O.O. CELJE, TEHARSKA CESTA 4, 3000 CELJE
Matična številka: 5144949
Številka: 2
Št. delnic: 440
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.960 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 1.100 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 440 delnic oziroma 8%
52. FOTONA D.D. LJUBLJANA, STEGNE 7, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5045223
Številka: 3
Št. delnic: 8.136
Nom. vr. delnice: 5.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 140.345 delnic oziroma 83,11%
Inter. razdelitev: 24.447 delnic oziroma
14,48%
Notr. odkup: 4.068 delnic oziroma
2,41%
53. FRIZERSTVO MURSKA SOBOTA
D.O.O., ULICA STANETA ROZMANA 2,
9000 MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5627621
Številka: 1
Št. delnic: 81
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 161 delnic oziroma 39,85%
Inter. razdelitev: 81 delnic oziroma
20,05%
Notr. odkup: 162 delnic oziroma
40,10%
54. PLAMA-G.E.O. PODGRAD, PODGRAD 17, 6244 PODGRAD
Matična številka: 5042275
Številka: 2
Št. delnic: 4.420
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 79.566 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 22.102 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 8.842 delnic oziroma 8%
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55. GEA D.D. SLOVENSKA BISTRICA,
TRG SVOBODE 30, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA
Matična številka: 5048621
Številka: 2
Št. delnic: 122
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 386.937 delnic oziroma 45,70%
Inter. razdelitev: 145.512 delnic oziroma 17,19%
Notr. odkup: 161.763 delnic oziroma
19,11%
Javna prodaja: 152.388 delnic oziroma
18%
56. GEP KARTONAŽA D.D. MURSKA
SOBOTA, LENDAVSKA ULICA 1, 9000
MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5039886
Številka: 4
Št. delnic: 650
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 14.523 delnic oziroma 50,15%
Inter. razdelitev: 5.678 delnic oziroma
19,61%
Notr. odkup: 8.756 delnic oziroma
30,24%
57. GIDOS LENDAVA, PARTIZANSKA
ULICA 93, 9220 LENDAVA
Matična številka: 5254973
Številka: 4
Št. delnic: 2.540
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 40.065 delnic oziroma 45,81%
Inter. razdelitev: 17.493 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 29.906 delnic oziroma
34,19%
58. GLINEK ŠKOFLJICA, GLINEK 5,
1291 ŠKOFLJICA
Matična številka: 5077419
Številka: 3
Št. delnic: 5.824
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 91.491 delnic oziroma 72,70%
Inter. razdelitev: 25.168 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 9.185 delnic oziroma 7,30%
59. GOLFTURIST D.O.O. LJUBLJANA, TRDINOVA ULICA 3, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5111463
Številka: 2
Št. delnic: 1.917
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 16.503 delnic oziroma 76,90%
Inter. razdelitev: 3.225 delnic oziroma
15,03%
Notr. odkup: 1.732 delnic oziroma
8,07%
60. GORENJSKA PREDILNICA D.D.
ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 75,
4220 ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5034388
Številka: 1
Št. delnic: 125.765

Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 360.964 delnic oziroma 57,41%
Inter. razdelitev: 86.669 delnic oziroma
13,78%
Notr. odkup: 181.195 delnic oziroma
28,81%
61. GORICE D.D. ŠENTILJ, ŠENTILJ
V SLOV. GORICAH 69A, 2212 ŠENTILJ
V SLOVENSKIH GORICAH
Matična številka: 5002737
Številka: 2
Št. delnic: 9.934
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 102.369 delnic oziroma 71,92%
Inter. razdelitev: 28.468 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 11.503 delnic oziroma
8,08%
62. GOSTINSKO PODJETJE OKUS
NOVA GORICA, CESTA IX. KORPUSA 96,
5000 NOVA GORICA
Matična številka: 5143349
Številka: 2
Št. delnic: 1.500
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 44.283 delnic oziroma 71,82%
Inter. razdelitev: 12.332 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 5.044 delnic oziroma
8,18%
63. MERX GOSTINSTVO IN TURIZEM
D.D. CELJE, LJUBLJANSKA CESTA 39,
3000 CELJE
Matična številka: 5002915
Številka: 3
Št. delnic: 21.380
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 97.642 delnic oziroma 71,84%
Inter. razdelitev: 26.661 delnic oziroma
19,62%
Notr. odkup: 11.606 delnic oziroma
8,54%
64. GOSTINSTVO D.O.O. PODVELKA,
BREZNO 79, 2363 PODVELKA
Matična številka: 5107024
Številka: 1
Št. delnic: 3.312
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.085 delnic oziroma 60,92%
Inter. razdelitev: 2.893 delnic oziroma
17,47%
Notr. odkup: 3.578 delnic oziroma
21,61%
65. GOSTIŠČE KOLODVOR D.O.O.,
HMELJARSKA ULICA 2, 3310 ŽALEC
Matična številka: 1316729 (v obdelavi
ZLPP 5889545)
Številka: 1
Št. delnic: 86
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 172 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 86 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 172 delnic oziroma 40%
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66. GLG MURSKA SOBOTA D.D., ULICA ARHITEKTA NOVAKA 17, 9000 MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5151325
Številka: 2
Št. delnic: 10.865
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 93.530 delnic oziroma 59,05%
Inter. razdelitev: 31.680 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 33.190 delnic oziroma
20,95%
67. GG CELJE D.D., LJUBLJANSKA
CESTA 13, 3000 CELJE
Matična številka: 5150540
Številka: 1
Št. delnic: 39.060
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 146.070 delnic oziroma 74,79%
Inter. razdelitev: 35.316 delnic oziroma
18,09%
Notr. odkup: 13.914 delnic oziroma
7,12%
68. GG NAZARJE D.D., SAVINJSKA
CESTA 4, 3331 NAZARJE
Matična številka: 5151503
Številka: 1
Št. delnic: 12.913
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 40.563 delnic oziroma 75,07%
Inter. razdelitev: 8.701 delnic oziroma
16,10%
Notr. odkup: 4.772 delnic oziroma
8,83%
69. MAJOLKA D.O.O. CELJE, PREŠERNOVA ULICA 3, 3000 CELJE
Matična številka: 5001889
Številka: 2
Št. delnic: 43
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.810 delnic oziroma 53,58%
Inter. razdelitev: 1.221 delnic oziroma
17,17%
Notr. odkup: 2.080 delnic oziroma
29,25%
70. GRAD PODVIN D.D., MOŠNJE 1,
4240 RADOVLJICA
Matična številka: 5001935
Številka: 1
Št. delnic: 51.589
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 82.679 delnic oziroma 53,19%
Inter. razdelitev: 10.589 delnic oziroma
6,81%
Notr. odkup: 62.175 delnic oziroma
40%
71. GRADBENI INŠTITUT ZRMK D.D.,
DIMIČEVA 12, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5057191
Številka: 1
Št. delnic: 73.290
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 118.569 delnic oziroma 57,30%

Inter. razdelitev: 9.477 delnic oziroma
4,58%
Notr. odkup: 78.869 delnic oziroma
38,12%
72. GRADBENI INŠTITUT ZRMK D.D.,
DIMIČEVA 12, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5057191
Številka: 2
Št. delnic: 3.895
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 118.569 delnic oziroma 57,30%
Inter. razdelitev: 9.477 delnic oziroma
4,58%
Notr. odkup: 78.869 delnic oziroma
38,12%
73. GRADBENIK D.D. LENDAVA,
KRANJČEVA ULICA 6, 69220 LENDAVA
Matična številka: 5077885
Številka: 2
Št. delnic: 7.332
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 217.534 delnic oziroma 62,36%
Inter. razdelitev: 52.973 delnic oziroma
15,18%
Notr. odkup: 78.363 delnic oziroma
22,46%
74. GRADNJE KRANJ D.D., STRUŽEVO 3B, 4000 KRANJ
Matična številka: 5067839
Številka: 1
Št. delnic: 7.565
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 22.635 delnic oziroma 59,84%
Inter. razdelitev: 4.391 delnic oziroma
11,61%
Notr. odkup: 10.799 delnic oziroma
28,55%
75. GRADIS BP D.O.O. LJUBLJANA,
ULICA GRADNIKOVE BRIGADE 11, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5075017
Številka: 2
Št. delnic: 1.744
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 52.496 delnic oziroma 67,72%
Inter. razdelitev: 15.504 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 9.520 delnic oziroma
12,28%
76. GRADIS GP JESENICE D.D., CESTA FRANCETA PREŠERNA 5, 4270
JESENICE
Matična številka: 5074894
Številka: 1
Št. delnic: 40.915
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 113.625 delnic oziroma 55,55%
Inter. razdelitev: 29.956 delnic oziroma
14,64%
Notr. odkup: 60.990 delnic oziroma
29,81%
77. GRADIS SPO D.D. LJUBLJANA,
ŠMARTINSKA CESTA 32, 1000 LJUBLJANA
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Matična številka: 5074975
Številka: 3
Št. delnic: 2.226
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 305.405 delnic oziroma 54,54%
Inter. razdelitev: 90.062 delnic oziroma
16,08%
Notr. odkup: 130.933 delnic oziroma
23,38%
Javna prodaja: 33.600 delnic oziroma
6%
78. GP GRADIŠČE D.D. CERKNICA,
CESTA 4.MAJA 80, 1380 CERKNICA
Matična številka: 5066271
Številka: 3
Št. delnic: 11.812
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 117.663 delnic oziroma 59,72%
Inter. razdelitev: 36.238 delnic oziroma
18,39%
Notr. odkup: 43.139 delnic oziroma
21,89%
79. HOTEL GRAJSKI DVOR D.D. RADOVLJICA, KRANJSKA CESTA 2, 4240
RADOVLJICA
Matična številka: 5001927
Številka: 3
Št. delnic: 1.282
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 48.515 delnic oziroma 84,74%
Inter. razdelitev: 8.094 delnic oziroma
14,14%
Notr. odkup: 641 delnic oziroma 1,12%
80. GRAND INVEST D.D. PORTOROŽ,
OBALA 77, 6320 PORTOROŽ-PORTOROSE
Matična številka: 5644593
Številka: 3
Št. delnic: 198
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 689.752 delnic oziroma 99,84%
Inter. razdelitev: 892 delnic oziroma
0,13%
Notr. odkup: 198 delnic oziroma 0,03%
81. GRUDA D.D. LJUBLJANA,
TRŽAŠKA CESTA 132, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5198348
Številka: 2
Št. delnic: 2.942
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 161.189 delnic oziroma 51,29%
Inter. razdelitev: 55.804 delnic oziroma
17,75%
Notr. odkup: 3.031 delnic oziroma
0,96%
Javna prodaja: 94.296 delnic oziroma
30%
82. HOTEL TURŠKA MAČKA D.O.O.
CELJE, PREŠERNOVA ULICA 2, 3000
CELJE
Matična številka: 5001862
Številka: 3
Št. delnic: 34
Nom. vr. delnice: 10.000
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Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 7.428 delnic oziroma 50,98%
Inter. razdelitev: 2.619 delnic oziroma
17,97%
Notr. odkup: 4.524 delnic oziroma
31,05%
83. HMEZAD AGRINA D.D. ŽALEC,
CELJSKA CESTA 7, 3310 ŽALEC
Matična številka: 5151031
Številka: 3
Št. delnic: 36.954
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 268.006 delnic oziroma 61,42%
Inter. razdelitev: 74.330 delnic oziroma
17,04%
Notr. odkup: 93.964 delnic oziroma
21,54%
84. HMEZAD EXIM D.D. ŽALEC,
VREČERJEVA ULICA 14, 3310 ŽALEC
Matična številka: 5150973
Številka: 1
Št. delnic: 63.470
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 131.425 delnic oziroma 98,46%
Inter. razdelitev: 2.057 delnic oziroma
1,54%
85. HMEZAD EXIM D.D. ŽALEC,
VREČERJEVA ULICA 14, 3310 ŽALEC
Matična številka: 5150973
Številka: 2
Št. delnic: 50.967 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 131.425 delnic oziroma 98,46%
Inter. razdelitev: 2.057 delnic oziroma
1,54%
86. GOSTINSTVO ŽALEC D.O.O.,
ŠLANDROV TRG 34, 3310 ŽALEC
Matična številka: 5151007
Številka: 1
Št. delnic: 3.384
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 12.744 delnic oziroma 81,69%
Inter. razdelitev: 2.856 delnic oziroma
18,31%
87. GOSTINSTVO ŽALEC D.O.O.,
ŠLANDROV TRG 34, 3310 ŽALEC
Matična številka: 5151007
Številka: 2
Št. delnic: 6.240 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 12.744 delnic oziroma 81,69%
Inter. razdelitev: 2.856 delnic oziroma
18,31%
88. HOJA GALANTERIJA PODPEČ
D.O.O., PODPEČ 53, 1352 PRESERJE
Matična številka: 5459753
Številka: 2
Št. delnic: 1.327
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 80.447 delnic oziroma 49,48%
Inter. razdelitev: 30.984 delnic oziroma
19,06%
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Notr. odkup: 51.149 delnic oziroma
31,46%
89. HOTEL CREINA D.O.O. KRANJ,
KOROŠKA CESTA 5, 4000 KRANJ
Matična številka: 5283973
Številka: 3
Št. delnic: 708
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 229.385 delnic oziroma 77,97%
Inter. razdelitev: 43.172 delnic oziroma
14,68%
Notr. odkup: 21.615 delnic oziroma
7,35%
90. HOTEL EVROPA D.D. CELJE, KREKOV TRG 4, 3000 CELJE
Matična številka: 5004861
Številka: 1
Št. delnic: 33.070
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 129.763 delnic oziroma 78,57%
Inter. razdelitev: 30.600 delnic oziroma
18,53%
Notr. odkup: 4.791 delnic oziroma
2,90%
91. HOTEL EVROPA D.D. CELJE, KREKOV TRG 4, 3000 CELJE
Matična številka: 5004861
Številka: 2
Št. delnic: 34.663 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 129.763 delnic oziroma 78,57%
Inter. razdelitev: 30.600 delnic oziroma
18,53%
Notr. odkup: 4.791 delnic oziroma
2,90%
92. HOTEL LEV D.D. LJUBLJANA,
VOŠNJAKOVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5000548
Številka: 4
Št. delnic: 41.271
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 427.621 delnic oziroma 74,06%
Inter. razdelitev: 103.571 delnic oziroma 17,94%
Notr. odkup: 46.197 delnic oziroma 8%
93. HOTELI PIRAN D.D. PIRAN, KIDRIČEVO NABREŽJE 4, 6330 PIRAN-PIRANO
Matična številka: 5006139
Številka: 1
Št. delnic: 241.672
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 645.066 delnic oziroma 97,14%
Inter. razdelitev: 19.014 delnic oziroma
2,86%
94. HOTELI PIRAN D.D. PIRAN, KIDRIČEVO NABREŽJE 4, 6330 PIRAN-PIRANO
Matična številka: 5006139
Številka: 2
Št. delnic: 265.632 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:

Skladi: 645.066 delnic oziroma 97,14%
Inter. razdelitev: 19.014 delnic oziroma
2,86%
95. HOTELI SLOVENJ GRADEC,
GLAVNI TRG 43, 2380 SLOVENJ
GRADEC
Matična številka: 5001285
Številka: 4
Št. delnic: 891
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 12.050 delnic oziroma 46,95%
Inter. razdelitev: 5.133 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 8.484 delnic oziroma
33,05%
96. HTP GORENJKA KRANJSKA
GORA D.D., BOROVŠKA CESTA 95,
4280 KRANJSKA GORA
Matična številka: 5001382
Številka: 1
Št. delnic: 89.049
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 225.840 delnic oziroma 50,72%
Inter. razdelitev: 74.416 delnic oziroma
16,71%
Notr. odkup: 144.988 delnic oziroma
32,56%
Dokapitalizacija: 366.839 delnic oziroma 82,39%
97. HTP SIMONOV ZALIV D.D. IZOLA,
MOROVA ULICA 6, 6310 IZOLA-ISOLA
Matična številka: 5143799
Številka: 1
Št. delnic: 91.607
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 289.335 delnic oziroma 72,26%
Inter. razdelitev: 62.928 delnic oziroma
15,72%
Notr. odkup: 48.143 delnic oziroma
12,02%
98. IBI KRANJ D.D., JELENČEVA ULICA 1, 4000 KRANJ
Matična številka: 5036640
Številka: 1
Št. delnic: 14.156
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 56.255 delnic oziroma 79,48%
Inter. razdelitev: 14.156 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 370 delnic oziroma 0,52%
99. IBI KRANJ D.D., JELENČEVA ULICA 1, 4000 KRANJ
Matična številka: 5036640
Številka: 2
Št. delnic: 26.463 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 56.255 delnic oziroma 79,48%
Inter. razdelitev: 14.156 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 370 delnic oziroma 0,52%
100. IBN-JT LJUBLJANA, SLOVENSKA CESTA 27, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5005469
Številka: 3

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. delnic: 55.172
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 372.038 delnic oziroma 56,87%
Inter. razdelitev: 130.848 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 151.354 delnic oziroma
23,13%
101. IEVT D.D. LJUBLJANA, TESLOVA ULICA 30, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5051665
Številka: 3
Št. delnic: 4
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 151.453 delnic oziroma 54,37%
Inter. razdelitev: 43.417 delnic oziroma
15,59%
Notr. odkup: 83.662 delnic oziroma
30,04%
102. ILIRIJA D.D. ILIRSKA BISTRICA,
VOJKOV DREVORED 28, 6250 ILIRSKA
BISTRICA
Matična številka: 5004900
Številka: 3
Št. delnic: 7.296
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 213.246 delnic oziroma 78,15%
Inter. razdelitev: 53.901 delnic oziroma
19,75%
Notr. odkup: 5.720 delnic oziroma
2,10%
103. IMKO D.D. LJUBLJANA, ŠLANDROVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5066948
Številka: 5
Št. delnic: 9.103
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 302.567 delnic oziroma 80,43%
Inter. razdelitev: 62.429 delnic oziroma
16,60%
Notr. odkup: 11.153 delnic oziroma
2,97%
104. IMP KLIMA MONTAŽA D.D.
LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 58, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5078008
Številka: 2
Št. delnic: 16.843
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 181.720 delnic oziroma 73,47%
Inter. razdelitev: 46.104 delnic oziroma
18,64%
Notr. odkup: 19.519 delnic oziroma
7,89%
105. IMP KLIMAT D.D. LJUBLJANA,
VOJKOVA CESTA 58, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5081459
Številka: 2
Št. delnic: 1.373
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 201.020 delnic oziroma 56,80%
Inter. razdelitev: 65.031 delnic oziroma
18,38%
Notr. odkup: 9.991 delnic oziroma
2,82%

Javna prodaja: 77.858 delnic oziroma
22%
106. IMP PROJEKTIVNI BIRO D.D.
LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 7, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5078059
Številka: 4
Št. delnic: 832
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.055 delnic oziroma 68,87%
Inter. razdelitev: 2.920 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 1.625 delnic oziroma
11,13%
107. IMP SKIP LJUBLJANA, CELOVŠKA CESTA 479, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5078148
Številka: 3
Št. delnic: 7.474
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 82.358 delnic oziroma 75,34%
Inter. razdelitev: 19.479 delnic oziroma
17,82%
Notr. odkup: 7.475 delnic oziroma
6,84%
108. IMP TELEKOM D.D. LJUBLJANA, VOJKOVA 58, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5226384
Številka: 2
Št. delnic: 10.269
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 132.650 delnic oziroma 75,13%
Inter. razdelitev: 30.677 delnic oziroma
17,37%
Notr. odkup: 13.234 delnic oziroma
7,50%
109. IMP TEN D.D. LJUBLJANA,
VOJKOVA CESTA 58, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5226392
Številka: 2
Št. delnic: 16.263
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 197.296 delnic oziroma 78,97%
Inter. razdelitev: 32.559 delnic oziroma
13,03%
Notr. odkup: 19.988 delnic oziroma 8%
110. IGM D.D. ZAGORJE OB SAVI,
SAVSKA CESTA 1, 1410 ZAGORJE OB
SAVI
Matična številka: 5033144
Številka: 2
Št. delnic: 5.376
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 310.436 delnic oziroma 51,65%
Inter. razdelitev: 110.831 delnic oziroma 18,44%
Notr. odkup: 179.784 delnic oziroma
29,91%
111. ING INŽENIRING D.O.O. LJUBLJANA, PAVŠIČEVA ULICA 4, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5235006
Številka: 2
Št. delnic: 7
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Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.066 delnic oziroma 41%
Inter. razdelitev: 520 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 1.014 delnic oziroma 39%

112. INGRAD KONCERN D.D. CELJE,
LAVA 7, 3000 CELJE
Matična številka: 5074614
Številka: 1
Št. delnic: 27.778
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 96.292 delnic oziroma 69,33%
Inter. razdelitev: 18.482 delnic oziroma
13,31%
Notr. odkup: 24.115 delnic oziroma
17,36%
113. INLES D.D. RIBNICA, KOLODVORSKA ULICA 22, 1331 DOLENJA
VAS
Matična številka: 5103126
Številka: 2
Št. delnic: 19.808
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 189.336 delnic oziroma 56,76%
Inter. razdelitev: 63.661 delnic oziroma
19,08%
Notr. odkup: 13.865 delnic oziroma
4,16%
Javna prodaja: 66.715 delnic oziroma
20%
114. INSTALACIJE GROSUPLJE D.D.,
ADAMIČEVA CESTA 51, 1290 GROSUPLJE
Matična številka: 5066280
Številka: 2
Št. delnic: 5.488
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 47.264 delnic oziroma 52,10%
Inter. razdelitev: 18.144 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 25.312 delnic oziroma
27,90%
115. INTEGRAL KUM D.D. TRBOVLJE,
KERŠIČEV HRIB 1, 1420 TRBOVLJE
Matična številka: 5448727
Številka: 2
Št. delnic: 320
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 6.990 delnic oziroma 64,11%
Inter. razdelitev: 2.181 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 1.732 delnic oziroma
15,89%
116. INTEGRAL LENDAVA, INDUSTRIJSKA ULICA 1, 9220 LENDAVA
Matična številka: 5500265
Številka: 2
Št. delnic: 6.720
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 94.960 delnic oziroma 46,59%
Inter. razdelitev: 40.760 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 68.080 delnic oziroma
33,41%
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117. INTEGRAL DOLENJSKE IN BELE
KRAJINE D.O.O., NOVI TRG 11, 8000
NOVO MESTO
Matična številka: 5455111
Številka: 4
Št. delnic: 8.708
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 43.724 delnic oziroma 66,48%
Inter. razdelitev: 13.154 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 8.892 delnic oziroma
13,52%
118. INVESTBIRO KOPER, TRG BROLO 12, 6000 KOPER
Matična številka: 5066026
Številka: 3
Št. delnic: 420
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.678 delnic oziroma 56,78%
Inter. razdelitev: 2.000 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 2.322 delnic oziroma
23,22%
119. IRA INŽENIRING RADOVLJICA
D.O.O., GORENJSKA CESTA 26, 4240
RADOVLJICA
Matična številka: 5286522
Številka: 2
Št. delnic: 159
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.433 delnic oziroma 71,97%
Inter. razdelitev: 398 delnic oziroma
19,99%
Notr. odkup: 160 delnic oziroma 8,04%
120. ISKRA BATERIJE ZMAJ D.D.
LJUBLJANA, STEGNE 31, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5045738
Številka: 3
Št. delnic: 1.356
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 41.747 delnic oziroma 45,97%
Inter. razdelitev: 18.162 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 30.901 delnic oziroma
34,03%
121. ISKRA ELEKTROZVEZE D.D.
LJUBLJANA, STEGNE 11, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5174929
Številka: 2
Št. delnic: 2.483
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 197.225 delnic oziroma 55,52%
Inter. razdelitev: 57.663 delnic oziroma
16,23%
Notr. odkup: 100.366 delnic oziroma
28,25%
122. ISKRA OTC D.D. KRANJ, SAVSKA LOKA 4, 4000 KRANJ
Matična številka: 5045100
Številka: 1
Št. delnic: 24.874
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
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Skladi: 74.390 delnic oziroma 59,82%
Inter. razdelitev: 14.168 delnic oziroma
11,39%
Notr. odkup: 35.812 delnic oziroma
28,79%
123. ISKRA ISD KRANJ, SAVSKA
LOKA 4, 4000 KRANJ
Matična številka: 5045169
Številka: 2
Št. delnic: 2.734
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 200.291 delnic oziroma 48,67%
Inter. razdelitev: 82.313 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 128.962 delnic oziroma
31,33%
124. ISKRA SEM D.D. LJUBLJANA,
CESTA DVEH CESARJEV 403, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5045886
Številka: 3
Št. delnic: 498
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 65.484 delnic oziroma 58,03%
Inter. razdelitev: 15.825 delnic oziroma
14,03%
Notr. odkup: 31.524 delnic oziroma
27,94%
125. ISKRA SSD D.O.O. KRANJ,
LJUBLJANSKA CESTA 24A, 4000 KRANJ
Matična številka: 5284422
Številka: 4
Št. delnic: 300
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 225.863 delnic oziroma 96,06%
Inter. razdelitev: 8.964 delnic oziroma
3,81%
Notr. odkup: 300 delnic oziroma 0,13%
126. ITPP D.D. RIBNICA, OPEKARSKA
CESTA 45, 1310 RIBNICA
Matična številka: 5034027
Številka: 4
Št. delnic: 13.722
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 140.157 delnic oziroma 65,75%
Inter. razdelitev: 42.633 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 30.374 delnic oziroma
14,25%
127. IZOBRAŽEVALNI
CENTER
D.O.O. ŠTORE, CESTA KOZJANSKEGA
ODREDA, 3220 ŠTORE
Matična številka: 5421837
Številka: 2
Št. delnic: 2.082
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.344 delnic oziroma 79,01%
Inter. razdelitev: 1.675 delnic oziroma
12,80%
Notr. odkup: 1.072 delnic oziroma
8,19%
128. IZR D.D. ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 66A, 4220 ŠKOFJA
LOKA

Matična številka: 5042097
Številka: 4
Št. delnic: 1.487
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.167 delnic oziroma 59,46%
Inter. razdelitev: 6.110 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 6.275 delnic oziroma
20,54%
129. JATA-REJA D.D. DOMŽALE,
AGROKOMBINATSKA CESTA 84, 1230
DOMŽALE
Matična številka: 5100267
Številka: 2
Št. delnic: 610
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 48.085 delnic oziroma 51,23%
Inter. razdelitev: 17.234 delnic oziroma
18,36%
Notr. odkup: 2.260 delnic oziroma
2,41%
Javna prodaja: 26.280 delnic oziroma
28%
130. JAVOR PIVKA D.D., KOLODVORSKA CESTA 9A, 6257 PIVKA
Matična številka: 5038634
Številka: 5
Št. delnic: 20.193
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 510.298 delnic oziroma 43,44%
Inter. razdelitev: 234.955 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 429.524 delnic oziroma
36,56%
131. JERUZALEM ORMOŽ VVS D.D.,
KOLODVORSKA CESTA 11, 2270
ORMOŽ
Matična številka: 5098599
Številka: 2
Št. delnic: 561
Nom. vr. delnice: 5.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 22.047 delnic oziroma 32,73%
Inter. razdelitev: 17.860 delnic oziroma
26,51%
Notr. odkup: 27.461 delnic oziroma
40,76%
132. TANIN SEVNICA D.D., HERMANOVA CESTA 1, 8290 SEVNICA
Matična številka: 5033675
Številka: 2
Št. delnic: 709
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 80.360 delnic oziroma 47,73%
Inter. razdelitev: 32.134 delnic oziroma
19,09%
Notr. odkup: 55.852 delnic oziroma
33,18%
133. ATOTECH - KEMIČNA TOVARNA
PODNART D.D., PODNART 43, 4244
PODNART
Matična številka: 5034507
Številka: 3
Št. delnic: 20.800
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
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Skladi: 210.458 delnic oziroma 76,23%
Inter. razdelitev: 55.214 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 10.400 delnic oziroma
3,77%
Dokapitalizacija: 337.421 delnic oziroma 122,22%
134. KG RAKIČAN D.D., LENDAVSKA
ULICA 5, 9000 MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5151333
Številka: 3
Št. delnic: 5.994
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 119.378 delnic oziroma 84,01%
Inter. razdelitev: 19.703 delnic oziroma
13,87%
Notr. odkup: 3.014 delnic oziroma
2,12%
135. KINO SORA D.O.O., MESTNI
TRG 19, 4220 ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5053447
Številka: 1
Št. delnic: 247
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 496 delnic oziroma 61,31%
Inter. razdelitev: 76 delnic oziroma
9,39%
Notr. odkup: 237 delnic oziroma
29,30%
136. KLASJE D.D. CELJE, RESLJEVA
ULICA 16, 3000 CELJE
Matična številka: 5213959
Številka: 3
Št. delnic: 3.977
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 288.664 delnic oziroma 45,46%
Inter. razdelitev: 125.159 delnic oziroma 19,71%
Notr. odkup: 92.931 delnic oziroma
14,63%
Javna prodaja: 128.276 delnic oziroma
20,20%
137. KLIMA CELJE D.D., DELAVSKA
CESTA 5, 3000 CELJE
Matična številka: 5035490
Številka: 1
Št. delnic: 48.027
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 130.413 delnic oziroma 54,31%
Inter. razdelitev: 37.458 delnic oziroma
15,60%
Notr. odkup: 72.265 delnic oziroma
30,09%
138. KMETIJSKI KOMBINAT PTUJ
D.D., MUZEJSKI TRG 2, 2250 PTUJ
Matična številka: 5150167
Številka: 2
Št. delnic: 1.134
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,031.440 delnic oziroma
41,91%
Inter. razdelitev: 417.527 delnic oziroma 16,97%
Notr. odkup: 29.488 delnic oziroma
1,20%

Javna prodaja: 982.542 delnic oziroma
39,92%
139. KMETIJSTVO VIPAVA ŠEMPETER PRI GORICI, CESTA GORIŠKE
FRONTE 11, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI
Matična številka: 5149983
Številka: 2
Št. delnic: 12.759
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 80.150 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 22.264 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 8.906 delnic oziroma 8%
140. KOMPAS HOTELI BLED, CANKARJEVA CESTA 2, 4260 BLED
Matična številka: 5004586
Številka: 1
Št. delnic: 25.668
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 69.295 delnic oziroma 54,01%
Inter. razdelitev: 20.491 delnic oziroma
15,97%
Notr. odkup: 38.514 delnic oziroma
30,02%
141. KOMPAS RAC D.D., LJUBLJANA, CELOVŠKA CESTA 206, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5004551
Številka: 1
Št. delnic: 457.281
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,308.963 delnic oziroma
92,22%
Inter. razdelitev: 110.505 delnic oziroma 7,78%
142. KOMPAS RAC D.D., LJUBLJANA, CELOVŠKA CESTA 206, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5004551
Številka: 2
Št. delnic: 567.788 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,308.963 delnic oziroma
92,22%
Inter. razdelitev: 110.505 delnic oziroma 7,78%
143. KOMUNALA D.O.O. IDRIJA,
CARL JAKOBA ULICA 4, 5280 IDRIJA
Matična številka: 5144647
Številka: 2
Št. delnic: 812
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 12.723 delnic oziroma 53,74%
Inter. razdelitev: 4.736 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 6.219 delnic oziroma
26,26%
144. KOMUNALNO PODJETJE GORNJA RADGONA, TRATE 7, 9250 GORNJA RADGONA
Matična številka: 5241456
Številka: 2
Št. delnic: 40
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Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 954 delnic oziroma 56,79%
Inter. razdelitev: 336 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 390 delnic oziroma
23,21%
145. KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA D.O.O., ULICA POHORSKEGA
BATALJON 12, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Matična številka: 5073162
Številka: 1
Št. delnic: 4.330
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 8.658 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 4.330 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 8.658 delnic oziroma 40%
146. KP TRŽIČ D.O.O., PRISTAVŠKA
CESTA 31, 4290 TRŽIČ
Matična številka: 5145023
Številka: 2
Št. delnic: 709
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 8.939 delnic oziroma 58,58%
Inter. razdelitev: 3.052 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 3.268 delnic oziroma
21,42%
147. KOMUNAPROJEKT D.D. MARIBOR, PARTIZANSKA CESTA 3, 2000
MARIBOR
Matična številka: 5013810
Številka: 2
Št. delnic: 1.368
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 51.507 delnic oziroma 56,84%
Inter. razdelitev: 18.125 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 20.990 delnic oziroma
23,16%
148. GTC KOPE D.O.O. SLOVENJ
GRADEC, GLAVNI TRG 41, 2380 SLOVENJ GRADEC
Matična številka: 5279097
Številka: 1
Št. delnic: 20.968
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 104.842 delnic oziroma 100%
149. GTC KOPE D.O.O. SLOVENJ
GRADEC, GLAVNI TRG 41, 2380 SLOVENJ GRADEC
Matična številka: 5279097
Številka: 2
Št. delnic: 62.906 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 104.842 delnic oziroma 100%
150. KOPLAST SLOVENSKE KONJICE, TOVARNIŠKA CESTA 2, 3210
SLOVENSKE KONJICE
Matična številka: 5466148
Številka: 2
Št. delnic: 8.997
Nom. vr. delnice: 1.000
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Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 80.969 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 22.492 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 8.997 delnic oziroma 8%
151. KOPS GROSUPLJE, INDUSTRIJSKA CESTA 5, 1290 GROSUPLJE
Matična številka: 5280079
Številka: 2
Št. delnic: 7.133
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 66.747 delnic oziroma 72,37%
Inter. razdelitev: 18.360 delnic oziroma
19,90%
Notr. odkup: 7.133 delnic oziroma
7,73%
152. KOVINAR D.O.O. VITANJE, KOVAŠKA CESTA 13, 3205 VITANJE
Matična številka: 5071810
Številka: 2
Št. delnic: 2.000
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 27.015 delnic oziroma 56,83%
Inter. razdelitev: 9.507 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 11.014 delnic oziroma
23,17%
153. KIV D.D. VRANSKO, VRANSKO
66, 3305 VRANSKO
Matična številka: 5110564
Številka: 3
Št. delnic: 2.259
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 30.575 delnic oziroma 46,94%
Inter. razdelitev: 13.028 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 21.537 delnic oziroma
33,06%
154. KOVINSKA OPREMA KO-OP
MOJSTRANA, D.O.O., ALOJZA RABIČA
58, 4281 MOJSTRANA
Matična številka: 5592771
Številka: 1
Št. delnic: 13.990
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 49.049 delnic oziroma 83,94%
Inter. razdelitev: 9.384 delnic oziroma
16,06%
155. KO-OP MOJSTRANA D.O.O.,
ULICA ALOJZA RABIČA 58, 4281 MOJSTRANA
Matična številka: 5592771
Številka: 2
Št. delnic: 23.373 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 49.049 delnic oziroma 83,94%
Inter. razdelitev: 9.384 delnic oziroma
16,06%
156. KRUH-PECIVO D.D. MARIBOR,
ULICA JOŽICE FLANDER 2, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5104963
Številka: 3
Št. delnic: 10.293
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Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 302.788 delnic oziroma 46,30%
Inter. razdelitev: 130.808 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 56.934 delnic oziroma
8,70%
Javna prodaja: 163.510 delnic oziroma
25%
157. LAMA D.D. DEKANI, DEKANI 5,
6271 DEKANI
Matična številka: 5041929
Številka: 4
Št. delnic: 1.022
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 458.788 delnic oziroma 98,67%
Inter. razdelitev: 5.665 delnic oziroma
1,22%
Notr. odkup: 511 delnic oziroma 0,11%
158. LES D.D. PTUJ, ROGOZNIŠKA
4, 2250 PTUJ
Matična številka: 5038804
Številka: 2
Št. delnic: 1.838
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 31.661 delnic oziroma 67,88%
Inter. razdelitev: 9.329 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 5.653 delnic oziroma
12,12%
159. LESNINA EMMI D.D. SLOVENSKA BISTRICA, KOLODVORSKA CESTA
37A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Matična številka: 5025770
Številka: 4
Št. delnic: 6.013
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 310.144 delnic oziroma 43,39%
Inter. razdelitev: 142.807 delnic oziroma 19,98%
Notr. odkup: 6.735 delnic oziroma
0,94%
Javna prodaja: 255.141 delnic oziroma
35,69%
160. LESNINA IGT D.O.O. LJUBLJANA, MIKLOŠIČEVA CESTA 13, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5025788
Številka: 1
Št. delnic: 5.407
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 27.023 delnic oziroma 100%

Št. delnic: 49.830
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 136.504 delnic oziroma 94,50%
Inter. razdelitev: 7.952 delnic oziroma
5,50%
163. LESNINA LGM D.O.O. LJUBLJANA, PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5214033
Številka: 2
Št. delnic: 57.783 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 136.504 delnic oziroma 94,50%
Inter. razdelitev: 7.952 delnic oziroma
5,50%
164. MIZARSTVO D.D. GROSUPLJE,
CESTA NA KRKO 24, 1290 GROSUPLJE
Matična številka: 5025737
Številka: 3
Št. delnic: 14.618
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 135.043 delnic oziroma 69,27%
Inter. razdelitev: 37.274 delnic oziroma
19,12%
Notr. odkup: 22.633 delnic oziroma
11,61%
165. LESONIT D.D. ILIRSKA BISTRICA, ULICA NIKOLA TESLA 11, 6250
ILIRSKA BISTRICA
Matična številka: 5037816
Številka: 3
Št. delnic: 1.008
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 170.548 delnic oziroma 40,32%
Inter. razdelitev: 84.602 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 167.861 delnic oziroma
39,68%
166. LIK KOČEVJE D.D., NOVOMEŠKA C. 5, 1330 KOČEVJE
Matična številka: 5476135
Številka: 2
Št. delnic: 7
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 165.572 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 82.783 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 165.557 delnic oziroma
40%

161. LESNINA IGT D.O.O. LJUBLJANA, MIKLOŠIČEVA CESTA 13, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5025788
Številka: 2
Št. delnic: 16.212 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 27.023 delnic oziroma 100%

167. LIP D.D. RADOMLJE, PELECHOVA CESTA 15, 1235 RADOMLJE
Matična številka: 5000190
Številka: 3
Št. delnic: 14.980
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 300.657 delnic oziroma 53,19%
Inter. razdelitev: 111.997 delnic oziroma 19,81%
Notr. odkup: 152.609 delnic oziroma
27%

162. LESNINA LGM D.O.O. LJUBLJANA, PARMOVA 53, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5214033
Številka: 1

168. LJUBEČNA CELJE, KOCBEKOVA CESTA 30, 3211 ŠKOFJA VAS
Matična številka: 5033993
Številka: 3
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Št. delnic: 40.206
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 254.039 delnic oziroma 65,68%
Inter. razdelitev: 74.438 delnic oziroma
19,25%
Notr. odkup: 58.303 delnic oziroma
15,07%
169. LJUTOMERČAN D.D. LJUTOMER, KIDRIČEVA ULICA 2, 9240 LJUTOMER
Matična številka: 5132452
Številka: 3
Št. delnic: 46.805
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 396.880 delnic oziroma 67,68%
Inter. razdelitev: 139.850 delnic oziroma 23,85%
Notr. odkup: 49.667 delnic oziroma
8,47%
170. LOKATERM D.O.O. ŠKOFJA
LOKA, KIDRIČEVA 55, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Matična številka: 5067391
Številka: 3
Št. delnic: 190
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.688 delnic oziroma 66,44%
Inter. razdelitev: 971 delnic oziroma
13,76%
Notr. odkup: 1.397 delnic oziroma
19,80%
171. INTERIER IZOLA, INDUSTRIJSKA CONA , 6310 IZOLA-ISOLA
Matična številka: 5406854
Številka: 3
Št. delnic: 5.440
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 46.920 delnic oziroma 52,08%
Inter. razdelitev: 18.020 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 25.160 delnic oziroma
27,92%
172. M CLUB VELENJE, KOROŠKA
CESTA 37A, 3320 VELENJE
Matična številka: 5073189
Številka: 4
Št. delnic: 8.673
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 126.288 delnic oziroma 55,15%
Inter. razdelitev: 45.798 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 56.904 delnic oziroma
24,85%
173. MALGOS D.D. VUZENICA, SPLAVARSKA ULICA 18, 2367 VUZENICA
Matična številka: 5107032
Številka: 2
Št. delnic: 2.599
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 23.944 delnic oziroma 70,70%
Inter. razdelitev: 6.774 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 3.151 delnic oziroma
9,30%

174. MARIBORSKA MLEKARNA D.D.
MARIBOR, OSOJNIKOVA ULICA 5, 2000
MARIBOR
Matična številka: 5205921
Številka: 1
Št. delnic: 46.818
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 184.471 delnic oziroma 57,85%
Inter. razdelitev: 109.720 delnic oziroma 34,41%
Notr. odkup: 24.684 delnic oziroma
7,74%
175. MARKING D.O.O. MARIBOR,
LOŠKA ULICA 8, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5286590
Številka: 1
Št. delnic: 70
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 172 delnic oziroma 49,14%
Inter. razdelitev: 70 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 108 delnic oziroma
30,86%
176. MARLES D.D. MARIBOR, LIMBUŠKA CESTA , 2341 LIMBUŠ
Matična številka: 5038189
Številka: 3
Št. delnic: 55.107
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 557.126 delnic oziroma 66,19%
Inter. razdelitev: 168.350 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 116.275 delnic oziroma
13,81%
177. MARPETRO D.D. MARIBOR, LINHARTOVA 17A, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5025826
Številka: 1
Št. delnic: 71.121
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 193.448 delnic oziroma 82,09%
Inter. razdelitev: 23.145 delnic oziroma
9,82%
Notr. odkup: 19.070 delnic oziroma
8,09%
178. MC LJUBLJANA, KOPRSKA ULICA 98, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5280214
Številka: 3
Št. delnic: 5.509
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 50.728 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 14.092 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 5.640 delnic oziroma 8%
179. MEGRAD INŽENIRING LJUBLJANA, CESTA V KLEČE 12, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5075246
Številka: 1
Št. delnic: 21.274
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 79.247 delnic oziroma 82,02%
Inter. razdelitev: 17.374 delnic oziroma
17,98%
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180. MEGRAD INŽENIRING LJUBLJANA, CESTA V KLEČE 12, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5075246
Številka: 2
Št. delnic: 38.649 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 79.247 delnic oziroma 82,02%
Inter. razdelitev: 17.374 delnic oziroma
17,98%
181. MELAMIN D.D. KOČEVJE, TOMŠIČEVA CESTA 9, 1330 KOČEVJE
Matična številka: 5034043
Številka: 2
Št. delnic: 10.554
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 228.813 delnic oziroma 49,05%
Inter. razdelitev: 93.298 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 23.091 delnic oziroma
4,95%
Javna prodaja: 121.287 delnic oziroma
26%
182. MERX TRABERG D.O.O. DRAVOGRAD, KOROŠKA CESTA 47, 2370
DRAVOGRAD
Matična številka: 5001102
Številka: 2
Št. delnic: 667
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 31.768 delnic oziroma 44,20%
Inter. razdelitev: 14.024 delnic oziroma
19,51%
Notr. odkup: 26.085 delnic oziroma
36,29%
183. MESTNI KINO PTUJ D.O.O.,
CVETKOV TRG 1, 2250 PTUJ
Matična številka: 5053382
Številka: 2
Št. delnic: 428
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 13.325 delnic oziroma 65,45%
Inter. razdelitev: 4.055 delnic oziroma
19,92%
Notr. odkup: 2.978 delnic oziroma
14,63%
184. METALKA TRGOVINA D.D. LJUBLJANA, DALMATINOVA ULICA 2, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5111153
Številka: 1
Št. delnic: 118.617
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 344.892 delnic oziroma 58,17%
Inter. razdelitev: 118.553 delnic oziroma 19,99%
Notr. odkup: 129.479 delnic oziroma
21,84%
185. MIZARSTVO GABROVKA D.D.,
MORAVČE PRI GABROVKI 9A, 1274
GABROVKA
Matična številka: 5144027
Številka: 2
Št. delnic: 5.518
Nom. vr. delnice: 1.000
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Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 49.660 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 13.795 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 5.518 delnic oziroma 8%
186. MIZARSTVO MOSTE LJUBLJANA, STUDENEC 3A, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5143977
Številka: 4
Št. delnic: 310
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.573 delnic oziroma 69,65%
Inter. razdelitev: 1.026 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 531 delnic oziroma
10,35%
187. MIZARSTVO ROGAŠKA SLATINA D.D., TRŽAŠKI HRIB 4, 3250 ROGAŠKA SLATINA
Matična številka: 5144043
Številka: 2
Št. delnic: 665
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 38.929 delnic oziroma 51,43%
Inter. razdelitev: 13.986 delnic oziroma
18,48%
Notr. odkup: 22.777 delnic oziroma
30,09%
188. MIZARSTVO TRNOVO D.O.O.
LJUBLJANA, TRNOVSKI PRISTAN 20A,
1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5144167
Številka: 2
Št. delnic: 77
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.447 delnic oziroma 72,71%
Inter. razdelitev: 384 delnic oziroma
19,30%
Notr. odkup: 159 delnic oziroma 7,99%
189. MLADINSKA KNJIGA BIROOPREMA D.D. LJUBLJANA, DUNAJSKA
121, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5171563
Številka: 1
Št. delnic: 31.298
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 115.584 delnic oziroma 73,86%
Inter. razdelitev: 31.298 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 9.606 delnic oziroma
6,14%
190. MLADINSKA KNJIGA BIROOPREMA D.D. LJUBLJANA, DUNAJSKA
121, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5171563
Številka: 2
Št. delnic: 14.564 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 115.584 delnic oziroma 73,86%
Inter. razdelitev: 31.298 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 9.606 delnic oziroma
6,14%
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191. MLAJ ZADOBROVA D.D., SNEBERSKA 138B, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5015456
Številka: 2
Št. delnic: 562
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 32.134 delnic oziroma 43,01%
Inter. razdelitev: 14.944 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 5.972 delnic oziroma
7,99%
Javna prodaja: 21.668 delnic oziroma
29%
192. MLINOTEST AJDOVŠČINA, TOVARNIŠKA CESTA 14, 5270 AJDOVŠČINA
Matična številka: 5132061
Številka: 6
Št. delnic: 56.408
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,023.543 delnic oziroma
52,78%
Inter. razdelitev: 387.835 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 159.355 delnic oziroma
8,22%
Javna prodaja: 368.444 delnic oziroma
19%
193. MOSTOVNA D.D. LJUBLJANA,
VEROVŠKOVA 60, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5077117
Številka: 1
Št. delnic: 21.829
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 61.819 delnic oziroma 56,64%
Inter. razdelitev: 21.698 delnic oziroma
19,88%
Notr. odkup: 25.625 delnic oziroma
23,48%
194. MOTVOZ D.D. GROSUPLJE, TABORSKA CESTA 34, 1290 GROSUPLJE
Matična številka: 5034213
Številka: 3
Št. delnic: 1.608
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 47.171 delnic oziroma 47,71%
Inter. razdelitev: 19.283 delnic oziroma
19,51%
Notr. odkup: 32.403 delnic oziroma
32,78%
195. MURA MURSKA SOBOTA,
PLESE 2, 9000 MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5037212
Številka: 8
Št. delnic: 67.574
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,237.968 delnic oziroma
42,57%
Inter. razdelitev: 1,051.409 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 1,967.668 delnic oziroma
37,43%
196. MURKA D.D. LESCE, ALPSKA
CESTA 45, 4248 LESCE
Matična številka: 5025249

Številka: 1
Št. delnic: 41.331
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 159.642 delnic oziroma
77,25%
Inter. razdelitev: 37.008 delnic oziroma
17,91%
Notr. odkup: 10.006 delnic oziroma
4,84%
197. MURKA D.D. LESCE, ALPSKA
CESTA 45, 4248 LESCE
Matična številka: 5025249
Številka: 2
Št. delnic: 21.262 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 159.642 delnic oziroma 77,25%
Inter. razdelitev: 37.008 delnic oziroma
17,91%
Notr. odkup: 10.006 delnic oziroma
4,84%
198. MURKA LESCE, ALPSKA CESTA
062, 64248 LESCE
Matična številka: 5025249
Številka: 3
Št. delnic: 9.977
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 159.642 delnic oziroma 77,25%
Inter. razdelitev: 37.008 delnic oziroma
17,91%
Notr. odkup: 10.006 delnic oziroma
4,84%
199. NAMA D.D. LJUBLJANA, TOMŠIČEVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5024811
Številka: 7
Št. delnic: 36.060
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,548.437 delnic oziroma
84,68%
Inter. razdelitev: 261.358 delnic oziroma 14,29%
Notr. odkup: 18.835 delnic oziroma
1,03%
200. NIZKE GRADNJE D.D. PTUJ,
SLOMŠKOVA ULICA 3, 2250 PTUJ
Matična številka: 5481503
Številka: 2
Št. delnic: 148
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 44.685 delnic oziroma 49,27%
Inter. razdelitev: 16.588 delnic oziroma
18,29%
Notr. odkup: 29.427 delnic oziroma
32,44%
201. NOVA OPREMA D.D. SLOVENJ
GRADEC, POD GRADOM 4, 2380 SLOVENJ GRADEC
Matična številka: 5039185
Številka: 2
Št. delnic: 396
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 57.854 delnic oziroma 51,24%
Inter. razdelitev: 20.116 delnic oziroma
17,82%
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Notr. odkup: 34.932 delnic oziroma
30,94%
202. NOVOTEKS TKANINA D.D.
NOVO MESTO, FOERSTERJEVA ULICA
10, 8000 NOVO MESTO
Matična številka: 5040116
Številka: 2
Št. delnic: 6.582
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 441.197 delnic oziroma 50,80%
Inter. razdelitev: 153.555 delnic oziroma 17,68%
Notr. odkup: 273.740 delnic oziroma
31,52%
203. OBRTNIK ŠKOFJA LOKA,
BLAŽEVA ULICA 3, 4220 ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5144779
Številka: 4
Št. delnic: 7.542
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 78.104 delnic oziroma 65,17%
Inter. razdelitev: 23.968 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 17.768 delnic oziroma
14,83%
204. ODEJA ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 80, 4220 ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5034175
Številka: 4
Št. delnic: 21.706
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 239.298 delnic oziroma 62,78%
Inter. razdelitev: 76.234 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 65.634 delnic oziroma
17,22%
205. OPEKARNA RUDNIK BREŽICE
D.D., ŠENTLENART 71, 8250 BREŽICE
Matična številka: 5232295
Številka: 2
Št. delnic: 2.290
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 63.739 delnic oziroma 54,57%
Inter. razdelitev: 22.000 delnic oziroma
18,84%
Notr. odkup: 31.059 delnic oziroma
26,59%
206. OPTE PTUJ D.O.O., ŽABJAK 1,
2250 PTUJ
Matična številka: 5034574
Številka: 1
Št. delnic: 32.301
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 82.982 delnic oziroma 85,68%
Inter. razdelitev: 6.442 delnic oziroma
6,65%
Notr. odkup: 7.433 delnic oziroma 7,67%
207. OPTE PTUJ D.O.O., ŽABJAK 1,
2250 PTUJ
Matična številka: 5034574
Številka: 2
Št. delnic: 1.577 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:

Skladi: 82.982 delnic oziroma 85,68%
Inter. razdelitev: 6.442 delnic oziroma
6,65%
Notr. odkup: 7.433 delnic oziroma
7,67%
208. PAP INTEL D.D. LJUBLJANA,
BRAVNIČARJEVA ULICA 11, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5254299
Številka: 2
Št. delnic: 2.071
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 23.773 delnic oziroma 76,14%
Inter. razdelitev: 5.294 delnic oziroma
16,95%
Notr. odkup: 2.158 delnic oziroma
6,91%
209. PAPIROGRAFIKA LJUBLJANA,
MALA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5000076
Številka: 2
Št. delnic: 18.326
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 202.551 delnic oziroma 67,40%
Inter. razdelitev: 53.775 delnic oziroma
17,90%
Notr. odkup: 44.160 delnic oziroma
14,70%
210. PARTNER GRAF D.O.O. GROSUPLJE, KOLODVORSKA CESTA 2,
1290 GROSUPLJE
Matična številka: 5596866
Številka: 2
Št. delnic: 182
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 856 delnic oziroma 69,54%
Inter. razdelitev: 246 delnic oziroma
19,98%
Notr. odkup: 129 delnic oziroma
10,48%
211. PIKO D.O.O. PIVKA, KOLODVORSKA CESTA 19, 6257 PIVKA
Matična številka: 5071917
Številka: 3
Št. delnic: 22
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 317 delnic oziroma 55,32%
Inter. razdelitev: 114 delnic oziroma
19,90%
Notr. odkup: 142 delnic oziroma
24,78%
212. PIVKA D.D. NEVERKE, NEVERKE
30, 6256 KOŠANA
Matična številka: 5151406
Številka: 3
Št. delnic: 2.300
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 346.044 delnic oziroma 70,10%
Inter. razdelitev: 145.256 delnic oziroma 29,43%
Notr. odkup: 2.300 delnic oziroma
0,47%
213. KAL-KO-PREM PREVALJE, NICINA 12, 2391 PREVALJE
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Matična številka: 5060974
Številka: 2
Št. delnic: 3.042
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 31.859 delnic oziroma 74,44%
Inter. razdelitev: 7.839 delnic oziroma
18,32%
Notr. odkup: 3.096 delnic oziroma
7,23%
Dokapitalizacija: 44.640 delnic oziroma
104,31%
214. DOM D.O.O. KOPER, CANKARJEVA ULICA 6, 6000 KOPER
Matična številka: 5242126
Številka: 1
Št. delnic: 1.062
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.444 delnic oziroma 65,22%
Inter. razdelitev: 1.050 delnic oziroma
19,89%
Notr. odkup: 786 delnic oziroma
14,89%
215. GOZDARSTVO GORNJA RADGONA, JURKOVIČEVA ULICA 5, 9250
GORNJA RADGONA
Matična številka: 5129524
Številka: 2
Št. delnic: 46
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.186 delnic oziroma 69,75%
Inter. razdelitev: 627 delnic oziroma
20,01%
Notr. odkup: 321 delnic oziroma
10,24%
216. PODJETJE TRG D.D. LJUBLJANA, CELOVŠKA CESTA 150, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5004071
Številka: 3
Št. delnic: 5.497
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 120.348 delnic oziroma 87,45%
Inter. razdelitev: 10.190 delnic oziroma
7,40%
Notr. odkup: 7.094 delnic oziroma
5,15%
217. IMPREGNACIJA HOČE, MIKLAVŠKA CESTA 53, 2311 HOČE
Matična številka: 5033535
Številka: 1
Št. delnic: 31.444
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 100.343 delnic oziroma 87,38%
Inter. razdelitev: 14.489 delnic oziroma
12,62%
218. IMPREGNACIJA HOČE, MIKLAVŠKA CESTA 53, 2311 HOČE
Matična številka: 5033535
Številka: 2
Št. delnic: 45.933 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 100.343 delnic oziroma 87,38%
Inter. razdelitev: 14.489 delnic oziroma
12,62%
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219. POHIŠTVO D.D. CELJE, KERSNIKOVA ULICA 21, 3000 CELJE
Matična številka: 5066557
Številka: 1
Št. delnic: 11.128
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 25.675 delnic oziroma 46,14%
Inter. razdelitev: 11.128 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 18.837 delnic oziroma
33,86%
220. POHIŠTVO ČEPOVAN, ČEPOVAN 42, 5253 ČEPOVAN
Matična številka: 5038561
Številka: 3
Št. delnic: 9.141
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 84.065 delnic oziroma 70,79%
Inter. razdelitev: 23.752 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 10.941 delnic oziroma
9,21%
221. POLAR D.O.O. LJUBLJANA,
CELOVŠKA
CESTA
180B,
1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5033462
Številka: 3
Št. delnic: 4.078
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 40.024 delnic oziroma 61,70%
Inter. razdelitev: 11.520 delnic oziroma
17,75%
Notr. odkup: 13.328 delnic oziroma
20,55%
222. POLIGALANT D.D. VOLČJA DRAGA, VOLČJA DRAGA 42, 5293 VOLČJA
DRAGA
Matična številka: 5033543
Številka: 1
Št. delnic: 51.608
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 211.615 delnic oziroma 82,01%
Inter. razdelitev: 45.077 delnic oziroma
17,47%
Notr. odkup: 1.346 delnic oziroma
0,52%
223. POLIGALANT D.D. VOLČJA DRAGA, VOLČJA DRAGA 42, 5293 VOLČJA
DRAGA
Matična številka: 5033543
Številka: 2
Št. delnic: 82.160 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 211.615 delnic oziroma 82,01%
Inter. razdelitev: 45.077 delnic oziroma
17,47%
Notr. odkup: 1.346 delnic oziroma
0,52%
224. POLIGALANT D.D. VOLČJA
DRAGA, VOLČJA DRAGA 42, 65293
VOLČJA DRAGA
Matična številka: 5033543
Številka: 3
Št. delnic: 1.346
Nom. vr. delnice: 1.000
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Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 211.615 delnic oziroma 82,01%
Inter. razdelitev: 45.077 delnic oziroma
17,47%
Notr. odkup: 1.346 delnic oziroma
0,52%
225. POLIX ŽIRI, JEZERSKA ULICA
7, 4226 ŽIRI
Matična številka: 5165717
Številka: 3
Št. delnic: 2.250
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 38.796 delnic oziroma 61,12%
Inter. razdelitev: 11.839 delnic oziroma
18,65%
Notr. odkup: 12.839 delnic oziroma
20,23%
226. PPC GORENJSKI SEJEM KRANJ
D.D., STARA CESTA 25, 4000 KRANJ
Matična številka: 5003113
Številka: 2
Št. delnic: 6.350
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 204.682 delnic oziroma 64,47%
Inter. razdelitev: 11.211 delnic oziroma
3,53%
Notr. odkup: 6.350 delnic oziroma 2%
Javna prodaja: 95.247 delnic oziroma
30%
227. PPS - PEKARNE PTUJ,
ROGOZNIŠKA CESTA 2, 2250 PTUJ
Matična številka: 5048877
Številka: 1
Št. delnic: 2.350
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.019 delnic oziroma 42,71%
Inter. razdelitev: 2.350 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 2.031 delnic oziroma
17,29%
Javna prodaja: 2.350 delnic oziroma
20%
228. PRESKRBA D.D. SEŽANA, PARTIZANSKA CESTA 71, 6210 SEŽANA
Matična številka: 5274435
Številka: 1
Št. delnic: 100.792
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 269.113 delnic oziroma 53,40%
Inter. razdelitev: 100.792 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 134.056 delnic oziroma
26,60%
229. PROJEKT NIZKE ZGRADBE
LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 65, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5459966
Številka: 1
Št. delnic: 17.229
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 62.179 delnic oziroma 72,18%
Inter. razdelitev: 15.850 delnic oziroma
18,40%
Notr. odkup: 8.116 delnic oziroma
9,42%

230. PROJEKTA INŽENIRING PTUJ
D.O.O., TRSTENJAKOVA ULICA 2, 2250
PTUJ
Matična številka: 5076277
Številka: 3
Št. delnic: 106
Nom. vr. delnice: 40.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.924 delnic oziroma 76,04%
Inter. razdelitev: 472 delnic oziroma
18,66%
Notr. odkup: 134 delnic oziroma 5,30%
231. PROJEKTIVNI BIRO VELENJE
D.D., PREŠERNOVA CESTA 8, 3320 VELENJE
Matična številka: 5066263
Številka: 3
Št. delnic: 5.718
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 31.995 delnic oziroma 62,25%
Inter. razdelitev: 10.279 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 9.122 delnic oziroma
17,75%
232. PROMETNO PODJETJE ŠTAJERTOURS PTUJ, ORMOŠKA CESTA
031, 2250 PTUJ
Matična številka: 5015197
Številka: 4
Št. delnic: 874
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.747 delnic oziroma 56,96%
Inter. razdelitev: 4.125 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 4.751 delnic oziroma
23,04%
233. RADIO TRIGLAV D.O.O. JESENICE, TRG TONETA ČUFARJA 4, 4270
JESENICE
Matična številka: 5053102
Številka: 1
Št. delnic: 434
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.234 delnic oziroma 62,99%
Inter. razdelitev: 350 delnic oziroma
17,87%
Notr. odkup: 375 delnic oziroma
19,14%
234. RADIO ŠTAJERSKI VAL D.O.O.
ŠMARJE PRI JELŠAH, AŠKERČEV TRG
21, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
Matična številka: 5055938
Številka: 1
Št. delnic: 683
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.367 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 683 delnic oziroma
19,99%
Notr. odkup: 1.367 delnic oziroma
40,01%
235. REGION D.O.O. BREŽICE, CESTA PRVIH BORCEV 11, 8250 BREŽICE
Matična številka: 5076153
Številka: 3
Št. delnic: 25
Nom. vr. delnice: 2.000
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Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 9.853 delnic oziroma 80,72%
Inter. razdelitev: 2.329 delnic oziroma
19,08%
Notr. odkup: 25 delnic oziroma 0,20%
236. RESEVNA D.D. ŠENTJUR, MESTNI TRG 3, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU
Matična številka: 5002940
Številka: 3
Št. delnic: 11.915
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 127.768 delnic oziroma 71,35%
Inter. razdelitev: 35.815 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 15.491 delnic oziroma
8,65%
237. ROG D.D. LJUBLJANA, LETALIŠKA CESTA 29, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5035856
Številka: 1
Št. delnic: 4.929
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 24.643 delnic oziroma 100%
238. ROG D.D. LJUBLJANA, LETALIŠKA CESTA 29, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5035856
Številka: 2
Št. delnic: 14.786 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 24.643 delnic oziroma 100%
239. ROGLA SLOVENSKE KONJICE,
STARI TRG 016, 3210 SLOVENSKE
KONJICE
Matična številka: 5145031
Številka: 3
Št. delnic: 9.417
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 83.659 delnic oziroma 71,07%
Inter. razdelitev: 23.543 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 10.514 delnic oziroma
8,93%
Ker je bila družba pripojena k družbi
Klasje d.d. Celje, bodo kupci namesto
9.417 delnic družbe Rogla Slovenske Konjice dobili 1.695 delnic družbe Klasje d.d.
Celje.
240. RTC KRVAVEC D.D. KRANJ,
BLEIWEISOVA CESTA 2, 4000 KRANJ
Matična številka: 5097517
Številka: 2
Št. delnic: 14.320
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 70.662 delnic oziroma 77,76%
Inter. razdelitev: 12.940 delnic oziroma
14,24%
Notr. odkup: 7.270 delnic oziroma 8%
Dokapitalizacija: 102.867 delnic oziroma 113,20%
241. RUDNIK MEŽICA MPI D.O.O.
ŽERJAV, ŽERJAV 79, 2393 ČRNA NA
KOROŠKEM
Matična številka: 5040949
Številka: 1

Št. delnic: 16.915
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 60.765 delnic oziroma 91,60%
Inter. razdelitev: 5.571 delnic oziroma
8,40%
242. RUDNIK MEŽICA MPI D.O.O.
ŽERJAV, ŽERJAV 79, 2393 ČRNA NA
KOROŠKEM
Matična številka: 5040949
Številka: 2
Št. delnic: 26.535 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 60.765 delnic oziroma 91,60%
Inter. razdelitev: 5.571 delnic oziroma
8,40%
243. SAP LJUBLJANA TURBUS, SREDIŠKA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5459656
Številka: 5
Št. delnic: 36.951
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 173.468 delnic oziroma 69,69%
Inter. razdelitev: 49.783 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 25.662 delnic oziroma
10,31%
244. SCT D.D. LJUBLJANA, SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5198046
Številka: 1
Št. delnic: 101.214
Nom. vr. delnice: 5.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 274.324 delnic oziroma 54,21%
Inter. razdelitev: 78.361 delnic oziroma
15,48%
Notr. odkup: 153.385 delnic oziroma
30,31%
245. SEMENARNA D.D. LJUBLJANA,
DOLENJSKA CESTA 242, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5005574
Številka: 2
Št. delnic: 35.633
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 445.638 delnic oziroma 67,30%
Inter. razdelitev: 132.441 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 84.128 delnic oziroma
12,70%
246. SEMESADIKE D.D. MENGEŠ,
PREŠERNOVA CESTA 35, 1234
MENGEŠ
Matična številka: 5129451
Številka: 2
Št. delnic: 35.446
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 126.814 delnic oziroma 72,63%
Inter. razdelitev: 33.820 delnic oziroma
19,37%
Notr. odkup: 13.971 delnic oziroma 8%
247. SERVIS VOZIL LJUTOMER D.D.,
KOLODVORSKA ULICA 16A, 9240 LJUTOMER
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Matična številka: 5171407
Številka: 2
Št. delnic: 2.258
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 55.401 delnic oziroma 58,28%
Inter. razdelitev: 15.921 delnic oziroma
16,75%
Notr. odkup: 23.732 delnic oziroma
24,97%
248. SGP GORENJC D.O.O. RADOVLJICA, LJUBLJANSKA CESTA 11, 4240
RADOVLJICA
Matična številka: 5075459
Številka: 1
Št. delnic: 41.097
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 140.310 delnic oziroma 68,29%
Inter. razdelitev: 36.152 delnic oziroma
17,59%
Notr. odkup: 29.022 delnic oziroma
14,12%
249. SGP GORENJC D.O.O. RADOVLJICA, LJUBLJANSKA CESTA 11, 4240
RADOVLJICA
Matična številka: 5075459
Številka: 2
Št. delnic: 9.906
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 140.310 delnic oziroma 68,29%
Inter. razdelitev: 36.152 delnic oziroma
17,59%
Notr. odkup: 29.022 delnic oziroma
14,12%
250. SGP POSAVJE SEVNICA D.D.,
TRG SVOBODE 11, 8290 SEVNICA
Matična številka: 5064627
Številka: 2
Št. delnic: 9.554
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 128.077 delnic oziroma 69,84%
Inter. razdelitev: 32.727 delnic oziroma
17,84%
Notr. odkup: 22.600 delnic oziroma
12,32%
251. SLAŠČIČARNA VANILIJA D.O.O.,
HMELJARSKA ULICA 2, 3310 ŽALEC
Matična številka: 1316770 (v obdelavi
ZLPP 5889553)
Številka: 1
Št. delnic: 162
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 324 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 162 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 324 delnic oziroma 40%
252. STOLARNA DOBREPOLJE D.D.,
PODGORICA 21, 1312 VIDEM - DOBREPOLJE
Matična številka: 5005965
Številka: 2
Št. delnic: 280
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 64.009 delnic oziroma 40,35%
Inter. razdelitev: 31.724 delnic oziroma
20%
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Notr. odkup: 32.752 delnic oziroma
20,65%
Javna prodaja: 30.138 delnic oziroma
19%
253. SLOVENIJAVINO D.D. LJUBLJANA, FRANKOPANSKA ULICA 11, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5167019
Številka: 1
Št. delnic: 181.182
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 594.382 delnic oziroma 90,12%
Inter. razdelitev: 65.132 delnic oziroma
9,88%
254. SLOVENIJAVINO D.D. LJUBLJANA, FRANKOPANSKA ULICA 11, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5167019
Številka: 2
Št. delnic: 263.806 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 594.382 delnic oziroma 90,12%
Inter. razdelitev: 65.132 delnic oziroma
9,88%
255. SNEŽNIK D.D. KOČEVSKA REKA, KOČEVSKA REKA 40, 1338
KOČEVSKA REKA
Matična številka: 5699169
Številka: 2
Št. delnic: 22.370
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 111.893 delnic oziroma 66,65%
Inter. razdelitev: 33.576 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 22.410 delnic oziroma
13,35%
256. SOLIDARNOST D.D. MURSKA
SOBOTA, ULICA ARHITEKTA NOVAKA 4,
9000 MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5221668
Številka: 2
Št. delnic: 4.388
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 51.703 delnic oziroma 55,76%
Inter. razdelitev: 17.474 delnic oziroma
18,85%
Notr. odkup: 23.542 delnic oziroma
25,39%
257. SIA D.D. NOVA GORICA, CESTA
IX. KORPUSA 106, 5000 NOVA GORICA
Matična številka: 5033659
Številka: 2
Št. delnic: 19.197
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 244.174 delnic oziroma 74,35%
Inter. razdelitev: 57.977 delnic oziroma
17,65%
Notr. odkup: 26.275 delnic oziroma 8%
258. SOP IKON D.O.O. KOSTANJEVICA NA KRKI, KRŠKA CESTA 6, 8311
KOSTANJEVICA NA KRKI
Matična številka: 5067103
Številka: 1
Št. delnic: 303
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Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 607 delnic oziroma 40,02%
Inter. razdelitev: 303 delnic oziroma
19,97%
Notr. odkup: 607 delnic oziroma
40,01%
259. SORA MEDVODE D.D., GORENJSKA CESTA 12, 1215 MEDVODE
Matična številka: 5005817
Številka: 1
Št. delnic: 16.843
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 59.834 delnic oziroma 71,05%
Inter. razdelitev: 13.200 delnic oziroma
15,67%
Notr. odkup: 11.183 delnic oziroma
13,28%
260. STEKLARSTVO SPECTRUM
D.O.O. LJUBLJANA, KRANJČEVA ULICA
22, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5004993
Številka: 3
Št. delnic: 708
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.335 delnic oziroma 66,35%
Inter. razdelitev: 1.427 delnic oziroma
17,75%
Notr. odkup: 1.278 delnic oziroma
15,90%
261. DOMINVEST D.O.O. JESENICE,
CESTA MARŠALA TITA 18, 4270 JESENICE
Matična številka: 5067634
Številka: 1
Št. delnic: 6.846
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 24.645 delnic oziroma 72%
Inter. razdelitev: 6.846 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 2.739 delnic oziroma 8%
262. STEKLARNA LUMINOS D.D.
SLOVENSKA BISTRICA, TITOVA CESTA
77A, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Matična številka: 5045711
Številka: 3
Št. delnic: 12.757
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 212.370 delnic oziroma 52,65%
Inter. razdelitev: 80.670 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 110.310 delnic oziroma
27,35%
263. STROJ D.O.O. RADLJE OB
DRAVI, MARIBORSKA CESTA 32, 2360
RADLJE OB DRAVI
Matična številka: 5041376
Številka: 2
Št. delnic: 1.707
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 123.502 delnic oziroma 52,06%
Inter. razdelitev: 42.700 delnic oziroma
18%
Notr. odkup: 71.024 delnic oziroma
29,94%

264. STUDIO CONSULTINGD.O.O.
LJUBLJANA, LIKOZARJEVA ULICA 3,
1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5385741
Številka: 2
Št. delnic: 215
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.936 delnic oziroma 71,97%
Inter. razdelitev: 538 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 216 delnic oziroma 8,03%
265. SVILANIT D.D. KAMNIK, KOVINARSKA CESTA 4, 1240 KAMNIK
Matična številka: 5036500
Številka: 4
Št. delnic: 817
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 168.271 delnic oziroma 43,68%
Inter. razdelitev: 76.151 delnic oziroma
19,77%
Notr. odkup: 110.000 delnic oziroma
28,55%
Javna prodaja: 30.819 delnic oziroma
8%
266. SŽ ŽGP LJUBLJANA D.D., OB
ZELENI JAMI 2, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5143004
Številka: 1
Št. delnic: 30.490
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 83.137 delnic oziroma 54,53%
Inter. razdelitev: 23.320 delnic oziroma
15,30%
Notr. odkup: 45.992 delnic oziroma
30,17%
267. SŽ-ŽELEZNIŠKA TISKARNA
LJUBLJANA, KOLODVORSKA ULICA 11,
1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5142881
Številka: 2
Št. delnic: 5.034
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 16.800 delnic oziroma 66,61%
Inter. razdelitev: 5.044 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 3.376 delnic oziroma
13,39%
268. TURISTIČNI CENTER SORIŠKA
PLANINA D.O.O., PODLUBNIK 1C, 4220
ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5171318
Številka: 3
Št. delnic: 1.410
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.695 delnic oziroma 81,14%
Inter. razdelitev: 2.936 delnic oziroma
12,74%
Notr. odkup: 1.410 delnic oziroma
6,12%
269. TABOR D.D. LJUBLJANA, TABOR 9, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5072239
Številka: 2
Št. delnic: 28.514
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
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Skladi: 193.377 delnic oziroma 74,72%
Inter. razdelitev: 44.680 delnic oziroma
17,27%
Notr. odkup: 20.724 delnic oziroma
8,01%
270. TAPETDEKOR D.O.O., BORUTOVA ULICA 3, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5064848
Številka: 1
Št. delnic: 578.380
Nom. vr. delnice: 100
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 966.988 delnic oziroma 99,53%
Inter. razdelitev: 4.532 delnic oziroma
0,47%
271. TAPETDEKOR D.O.O., BORUTOVA ULICA 3, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5064848
Številka: 2
Št. delnic: 194.304
Nom. vr. delnice: 100
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 966.988 delnic oziroma
99,53%
Inter. razdelitev: 4.532 delnic oziroma
0,47%
272. TAPETNIŠTVO RADOVLJICA
D.O.O., GORENJSKA CESTA 41, 4240
RADOVLJICA
Matična številka: 5025729
Številka: 3
Št. delnic: 1.591
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 38.377 delnic oziroma 59,96%
Inter. razdelitev: 11.141 delnic oziroma
17,41%
Notr. odkup: 14.482 delnic oziroma
22,63%
273. TBJ D.D. JESENICE, CESTA
BORISA KIDRIČA 41, 4270 JESENICE
Matična številka: 5066018
Številka: 3
Št. delnic: 4.624
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 58.359 delnic oziroma 64%
Inter. razdelitev: 18.236 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 5.505 delnic oziroma
6,04%
Javna prodaja: 9.078 delnic oziroma
9,96%
274. TEKSTIL D.D. LJUBLJANA,
LETALIŠKA CESTA 34, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5006155
Številka: 2
Št. delnic: 526
Nom. vr. delnice: 22.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.524 delnic oziroma 71,54%
Inter. razdelitev: 5.178 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 2.190 delnic oziroma
8,46%
275. SIT-TRANS LJUBLJANA, SAVSKA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5428874

Številka: 3
Št. delnic: 48
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 508 delnic oziroma 49,37%
Inter. razdelitev: 206 delnic oziroma
20,02%
Notr. odkup: 315 delnic oziroma
30,61%
276. TT OKROGLICA D.D., DOMBRAVA 1, 5293 VOLČJA DRAGA
Matična številka: 5033837
Številka: 1
Št. delnic: 40.721
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 116.272 delnic oziroma 57,11%
Inter. razdelitev: 35.668 delnic oziroma
17,52%
Notr. odkup: 51.662 delnic oziroma
25,37%
277. TEKSTILNA TOVARNA PREBOLD D.D., TOVARNIŠKA CESTA 7,
3312 PREBOLD
Matična številka: 5037468
Številka: 4
Št. delnic: 2.332
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 62.756 delnic oziroma 47,23%
Inter. razdelitev: 26.577 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 43.549 delnic oziroma
32,77%
278. ZVEZDA TEKSTILNA TOVARNA
D.D. KRANJ, SAVSKA CESTA 46, 4000
KRANJ
Matična številka: 5089972
Številka: 2
Št. delnic: 3.149
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 84.763 delnic oziroma 46,98%
Inter. razdelitev: 36.084 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 59.573 delnic oziroma
33,02%
279. TEKSTINA D.D. AJDOVŠČINA,
TOVARNIŠKA CESTA 15, 5270 AJDOVŠČINA
Matična številka: 5039819
Številka: 2
Št. delnic: 3.232
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 616.160 delnic oziroma 40,99%
Inter. razdelitev: 300.611 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 360.827 delnic oziroma
24,01%
Javna prodaja: 225.459 delnic oziroma
15%
280. TELETRAC D.O.O. LJUBLJANA,
JOŽETA JAME 14, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5291402
Številka: 1
Št. delnic: 149
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 743 delnic oziroma 100%
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281. TELETRAC D.O.O. LJUBLJANA,
JOŽETA JAME 14, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5291402
Številka: 2
Št. delnic: 446 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 743 delnic oziroma 100%
282. TEOL KEMIČNA INDUSTRIJA
D.D. LJUBLJANA, TOVARNIŠKA ULICA
48, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5033519
Številka: 3
Št. delnic: 60.811
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 291.369 delnic oziroma 72,35%
Inter. razdelitev: 71.891 delnic oziroma
17,85%
Notr. odkup: 39.470 delnic oziroma
9,80%
283. TERME TOPOLŠICA D.D.,
TOPOLŠICA 77, 3326 TOPOLŠICA
Matična številka: 5259274
Številka: 2
Št. delnic: 2.334
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 17.590 delnic oziroma 67,42%
Inter. razdelitev: 4.374 delnic oziroma
16,77%
Notr. odkup: 4.125 delnic oziroma
15,81%
Dokapitalizacija: 11.730 delnic oziroma
44,96%
284. TERMIT D.D. DOMŽALE,
LJUBLJANSKA CESTA 18, 1230
DOMŽALE
Matična številka: 5033896
Številka: 1
Št. delnic: 45.219
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 155.869 delnic oziroma 68,94%
Inter. razdelitev: 45.219 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 25.006 delnic oziroma
11,06%
285. TERMOPLASTI-PLAMA PODGRAD, PODGRAD 17, 6244 PODGRAD
Matična številka: 5042399
Številka: 3
Št. delnic: 3.950
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi:
18.000
delnic
oziroma
71,30%
Inter. razdelitev: 5.049 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 2.198 delnic oziroma
8,70%
286. TIKO D.O.O. TRŽIČ, KOROŠKA
CESTA 17, 4290 TRŽIČ
Matična številka: 5015553
Številka: 3
Št. delnic: 950
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi:
29.712
delnic
oziroma
62,36%
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Inter. razdelitev: 7.107 delnic oziroma
14,91%
Notr. odkup: 10.832 delnic oziroma
22,73%
287. LIPA D.D. ŠENTJUR, DROFENIKOVA ULICA 3, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU
Matična številka: 5150418
Številka: 3
Št. delnic: 1.095
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.395 delnic oziroma 73,71%
Inter. razdelitev: 2.909 delnic oziroma
18,82%
Notr. odkup: 1.154 delnic oziroma
7,47%
288. TISKARNA KURIR D.D. LJUBLJANA, PARMOVA ULICA 39, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5270286
Številka: 2
Št. delnic: 588
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 14.708 delnic oziroma 47,61%
Inter. razdelitev: 6.179 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 10.007 delnic oziroma
32,39%
289. TISKARNA LJUBLJANA D.D.,
TRŽAŠKA CESTA 42, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5049342
Številka: 1
Št. delnic: 37.949
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 130.595 delnic oziroma 71,94%
Inter. razdelitev: 34.663 delnic oziroma
19,10%
Notr. odkup: 16.271 delnic oziroma
8,96%
290. TISKARNA TONE TOMŠIČ D.D.
LJUBLJANA, GREGORČIČEVA ULICA
25A, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5033276
Številka: 2
Št. delnic: 341
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 22.164 delnic oziroma 46,14%
Inter. razdelitev: 9.607 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 16.267 delnic oziroma
33,86%
291. TMG D.O.O. PESNICA, PESNICA
PRI MARIBORU 5, 2211 PESNICA PRI
MARIBORU
Matična številka: 5009278
Številka: 1
Št. delnic: 12.246
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 35.792 delnic oziroma 87,94%
Inter. razdelitev: 4.035 delnic oziroma
9,91%
Notr. odkup: 876 delnic oziroma 2,15%
292. TMG D.O.O. PESNICA, PESNICA
PRI MARIBORU 5, 2211 PESNICA PRI
MARIBORU
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Matična številka: 5009278
Številka: 2
Št. delnic: 16.281 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi:
35.792
delnic
oziroma
87,94%
Inter. razdelitev: 4.035 delnic oziroma
9,91%
Notr. odkup: 876 delnic oziroma 2,15%
293. TOLO D.O.O. ŠENTJUR, CESTA LEONA DOBROTINŠKA 8, 3230
ŠENTJUR
Matična številka: 5034337
Številka: 2
Št. delnic: 188
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 94.499 delnic oziroma 59,94%
Inter. razdelitev: 19.158 delnic oziroma
12,15%
Notr. odkup: 44.013 delnic oziroma
27,91%
294. TOSAMA DOMŽALE, ŠARANOVIČEVA
CESTA
35,
1230
DOMŽALE
Matična številka: 5033195
Številka: 6
Št. delnic: 8.179
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 159.230 delnic oziroma 58,69%
Inter. razdelitev: 45.280 delnic oziroma
16,69%
Notr. odkup: 4.206 delnic oziroma
1,55%
Javna prodaja: 62.593 delnic oziroma
23,07%
295. TKK SRPENICA, SRPENICA 1,
5224 SRPENICA
Matična številka: 5043123
Številka: 2
Št. delnic: 22.425
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 182.679 delnic oziroma 71,98%
Inter. razdelitev: 50.758 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 20.352 delnic oziroma
8,02%
296. TOVARNA ELEKTROMATERIALA ČATEŽ, ČATEŽ 13, 8212 VELIKA
LOKA
Matična številka: 5041775
Številka: 3
Št. delnic: 986
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 12.134 delnic oziroma 59,28%
Inter. razdelitev: 4.094 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 4.242 delnic oziroma
20,72%
297. TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV HRASTNIK, ZA SAVO 6, 1430
HRASTNIK
Matična številka: 5043093
Številka: 5
Št. delnic: 17.202
Nom. vr. delnice: 1.000

Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 620.007 delnic oziroma 77,61%
Inter. razdelitev: 159.767 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 19.062 delnic oziroma
2,39%
298. TRISO D.D. SLOVENJ GRADEC,
PAMEČE 153, 2380 SLOVENJ GRADEC
Matična številka: 5103177
Številka: 3
Št. delnic: 5.171
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 80.062 delnic oziroma 69,86%
Inter. razdelitev: 18.330 delnic oziroma
16%
Notr. odkup: 16.198 delnic oziroma
14,14%
299. TOVARNA POHIŠTVA D.D.
TRBOVLJE, SAVINJSKA CESTA 31,
1420 TRBOVLJE
Matična številka: 5006406
Številka: 2
Št. delnic: 3.502
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 76.655 delnic oziroma 71,55%
Inter. razdelitev: 21.428 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 9.057 delnic oziroma
8,45%
300. TSP MARIBOR, MELJSKA
CESTA 74, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5215838
Številka: 3
Št. delnic: 17.248
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 187.100 delnic oziroma 74,86%
Inter. razdelitev: 45.274 delnic oziroma
18,12%
Notr. odkup: 17.541 delnic oziroma
7,02%
301. TTN D.D. PODSKRAJNIK, PODSKRAJNIK 17, 1380 CERKNICA
Matična številka: 5143675
Številka: 3
Št. delnic: 354
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 77.473 delnic oziroma 57,55%
Inter. razdelitev: 18.705 delnic oziroma
13,90%
Notr. odkup: 38.422 delnic oziroma
28,55%
302. BAČA D.D. PODBRDO, PODBRDO 67, 5243 PODBRDO
Matična številka: 5034221
Številka: 2
Št. delnic: 830
Nom. vr. delnice: 8.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 31.808 delnic oziroma 50,59%
Inter. razdelitev: 9.239 delnic oziroma
14,69%
Notr. odkup: 21.831 delnic oziroma
34,72%
303. TVP - VZMETNI INŽENIRING
PTUJ, FORMIN 39D, 2272 GORIŠNICA
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Matična številka: 5216028
Številka: 4
Št. delnic: 3.347
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 60.366 delnic oziroma 59%
Inter. razdelitev: 19.467 delnic oziroma
19,03%
Notr. odkup: 22.480 delnic oziroma
21,97%
304. REPRIZA D.O.O. PTUJ, MIKLOŠIČEVA ULICA 1, 2250 PTUJ
Matična številka: 5035163
Številka: 3
Št. delnic: 4.368
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 20.851 delnic oziroma 68,94%
Inter. razdelitev: 6.032 delnic oziroma
19,94%
Notr. odkup: 3.363 delnic oziroma
11,12%
305. POVRTNINA D.D. MARIBOR,
TRŽAŠKA CESTA 33, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5110939
Številka: 3
Št. delnic: 948
Nom. vr. delnice: 5.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.676 delnic oziroma 48,63%
Inter. razdelitev: 4.392 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 6.887 delnic oziroma
31,37%
306. USNJE CELJE D.O.O., PREŠERNOVA ULICA 25, 3000 CELJE
Matična številka: 5035171
Številka: 3
Št. delnic: 72
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.518 delnic oziroma 71,84%
Inter. razdelitev: 1.258 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 513 delnic oziroma 8,16%
307. TRAK D.D. MENGEŠ, SLOVENSKA CESTA 85, 1234 MENGEŠ
Matična številka: 5034272
Številka: 2
Št. delnic: 3.670
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 111.096 delnic oziroma
53,36%
Inter. razdelitev: 39.507 delnic oziroma
18,98%
Notr. odkup: 57.578 delnic oziroma
27,66%
308. TRANSPORT KRŠKO, CESTA
KRŠKIH ŽRTEV 133, 8270 KRŠKO
Matična številka: 5143853
Številka: 3
Št. delnic: 19.204
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 179.558 delnic oziroma 69,91%
Inter. razdelitev: 51.372 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 25.930 delnic oziroma
10,09%

309. TRELES D.O.O. TREBNJE, TEMENIŠKA POT 4, 8210 TREBNJE
Matična številka: 5143942
Številka: 3
Št. delnic: 2.027
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 39.425 delnic oziroma 61,32%
Inter. razdelitev: 11.537 delnic oziroma
17,94%
Notr. odkup: 13.338 delnic oziroma
20,74%
310. TRGOVINA NOVOTEKS D.O.O.
NOVO MESTO, FOERSTERJEVA ULICA
6, 8000 NOVO MESTO
Matična številka: 5040060
Številka: 2
Št. delnic: 1.493
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 23.080 delnic oziroma 53,96%
Inter. razdelitev: 8.554 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 11.136 delnic oziroma
26,04%
311. TRIO TRŽIČ, MLAKA 10, 4290
TRŽIČ
Matična številka: 5039991
Številka: 3
Št. delnic: 3.444
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 78.980 delnic oziroma 44,77%
Inter. razdelitev: 35.280 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 62.140 delnic oziroma
35,23%
312. SWATY D.D. MARIBOR, TITOVA
CESTA 60, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5033861
Številka: 3
Št. delnic: 662
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 144.265 delnic oziroma 50,01%
Inter. razdelitev: 51.229 delnic oziroma
17,76%
Notr. odkup: 58.359 delnic oziroma
20,23%
Javna prodaja: 34.616 delnic oziroma
12%
313. TP PORTOROŽ D.D., CESTA
SOLINARJEV 6, 6320 PORTOROŽPORTOROSE
Matična številka: 5006082
Številka: 1
Št. delnic: 53.905
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 92.905 delnic oziroma 47,64%
Inter. razdelitev: 24.095 delnic oziroma
12,36%
Notr. odkup: 78.000 delnic oziroma
40%
314. TP TURIZEM IN REKREACIJA
BLED D.D., CESTA SVOBODE 13, 4260
BLED
Matična številka: 5002036
Številka: 1
Št. delnic: 8.298
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Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 104.688 delnic oziroma 34,39%
Inter. razdelitev: 49.770 delnic oziroma
16,35%
Notr. odkup: 28.175 delnic oziroma
9,26%
Javna prodaja: 121.755 delnic oziroma
40%
315. TUS-KO-SI SLOVENJ GRADEC,
POD GRADOM 2A, 2380 SLOVENJ
GRADEC
Matična številka: 5101646
Številka: 2
Št. delnic: 4.449
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 109.579 delnic oziroma 47,76%
Inter. razdelitev: 45.891 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 5.150 delnic oziroma
2,24%
Javna prodaja: 68.836 delnic oziroma
30%
316. UKO KROPA, KROPA 7A, 4245
KROPA
Matična številka: 5066824
Številka: 5
Št. delnic: 3.764
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 36.538 delnic oziroma 68,04%
Inter. razdelitev: 10.739 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 6.420 delnic oziroma
11,96%
317. UMETNI KAMEN LJUBLJANA,
TESOVNIKOVA ULICA 88A, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5066999
Številka: 2
Št. delnic: 2.054
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 25.363 delnic oziroma 59,17%
Inter. razdelitev: 8.574 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 8.931 delnic oziroma
20,83%
318. UNIVERZALE D.D. DOMŽALE,
SLAMNIKARSKA ULICA 4, 1230
DOMŽALE
Matična številka: 5036941
Številka: 3
Št. delnic: 19.758
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 239.187 delnic oziroma 59,74%
Inter. razdelitev: 80.079 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 81.127 delnic oziroma
20,26%
319. USNJE PLAST D.O.O. LJUBLJANA, KOMENSKEGA ULICA 22, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5034906
Številka: 2
Št. delnic: 1.895
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
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Skladi: 5.992 delnic oziroma 75,86%
Inter. razdelitev: 1.275 delnic oziroma
16,14%
Notr. odkup: 632 delnic oziroma 8%
320. VARNOST GASILSKI SERVIS
LJUBLJANA, KOPRSKA ULICA 94, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5299870
Številka: 1
Št. delnic: 662
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.324 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 662 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 1.324 delnic oziroma 40%
321. VARNOST NOVO MESTO, TRDINOVA ULICA 6, 8000 NOVO MESTO
Matična številka: 5174562
Številka: 4
Št. delnic: 115
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 13.540 delnic oziroma 41,41%
Inter. razdelitev: 6.540 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 12.620 delnic oziroma
38,59%
322. VARSTROJ D.D. LENDAVA,
INDUSTRIJSKA ULICA 4, 9220 LENDAVA
Matična številka: 5418992
Številka: 4
Št. delnic: 3.424
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 101.589 delnic oziroma 46,23%
Inter. razdelitev: 43.948 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 74.204 delnic oziroma
33,77%
Dokapitalizacija: 181.682 delnic oziroma 82,68%
323. VELANA LJUBLJANA, ŠMARTINSKA CESTA 52, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5033748
Številka: 5
Št. delnic: 74.459
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,040.637 delnic oziroma
73,82%
Inter. razdelitev: 281.929 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 87.079 delnic oziroma
6,18%
324. VETERINARSKA AMBULANTA
AJDOVŠČINA D.O.O., GORIŠKA CESTA
48, 5270 AJDOVŠČINA
Matična številka: 1303724 (v obdelavi
ZLPP 5969964)
Številka: 1
Št. delnic: 36
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 208 delnic oziroma 46,43%
Inter. razdelitev: 90 delnic oziroma
20,09%
Notr. odkup: 45 delnic oziroma 10,04%
Javna prodaja: 105 delnic oziroma
23,44%
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325. VETERINARSKA BOLNICA IN
LEKARNIŠKA
POSTAJA
LENART
D.O.O., GRADIŠKA CESTA 6, 2230
LENART
Matična številka: 1422405 (v obdelavi
ZLPP 1193490)
Številka: 1
Št. delnic: 361
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 721 delnic oziroma 39,99%
Inter. razdelitev: 361 delnic oziroma
20,02%
Notr. odkup: 721 delnic oziroma
39,99%
326. VETERINARSKI ZAVOD MURSKA
SOBOTA D.O.O., LENDAVSKA ULICA 27,
9000 MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5129931
Številka: 1
Št. delnic: 45
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 45 delnic oziroma 1,61%
Inter. razdelitev: 515 delnic oziroma
18,39%
Notr. odkup: 1.120 delnic oziroma 40%
Javna prodaja: 1.120 delnic oziroma
40%
327. VETERINARSKI POSTAJA D.O.O.
ŠMARJE PRI JELŠAH, ROGOŠKA CESTA
46, 3240 ŠMARJE PRI JELŠAH
Matična številka: 5150426
Številka: 1
Št. delnic: 351
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.419 delnic oziroma 63,34%
Inter. razdelitev: 448 delnic oziroma 20%
Notr. odkup: 180 delnic oziroma 8,04%
Javna prodaja: 193 delnic oziroma
8,62%
328. HIDROTEHNIK LJUBLJANA,
SLOVENČEVA
ULICA
97,
1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5142342
Številka: 2
Št. delnic: 20.803
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 150.442 delnic oziroma 59,97%
Inter. razdelitev: 50.173 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 12.623 delnic oziroma
5,03%
Javna prodaja: 37.630 delnic oziroma
15%
329. SOČA VGP D.D. NOVA GORICA,
INDUSTRIJSKA CESTA 2, 5000 NOVA
GORICA
Matična številka: 5151490
Številka: 1
Št. delnic: 11.217
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 33.327 delnic oziroma 59,42%
Inter. razdelitev: 11.217 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 11.543 delnic oziroma
20,58%

330. VINAG D.D. MARIBOR, TRG SVOBODE 3, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5408148
Številka: 3
Št. delnic: 1.864
Nom. vr. delnice: 5.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 125.768 delnic oziroma 84,72%
Inter. razdelitev: 20.143 delnic oziroma
13,57%
Notr. odkup: 2.545 delnic oziroma
1,71%
331. JAVNO VODNOGOSPODARSKO
PODJETJE KRANJ D.D., ULICA MIRKA
VADNOVA 5, 4000 KRANJ
Matična številka: 5142393
Številka: 3
Št. delnic: 4.067
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 55.439 delnic oziroma 71,83%
Inter. razdelitev: 15.436 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 6.305 delnic oziroma
8,17%
332. MURA - JVGP D.D. MURSKA SOBOTA, CIRIL METODOVA ULICA 34,
9000 MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5150507
Številka: 2
Št. delnic: 19
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.713 delnic oziroma 40,16%
Inter. razdelitev: 2.347 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 4.675 delnic oziroma
39,84%
333. VGP NOVO MESTO D.D., TRDINOVA ULICA 23, 8000 NOVO MESTO
Matična številka: 5142407
Številka: 1
Št. delnic: 10.467
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 20.935 delnic oziroma 40%
Inter. razdelitev: 10.467 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 20.935 delnic oziroma
40%
334. VOLNA D.D. LJUBLJANA, MAČKOVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5024722
Številka: 1
Št. delnic: 4.920
Nom. vr. delnice: 5.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 16.229 delnic oziroma 65,97%
Inter. razdelitev: 4.920 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 3.451 delnic oziroma
14,03%
335. VRVICA CELJE, KOSOVA ULICA
14, 3000 CELJE
Matična številka: 5033705
Številka: 4
Št. delnic: 165
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.751 delnic oziroma 57,94%
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Inter. razdelitev: 1.441 delnic oziroma
17,57%
Notr. odkup: 2.008 delnic oziroma
24,49%
336. VTA D.O.O. LJUBLJANA, LESKOŠKOVA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5426952
Številka: 3
Št. delnic: 910
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.073 delnic oziroma 73%
Inter. razdelitev: 3.033 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 1.062 delnic oziroma 7%
337. ZRC D.D. TRBOVLJE, CESTA
OKTOBRSKE REVOLUCIJE 14, 1420
TRBOVLJE
Matična številka: 5666228
Številka: 1
Št. delnic: 13.617
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 38.125 delnic oziroma 56%
Inter. razdelitev: 13.617 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 2.725 delnic oziroma 4%
Javna prodaja: 13.617 delnic oziroma
20%
338. ZRC D.D. TRBOVLJE, CESTA
OKTOBRSKE REVOLUCIJE 14, 1420
TRBOVLJE
Matična številka: 5666228
Številka: 2
Št. delnic: 902
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 38.125 delnic oziroma 56%
Inter. razdelitev: 13.617 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 2.725 delnic oziroma 4%
Javna prodaja: 13.617 delnic oziroma
20%
339. ZUM D.O.O. MARIBOR, GRAJSKA ULICA 7, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5066204
Številka: 3
Št. delnic: 185
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.754 delnic oziroma 46,91%
Inter. razdelitev: 5.012 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 8.292 delnic oziroma
33,09%
340. TOPLICE DOBRNA, DOBRNA
50, 3204 DOBRNA
Matična številka: 5053587
Številka: 4
Št. delnic: 9.588
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 244.843 delnic oziroma 50,51%
Inter. razdelitev: 96.288 delnic oziroma
19,86%
Notr. odkup: 27.302 delnic oziroma
5,63%
Javna prodaja: 116.346 delnic oziroma
24%

341. ZIM D.O.O. MARIBORA, SLOVENSKA ULICA 40, 02000 MARIBOR
Matična številka: 5222125
Številka: 1
Št. delnic: 317
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 807 delnic oziroma 51,04%
Inter. razdelitev: 316 delnic oziroma
19,99%
Notr. odkup: 458 delnic oziroma
28,97%
342. ZITUS D.O.O. LJUBLJANA, RIMSKA CESTA 11, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5072581
Številka: 1
Št. delnic: 9.744
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 23.557 delnic oziroma 48,35%
Inter. razdelitev: 8.961 delnic oziroma
18,39%
Notr. odkup: 16.202 delnic oziroma
33,26%
343. ZLATI GRIČ D.O.O. SLOVENSKE
KONJICE, GRAJSKA ULICA 4, 3210
SLOVENSKE KONJICE
Matična številka: 5102049
Številka: 2
Št. delnic: 2.326
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 40.437 delnic oziroma 67,40%
Inter. razdelitev: 12.000 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 7.563 delnic oziroma
12,60%
344. STT D.D. TRBOVLJE, VODENSKA CESTA 49, 1420 TRBOVLJE
Matična številka: 5042941
Številka: 1
Št. delnic: 108.000
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 540.000 delnic oziroma 100%
345. STT D.D. TRBOVLJE, VODENSKA CESTA 49, 1420 TRBOVLJE
Matična številka: 5042941
Številka: 2
Št. delnic: 324.000 (delnice oznake “F“)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 540.000 delnic oziroma 100%
346. SLOVENIJATURIST D.D. LJUBLJANA, PIVOVARNIŠKA ULICA 1, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5076846
Številka: 3
Št. delnic: 4.072
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 48.919 delnic oziroma 59,96%
Inter. razdelitev: 16.317 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 16.346 delnic oziroma
20,04%
347. ŽIMA D.D. LJUBLJANA, TRPINČEVA ULICA 108, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5048788
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Številka: 5
Št. delnic: 1.379
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 14.850 delnic oziroma 63,66%
Inter. razdelitev: 4.665 delnic oziroma
20%
Notr. odkup: 3.812 delnic oziroma
16,34%
348. ŽITO PT D.D. LJUBLJANA,
ŠMARTINSKA CESTA 154, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5241936
Številka: 1
Št. delnic: 25.457
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 38.185 delnic oziroma 60%
Notr. odkup: 25.458 delnic oziroma
40%
349. ŽIVA D.O.O. LJUBLJANA, HRANILNIŠKA ULICA 7A, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5067871
Številka: 2
Št. delnic: 694
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.792 delnic oziroma 72,79%
Inter. razdelitev: 1.000 delnic oziroma
19,19%
Notr. odkup: 418 delnic oziroma 8,02%
350. GAMES
INTERNATIONAL
D.O.O., CELOVŠKA CESTA 206, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5004586
Številka: 1
Poslovni delež v višini 37% osnovnega
kapitala
Nominalna vrednost poslovnega deleža
znaša 2,842.246 USD
Izklicna cena prvega paketa znaša
14.779,912.166 SIT.
Drugi paket, ki obsega:
1. REKREACIJSKO TURISTIČNI CENTER KRVAVEC, d.d., 4000 KRANJ
Matična številka: 5097517
Število delnic: 7.426
Nominalna vrednost delnice: 2.000
Nominalna vrednost osnovnega kapitala
družbe: 411,468.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 3,80%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 2.500 SIT
2. NOVOLES LESNA INDUSTRIJA
STRAŽA, d.d., NA ŽAGO 6, 8351
STRAŽA
Matična številka: 5038618
Število delnic: 82.676
Nominalna vrednost delnice: 2.000 SIT
Nominalna vrednost osnovnega kapitala
družbe: 1.262,422.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 13,79%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 2.660 SIT
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3. CASINO MARIBOR, d.d., prirejanje
iger na srečo, GLAVNI TRG 1, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5263450
Število delnic: 3.961
Nominalna vrednost delnice: 10.000 SIT
Nominalna vrednost osnovnega kapitala
družbe: 104,250.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 40%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 8.108 SIT
4. CASINO LJUBLJANA, d.d., prirejanje iger na srečo, MIKLOŠIČEVA 9, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5488044
Število delnic: 35.371
Nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT
Nominalna vrednost osnovnega kapitala
družbe: 93,101.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 40%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 909 SIT
5. CASINO BLED d.d., prirejanje iger
na srečo, CESTA SVOBODE 15, 4260
BLED
Matična številka: 5379911
Število delnic: 109.455
Nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT
Nominalna vrednost osnovnega kapitala
družbe: 228,100.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 40%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 662 SIT
6. CASINO PORTOROŽ d.d., prirejanje igre na srečo, OBALA 75 A, 6320
PORTOROŽ
Matična številka: 5680859
Število delnic: 886.175
Nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT
Nominalna vrednost osnovnega kapitala
družbe: 2.332,530.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 40%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 768 SIT
7. HIT HOTELI, IGRALNICE TURIZEM, d.d., DELPINOVA 7 A, 5000 NOVA
GORICA
Matična številka: 5232058
Število delnic: 2,579.138
Nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT
Nominalna vrednost osnovnega kapitala
družbe: 6.788,634.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 40%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 1.627 SIT
8. PODJETJE ZA UREJANJE HUDOURNIKOV LJUBLJANA, d.d., HAJDRIHOVA ULICA 28, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5142369
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Število delnic: 38.980
Nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT
Nominalna vrednost osnovnega kapitala
družbe: 513,005.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 47,99%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 1.410 SIT
9. VODNOGOSPODARSKO PODJETJE MURA MURSKA SOBOTA, d.d.,
CIRIL-METODOVA ULICA 34, 9000 MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5150507
Število delnic: 4.443
Nominalna vrednost delnice: 4.000
Nominalna vrednost osnovnega kapitala
družbe: 109,421.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 57%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 5.000 SIT
10. DRAVA, VODNOGOSPODARSKO
PODJETJE PTUJ, d.d., ŽNIDARIČEVO
NABREŽJE 11, 2250 PTUJ
Matična številka: 5150515
Število delnic: 29.393
Nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT
Nominalna vrednost osnovnega kapitala
družbe: 143,800.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 61,52%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 1.250 SIT
11. VODNOGOSPODARSKO PODJETJE KRANJ, d.d., ULICA MIRKA
VADNOVA 5, 4000 KRANJ
Matična številka: 5142393
Število delnic: 58.856
Nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT
Nominalna vrednost osnovnega kapitala
družbe: 268,491.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 66,73%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 1.024 SIT
12. ELEKTRO LJUBLJANA, javno
podjetje za distribucijo električne energije d.d., SLOVENSKA CESTA 58, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5227992
Število delnic: 3,723.164
Nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT
Nominalna vrednost osnovnega kapitala
družbe: 39.160,286.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 96,50%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 1.250 SIT
13. ELEKTRO MARIBOR, javno
podjetje za distribucijo električne energije d.d., VETRINJSKA ULICA 2, 2000
MARIBOR
Matična številka: 5231698
Število delnic: 3,458.167
Nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT

Nominalna vrednost osnovnega kapitala
družbe: 33.495,324.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 90,58%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 1.250 SIT
14. ELEKTRO CELJE, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.,
VRUNČEVA ULICA 2A, 3000 CELJE
Matična številka: 5223067
Število delnic: 2,398.900
Nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT
Nominalna vrednost osnovnega kapitala
družbe: 24.192,425.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 93,49%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 1.250 SIT
15. ELEKTRO GORENJSKA, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., BLEIWEISOVA CESTA 6, 4000
KRANJ
Matična številka: 5175348
Število delnic: 1,663.295
Nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT
Nominalna vrednost osnovnega kapitala
družbe: 17.353,631.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 94,79%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 1.250 SIT
16. ELEKTRO PRIMORSKA, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, 5000
NOVA GORICA
Matična številka: 5229839
Število delnic: 1,850.756
Nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT
Nominalna vrednost osnovnega kapitala
družbe: 18.826,797.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 94,15%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 1.250 SIT
17. PREMOGOVNIK VELENJE, javno
podjetje za pridobivanje lignita d.d.
Matična številka: 5040361
Število delnic: 345.494
Nominalna vrednost delnice: 10.000 SIT
Nominalna vrednost osnovnega kapitala
družbe: 27.269,350.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 89,28%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 12.500 SIT
18. TELEKOM SLOVENIJE, d.d. LJUBLJANA, CIGALETOVA 15, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5014018
Število delnic: 458.778
Nominalna vrednost delnice: 10.000 SIT
Nominalna vrednost osnovnega kapitala
družbe: 65.354,780.000 SIT
Delež Republike Slovenje v osnovnem
kapitalu družbe: 73,91%
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Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 9.126 SIT

Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 1.000 SIT

19. AERODROM LJUBLJANA, d.d.,
ZGORNJI BRNIK 130 A, 4210 ZGORNJI
BRNIK
Matična številka: 5142768
Število delnic: 180.719
Nominalna vrednost delnice: 1.000
Nominalna vrednost osnovnega kapitala družbe: 3.796,527.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 55,69%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 1.464 SIT

24. CESTNO PODJETJE KRANJ, d.d.,
NAZORJEVA ULICA 1, 4000 KRANJ
Matična številka: 5143802
Število delnic: 3.510
Nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT
Nominalna vrednost osnovnega kapitala družbe: 377,033.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 26,98%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 1.422 SIT

20. CESTNO PODJETJE MARIBOR,
d.d., ISTOKOVA ULICA 30, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5143578
Število delnic: 20.443
Nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT
Nominalna vrednost osnovnega kapitala družbe: 508,842.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 30,23%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 1.250 SIT

25. CESTNO PODJETJE NOVO MESTO, LJUBLJANSKA CESTA 47, 8000
NOVO MESTO
Matična številka: 5069149
Število delnic: 122.348
Nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT
Nominalna vrednost osnovnega kapitala družbe: 1.073,447.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 38%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 1.254 SIT

21. CESTNO PODJETJE NOVA GORICA, d.d., PRVOMAJSKA ULICA 52,
NOVA GORICA
Matična številka: 5143497
Število delnic: 66.585
Nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT
Nominalna vrednost osnovnega kapitala družbe: 535,560.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 39,09%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 1.262 SIT

26. SPLOŠNA PLOVBA d.o.o., podjetje za mednarodne pomorske prevoze in storitve v pomorskem prometu,
OBALA 55, 6320 PORTOROŽ
Matična številka: 5077168
Nominalna vrednost poslovnega deleža, ki se predaja: 62,603.459,71 SIT
Nominalna vrednost poslovnega deleža
RS: 208,253.569 SIT
Osnovni kapital družbe: 329,515.139
SIT
Vrednos deleža, določenega na podlagi določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena ZPSPID 62,594.696,00 SIT

22. CESTNO PODJETJE MURSKA
SOBOTA d.d., LENDAVSKA ULICA 64,
MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5143250
Število delnic: 26.318
Nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT
Nominalna vrednost osnovnega kapitala družbe: 223,997.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 38,37%
Vrednost delnice, določene na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 1.000 SIT

27. TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ,
d.o.o., CESTA LOLE RIBARJA 18, 3325
ŠOŠTANJ
Matična številka: 5040388
Nominalna vrednost poslovnega deleža, ki se predaja: 2.407,497.434,64 SIT
Nominalna vrednost poslovnega deleža
RS: 19.498,011.197,82 SIT
Osnovni
kapital
družbe:
19.498.011.197,82 SIT
Vrednost deleža, določenega na podlagi določil 3. člena ZZSPID oziroma 38.
člena ZPSPID 4,114.038.540 SIT

23. CESTNO PODJETJE KOPER,
d.d., ULICA 15. MAJA 16, 6000 KOPER
Matična številka: 5069041
Število delnic: 38.500
Nominalna vrednost delnice: 1.000 SIT
Nominalna vrednost osnovnega kapitala družbe: 435,858.000 SIT
Delež Republike Slovenije v osnovnem
kapitalu družbe: 35,30%

28. TERMOELEKTRARNA
BRESTANICA, d.o.o., CESTA PRVIH
BORCEV 18, 8280 BRESTANICA
Matična številka: 5033772
Nominalna vrednost poslovnega deleža, ki se predaja: 246,250.468,88 SIT
Nominalna vrednost poslovnega deleža
RS: 1.994,350.785,44 SIT
Osnovni
kapital
družbe:
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1.994,350.785,44 SIT
Vrednost deleža, določenega na podlagi določil 3. člena ZZSPID oziroma 38.
člena ZPSPID 255.973.475 SIT
29. TERMOELEKTRARNA
TRBOVLJE, d.o.o., OB ŽELEZNICI 27, 1420
TRBOVLJE
Matična številka: 5035511
Nominalna vrednost poslovnega deleža, ki se predaja: 1.920,387.195,40 SIT
Nominalna vrednost poslovnega deleža
RS: 15.552,968.199 SIT
Osnovni
kapital
družbe: 15.552,968.199 SIT
Vrednost deleža, določenega na podlagi določil 3. člena ZZSPID oziroma 38.
člena ZPSPID 852,530.656 SIT
30. DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR, d.o.o., OBREŽNA ULICA 170,
2000 MARIBOR
Matična številka: 5044286
Nominalna vrednost poslovnega deleža, ki se predaja: 14.177,223.826,92 SIT
Nominalna vrednost poslovnega deleža
RS: 114.819,507.158,80 SIT
Osnovni
kapital
družbe: 114.819,507.158,80 SIT
Vrednost deleža, določenega na podlagi določil 3. člena ZZSPID oziroma 38.
člena ZPSPID 11.706,979.321 SIT
31. SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA, d.o.o., GORENJSKA CESTA 46,
1215 MEDVODE
Matična številka: 5044405
Nominalna vrednost poslovnega deleža, ki se predaja: 6.008,873.059,14 SIT
Nominalna vrednost poslovnega deleža
RS: 48.665,087.865,79 SIT
Osnovni
kapital
družbe:
48.665,087.865,79 SIT
Vrednost deleža, določenega na podlagi določil 3. člena ZZSPID oziroma 38.
člena ZPSPID 4.517,018.915 SIT
32. SOŠKE ELEKTRARNE NOVA
GORICA, d.o.o., ERJAVČEVA ULICA 20,
5000 NOVA GORICA
Matična številka: 5044421
Nominalna vrednost poslovnega deleža, ki se predaja: 4.108,602.974,80 SIT
Nominalna vrednost poslovnega deleža
RS: 33.275,045.554,56 SIT
Osnovni
kapital
družbe: 33.275,045.554,56
SIT
Vrednost deleža, določenega na podlagi
določil 3. člena ZZSPID oziroma 38. člena
ZPSPID 3.206,893.290 SIT
Izklicna cena drugega paketa znaša
55.612,628.309 SIT.
Datum in čas možnega ogleda podjetja,
katerega delnice so predmet javnega razpisa, oziroma sestanka z vodilnimi delavci,
SRD pisno posreduje pooblaščenim družbam za upravljanje.
Predmet prodaje se prodaja po načelu
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videno kupljeno. Kupci se odpovedujejo
od SRD oziroma Republike Slovenije uveljavljati kakršnekoli zahtevke, ki bi izvirali
iz predmeta prodaje.
POGOJI ZA SODELOVANJE NA RAZPISU:
Javnega razpisa se smejo udeležiti le
pooblaščene investicijske družbe (v nadaljevanju PID ali ponudnik), ki morajo SRD
do 28. 2. 2000 poslati enotno ponudbo
vseh registriranih PID, ki so poslovno sposobni, za nakup vsakega paketa posebej.
Ponudniki nosijo vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe. SRD v nobenem primeru, ne glede na potek in izid
razpisnega postopka, ne odgovarja za navedene stroške. Ponudba se lahko nanaša
le na odkup obeh paketov v celoti, ki sta
predmet javnega razpisa.
Merilo za izbiro ponudnika je ponujena
cena, ki mora biti izražena v SIT. Ponudnik kupnino vplača z izročitvijo lastniških
certifikatov.
PONUDBA MORA OBSEGATI:
1. Sporazum za sodelovanje na javnem
razpisu, ki ga v imenu in za račun PID
sklenejo pooblaščene družbe za upravljanje.
2. Odločbo Urada za varstvo konkurence o odobritvi sporazuma.
3. Izpolnjen obrazec za ponudbo razdelilnik, iz katerega mora biti razvidno koliko delnic posameznega podjetja in po
kakšni ceni kupuje posamezna PID, se
predloži za vsak paket posebej. V primeru
nakupa poslovnega deleža se le ta ne more razdeliti na več PID. PID, ki jih upravlja
ista DZU, morajo za delnice istega podjetja ponuditi enako ceno (ne glede na vrsto
delnic).
4. Ponudnik kupnino vplača z izročitvijo lastniških certifikatov.
5. Ponudnik mora ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra vendar le v primeru, da PID še ni sodelovala na javnem
razpisu oziroma javnih dražbah Sklada RS
za razvoj.
6. Ponudnik mora ponudbi kot varščino priložiti izpolnjeno lastninsko nakaznico vsake PID v celotni vrednosti njenega
dela ponudbe.
7.Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazilo o vplačilu zneska v višini 0,02% od
izklicne cene v skladu s 6. členom uredbe. Navedeni znesek se nakaže na ŽR
SRD št. 50102-627-7001.
8. Ponudba mora veljati najmanj 30
dni po poteku končnega roka za predajo
ponudbe.
Ponudba mora biti izdelana v pisni obliki (natisnjena ali natipkana) in na računalniški disketi.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v
skladu z razpisnimi pogoji. Če ponudnik
ne predloži vseh podatkov, ki se zahtevajo v javnem razpisu ali če predloži ponudbo, ki ni v celoti v skladu z razpisnimi
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pogoji, se taka ponudba šteje za neveljavno.
Ponudba mora prispeti na naslov Slovenska razvojna družba, d.d., Dunajska
160, Ljubljana, najkasneje do 28. 2.
2000 do 12. ure v zaprti kuverti z oznako
“ JAVNI RAZPIS št. 1/2000, NE ODPIRAJ
PRED 28. 2. 2000“.
Ponudbo bo ocenila posebna strokovna komisija in ugotovila ali ustreza vsem
kriterijem iz tega razpisa in uredbe. Odpiranje v roku prispele ponudbe bo dne
28. 2. 2000 ob 13. uri v prostorih Slovenske razvojne družbe, d.d. Dunajska
160. Ponudniki so dolžni skleniti ustrezne
kupoprodajne pogodbe v roku 10 dni po
prejemu obvestila o sprejemu ponudbe.
SRD bo na podlagi izpolnjenih lastninskih nakaznic, za celoten znesek iz ponudbe, posredovala podatke centralni evidenci, ki bo preknjižila certifikatni znesek iz
certifikatnih računov pooblaščenih investicijskih družb na certifikatni račun SRD.
V primeru, da ponudniki na osnovi dane ponudbe ne podpišejo pogodb, ima
SRD pravico, za poplačilo obveznosti iz
dane ponudbe, vnovčiti lastninske nakaznice v celoti.
V primeru nakupa delnic z oznako “F“
bo PID s SRD podpisala pogodbo z odložnim pogojem, SRD pa bo pozvala predkupnega upravičenca, da v roku 45 dni
od prejema obvestila uveljavi predkupno
pravico. V primeru uveljavitve predkupne
pravice, bo SRD prenakazala na PID prejeto kupnino.
SRD na podlagi tega razpisa ni zavezana skleniti pogodb o prodaji delnic s ponudniki.
Za morebitne dodatne informacije v
zvezi s to objavo se lahko pooblaščene
investicijske družbe obrnejo na Slovensko razvojno družbo, d.d., Dunajska 160,
Ljubljana.
Slovenska razvojna družba
Št. 414-09/000-1/3
Ob-19011
Na podlagi 52. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 5/96, 78/97 in 34/98) in 6.
člena uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/98
in 61/99) razpisuje Državni svet Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana
javno dražbo
za prodajo rabljenega osnovnega
sredstva
Predmet prodaje je osebni avtomobil
znamke Audi V 8 Automatic, letnik 1993,
prevoženih 228.000 km, izklicna cena je
1,052.460 SIT.
Javna dražba je ustna, najnižji znesek
višanja pa 10.000 SIT.
Javna dražba bo 7. 2. 2000 ob 10. uri
v prostorih Državnega sveta Republike
Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.

Uspeli dražitelj mora skleniti kupno pogodbo v osmih dneh po javni dražbi ter
plačati celotno kupnino v roku osmih dni
po sklenitvi pogodbe.
Davek od prometa motornih vozil na
podlagi zakona o davkih na motorna vozila (Ur. l. RS, št. 52/99) plača kupec.
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki položijo kavcijo v višini 10%
od izklicne cene. Kavcijo je treba nakazati na
žiro račun proračuna Republike Slovenije številka 50100-630-10014, sklic na številko 18
12122-7201001-41401399. Pred pričetkom dražbe se mora dražitelj izkazati s potrjenim nalogom za prenos.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, bo kavcija vrnjena v treh dneh po
končani javni dražbi. Uspelemu dražitelju
se položena kavcija všteje v ceno.
Interesenti si pred dražbo lahko ogledajo avtomobil, ki je predmet javne dražbe in to 4. 2. 2000 med 9. in 11. uro, v
garažah Državnega zbora Republike Slovenije, Kongresni trg 2, Ljubljana (nasproti sidra).
Državni zbor Republike Slovenije
Št. 363-102/99

Ob-18961

Na podlagi 10. člena uredbe o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in
premičnin v lasti Republike Slovenije in posebnega načrta prodaje in zamenjave državnega premoženja-nepremičnin, ki ga je
Vlada Republike Slovenije določila s sklepom št. 460-05/98-15(N) z dne 23. september 1999, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, razpisuje
javno dražbo
Predmet javne dražbe je odprodaja nezasedenih poslovnih prostorov v prvem
nadstropju stavbe na Glavnem trgu 28 v
Novem mestu, v neto izmeri 96,77 m2 s
pripadajočim deležem skupnih površin in
stavbnega zemljišča s komunalno opremo
za izklicno ceno 16,140.239 SIT.
Pogoji družbe:
a) Nepremičnina se odprodaja v celoti
po sistemu videno-kupljeno. Davek, stroške overitve podpisa in stroške predpisa
plača kupec.
b) Poslovni prostori so prazni.
c) Javna dražba se bo opravila pisno.
d) Pred dražitvijo morajo dražitelji položiti varščino v višini 10% izklicne cene
na ŽR št. 50100-630-10014, sklic na številko 18 15202-7200005-25211300 –
varščina. Po opravljeni javni dražbi se
neuspelim dražiteljem varščina vrne v roku osmih dni brez obresti.
e) Pogodba mora biti sklenjena v petnajstih delovnih dneh po opravljeni javni
dražbi.
f) Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v osmih dneh od podpisa
pogodbe. Položena varščina se všteje v
kupnino.
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g) Ogled nepremičnine je možen dne
26., 27. in 28. 1. 2000, od 10. do 11.
ure, kontaktna oseba Novakovič Slobodan, tel. 068/322-650.
Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 9. 2. 2000, do 9. ure, na naslov: Republike Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb, Gregorčičeva
27a, 1000 Ljubljana, glavna pisarna.
Ponudbo se označi: “ponudba za nakup poslovnih prostorov, Glavni trg 28 v
Novem mestu – Ne odpiraj”.
Ponudbi je potrebno predložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecnih ponudnik ni imel blokade ŽR,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik fizična oseba,
– če je ponudnik pravna oseba, je potrebno predložiti izpisek iz sodnega registra.
Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 2. 2000 ob 10. uri v sejni sobi, na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb
Ob-18944
Slovenska razvojna družba, d.d. Ljubljana (dalje: SRD) izdaja v zadevi AREA
podjetje za prostorski, gradbeni, računalniški in poslovni inženiring, d.o.o.,
Cerknica, Cesta 4. maja 51 na podlagi
drugega odstavka 70. člena v zvezi s
tretjim odstavkom 4. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe
(Ur. l. RS, št. 30/98 in 12/99; dalje:
ZZLPPO) in prvega odstavka 202. člena
zakona o splošnem upravnem postopku
(Ur. l. SFRJ, št. 47/86), naslednji
s k l e p:
1. Začne se postopek likvidacije in prenehanje podjetja AREA, podjetje za prostorski, gradbeni, računalniški in poslovni
inženiring, d.o.o. s sedežem v Cerknici,
Cesta 4. maja 51, vpisanem pod vložno
številko 1/01801/00 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
2. Ugotavlja se, da se podjetje AREA,
podjetje za prostorski, gradbeni, računalniški in poslovni inženiring, d.o.o. Cerknica ni lastninsko preoblikovalo na podlagi
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 55/92, 7/93, 31/93 in
1/96) ter da od leta 1995 ne opravlja
nobene dejavnosti in od leta 1994 ne zaposluje delavcev.
3. Upniki morajo svoje terjatve do podjetja AREA podjetje za prostorski, gradbeni, računalniški in poslovni inženiring,
d.o.o., Cerknica prijaviti z vlogo (v 2 izvodih) in dokazili likvidacijskemu upravitelju

v 30 dneh od dneva objave sklepa Slovenske razvojne družbe, d.d.o. prenehanju in likvidaciji podjetja na naslov Aleš
Kenda, Ljubljana, Dunajska 160.
4. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Aleš Kenda, Ljubljana, Beblerjev trg
9, ki podjetje zastopa in predstavlja v pravnem prometu s tretjimi osebami, brez
omejitev. Likvidacijski upravitelj bo delo v
zvezi z likvidacijo podjetja AREA, podjetje
za prostorski, gradbeni, računalniški in poslovni inženiring d.o.o. Cerknica opravljal
na naslovu Ljubljana, Dunajska 160.
5. Ta sklep nadomešča sklep organa
upravljanja o likvidaciji iz druge alineje prvega odstavka 371. člena zakona o gospodarskih družbah.
Obrazložitev :
Podjetje AREA, podjetje za prostorski,
gradbeni, računalniški in poslovni inženiring d.o.o. Cerknica je registrirano pri
Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko reg. vl. 1/01801/00. Družbeni kapital
podjetja AREA, ki predstavlja 98,27% osnovnega kapitala podjetja je dne 1. 8.
1998 na podlagi prvega in drugega odstavka 3. člena ZZLPPO prešel v last in
upravljanje Slovenske razvojne družbe
d.d. Navedeno dejstvo je Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo (dalje: Agencija) ugotovila z
odločbo št. LP 1223/94- JM z dne 21. 6.
1999.
Iz dokumentacije spisa lastninskega
preoblikovanja ter na podlagi izjave direktorice podjetja je razvidno, da podjetje ne
opravlja dejavnosti že od leta 1995 in da
nima nobenega zaposlenega že od leta
1994.
Dejstvo, da podjetje AREA d.o.o. ne
opravlja nobene dejavnosti in da ne zaposluje delavcev ter posledično v podjetju
tudi ne obstojijo in ne delujejo organi
upravljanja podjetja, potrjuje smotrnost likvidacije.
Likvidacija oziroma izbris podjetja iz
sodnega registra pa je bil tudi namen, s
katerim je Agencija izdala odločbo
1223/94-JM z dne 28. 11. 1997, s katero je ustavila pričeti postopek lastninskega preoblikovanja podjetja. Na podlagi 25.
j. člena zakona o privatizaciji pravnih oseb
v lasti Sklada RS za razvoj in obveznostih
Agencije (Ur. l. RS, št. 57/95) so namreč
na Agencijo RS za prestrukturiranje in privatizacijo prešle ex- lege pravice organa
upravljanja pri izbiri in izvedbi postopka
lastninskega preoblikovanja. Agencija je
na podlagi pravnega pregleda ugotovila,
da bi bil edini smotrni ukrep uvedba postopka likvidacije podjetja, zato ni nadaljevala postopka lastninskega preoblikovanja podjetja, saj je predvidevala da bo
sodišče na podlagi petega odstavka 580.
člena zakona o gospodarskih družbah
ugotovilo še eventualno preostalo premoženje ter po poplačilu eventualnih obveznosti izvršilo izbris podjetja iz sodnega registra kar se ni zgodilo.
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Na podlagi določila tretjega odstavka
4. člena ZZLPPO z dnem prenosa družbenega kapitala v last in upravljanje Slovenske razvojne družbe prenehajo pravice in obveznosti Agencije pri izbiri in izvedbi postopkov lastninskega preoblikovanja. V istem odstavku zakon tudi določa,
da Slovenska razvojna družba vstopi v postopke lastninskega preoblikovanja oziroma likvidacije podjetij na mesto Agencije.
Na podlagi 70. člena ZZLPPO uvede
Agencija oziroma po prehodu družbenegega kapitala Slovenska razvojna družba,
v primerih ko podjetje ni usklajeno z ZGD,
postopek likvidacije. Postopek likvidacije
se izvede po pravilih določenih v 70. členu navedenega zakona, v katerem je tudi
določeno, da sprejeti sklep nadomesti sklep skupščine o prenehanju družbe po
371. členu ZGD. Tako je podlaga za sprejem sklepa o uvedbi likvidacije v 70. členu ZZLPPO.
V skladu z določilom 374. člena zakona o gospodarskih družbah je Slovenska
razvojna družba s tem sklepom imenovala
tudi likvidacijskega upravitelja, ki je zavezan podati tudi pisno izjavo, da bo vestno
in pošteno opravljal vse naloge v zvezi z
likvidacijo.
Ker za podjetje AREA podjetje za prostorski, gradbeni računalniški in poslovni
inženiring, d.o.o. Cerknica, ne obstojijo
pogoji za uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah je izrek utemeljen.
Pouk o pravnem sredstvu:
Zoper ta sklep je v roku 15 dni od
dneva vročitve dovoljena pritožba na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
Vlade RS v Ljubljani. Pritožba se vloži ali
poda ustno na zapisnik pri organu, ki je
izdal ta sklep.
Slovenska razvojna družba, d.d.,
Ljubljana
predsednik uprave:
dr. Marjan Rekar
Ob-19053
Okrožno sodišče v Mariboru, je dne
30. 11. 1999 sprejelo sklep Srg
99/02936, da se v registrski vložek
1/2614-00 vpiše sklep o začetku likvidacije družbe Unial, podjetje za posredništvo, trgovino in storitve, d.o.o., Maribor, Cankarjeva 25, ki ga je sprejel edini družbenik Slovenska razvojna družba,
d.d., Ljubljana, Dunajska 160, dne 30. 6.
1999.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni od
objave tega poziva prijavijo likvidacijskemu upravitelju svoje terjatve do družbe
Unial, d.o.o. – v likvidaciji. Prijavo terjatev
naj pošljejo v dveh izvodih skupaj z dokazili o obstoju in višini terjatev, likvidacijskemu upravitelju na naslov Unial, d.o.o.
– v likvidaciji, Cankarjeva 25, Maribor.
Unial, d.o.o. – v likvidaciji, Maribor
Silvo Zorec
likvidacijski upravitelj
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Izgubljene listine
preklicujejo

Štampiljke
COSMIC SHOCK by Čalasan & co.,
d.n.o., Kotnikova 5, Ljubljana, štampiljko
pravokotne oblike z vsebino: COSMIC
SHOCK, Čalasan & Company, d.n.o., Ljubljana, Kotnikova 5, Tel.: +386 (0)61 13
13 129. gni-16292
Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska cesta 83, Maribor, štampiljko okrogle oblike premera 2,9 cm, z
vsebino: ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA
UNIVERZE V MARIBORU, št. 4. gnx-15973

Priglasitveni list
Bebekoski Duško s.p., Podmilščakova
ulica 51, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
55318/2990/01-34/1995, izdano dne
23. 11. 1995. gno-15857
Čuruvija Nataša, Predstruge 55, Struge, priglasitveni list, opravilna št.
28-2494/97 - original, izdan dne 9. 1.
1997. gnf-16270
Ćerimi Ćerim, Snežniška cesta 3, Pivka, priglasitveni list, opravilna št.
41-422/94, izdan dne 1. 10. 1994.
gnm-15959
ELBI d.o.o., Cesta 1. maja 75, Kranj,
obrtno
dovoljenje,
št.
02764/3074/00-28/1995 in odločbo, izdano dne 6. 3. 1995 pri OZS. gnm-16259
Gashi Izet, Pod gradom 3, Trebnje, priglasitveni list, opravilna št. 057-006, izdan
dne 20. 10. 1999. gnk-16261
Jurca Feliks, Bukovje 22, Postojna, priglasitveni list, opravilna št. 41-505/94, izdan dne 1. 12. 1994. gny-16172
Ostrež Franci, Jevnica 79, Kresnice,
priglasitveni list, opravilna št. 15-1356/99,
izdan dne 1. 2. 1999. gnx-16323
Radulovič Miloš, Šared 18/e, Izola Isola, priglasitveni list, opravilna št.
013-0186/94, izdan dne 18. 5. 1994.
gnq-16330
Rimele Edvard, Trstenjakova 9, Ptuj, priglasitveni list, opravilna št. 064-2896/94,
izdan dne 30. 12. 1994. gne-16067
Ristić Miroslav, Breg 5, Celje, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
020446/0155/00-13/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnm-16184
Šerbinek Miroslav s.p., Zg. Kungota 39,
Zgornja Kungota, priglasitveni list, opravilna št. 065-0311/94, izdan dne 30. 12.
1994. gnr-16154
Zavec Andrej, Prečna ul. 10, Maribor,
priglasitveni list, opravilna št. 068-0418-95,
izdan dne 1. 1. 1995. gnt-16252
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Potne listine
Ambrožič Cecilija, Erjavčeva 22, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 124266, izdala UE Koper.
gns-16228
Beguš Darko, Selišče 7, Tolmin, maloobmejno prepustnico, št. AI 73347, izdala
UE Tolmin. gnm-16209
Beus Sara, Rožna dolina c III/15A, Ljubljana, potni list, št. BA 636259, izdala UE
Ljubljana. gng-16340
Beznec Janez, Dankovci 40, Mačkovci, potni list, št. BA 593865, izdala UE
Murska Sobota. gng-16290
Bogdanovski Zlate, C. Cirila Tavčarja 5,
Jesenice, potni list, št. AA 490742, izdala
UE Jesenice. gnz-15871
Boštjan Dihpol Magda, Janeče 38, Ravne na Koroškem, potni list, št. BA
217704, izdala UE Ravne na Koroškem.
gne-15867
Bozinoski Katarina, Prušnikova 10, Ljubljana, potni list, št. BA 706970, izdala UE
Ljubljana. gnp-16306
Bric Marjan, Breginj 131, Breginj, potni
list, št. AA 966901, izdala UE Tolmin.
gnr-16204
Cerar Marija, Slape 154, Ljubljana, potni list, št. AA 455235, izdala UE Ljubljana.
gnj-16112
Cerar Urška, Ul. Ljuba Šercerja 9, Nova
Gorica, potni list, št. AA 985200, izdala
UE Nova Gorica. gng-15965
Cerar Urška, Ul. Ljuba Šercerja 9, Nova
Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI
51736, izdala UE Nova Gorica.
gnh-15964
Cerovac Alan, Spodnje Škofije 125/f,
Škofije, potni list, št. AA 205562, izdala
UE Koper. gnb-15970
Cizar Biserka, Brodarjev trg 6, Ljubljana, potni list, št. AA 113278, izdala UE
Ljubljana. gnt-16127
Cuznar Gorazd, Palmejeva ulica 10, Ljubljana, potni list, št. AA 60189, izdala UE
Ljubljana. gnz-16296
Čergan Zoran, Tržaška 47, Ljubljana,
potni list, št. BA 82222, izdala UE Ljubljana. gnj-15962
Čufer Antonija, Ul. Ljuba Šercerja 9/a,
Nova Gorica, maloobmejno prepustnico,
št. AI 86400, izdala UE Nova Gorica.
gnf-15966
Dakić Nenad, Cesta OF št. 6, Cerkno,
potni list, št. AA 746936, izdala UE Idrija.
gnf-15991
Erklavec Andrej, Martina Krpana 2, Ljubljana, potni list, št. AA 59959, izdala UE
Ljubljana. gnc-16344
Fabijan Robert, Raičeva 123, Ljubljana, potni list, št. AA 991511, izdala UE
Ljubljana. gnk-16086
Ferhatović Sonja, Agrokombinatska
6/B, Ljubljana, potni list, št. BA 431386,
izdala UE Ljubljana. gni-16338
Frelih Jurij, Gubčeva ulica 6, Kranj, potni list, št. BA 408608, izdala UE Kranj.
gnp-16185

Furlan Rok, Založnikova ul. 33, Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. BA
735034, izdala UE Ljubljana. gnf-16316
Glavan Brigita, Neubergerjeva 13, Ljubljana, potni list, št. AA 872155, izdala UE
Ljubljana. gnt-16327
Globevnik Aleksander, Kržišče 14,
Raka, potni list, št. AA 782967, izdala UE
Krško. gnm-15984
Halebić Damir, Beblerjev trg 1, Ljubljana, potni list, št. BA 627745, izdala UE
Ljubljana. gnm-15863
Hočevar Breda, Gradišče 12, Grosuplje, potni list, št. AA 306973, izdala UE
Ljubljana. gnb-16070
Hočevar Kim, Gradišče 12, Grosuplje,
potni list, št. BA 617717, izdala UE Ljubljana. gny-16072
Hočevar Milan, Velebitska 9, Ljubljana,
potni list, št. BA 412023, izdala UE Ljubljana. gnj-15937
Hočevar Nina, Gradišče 12, Grosuplje,
potni list, št. BA 617716, izdala UE Grosuplje. gnz-16071
Hojnik Vojko, Spodnji Boč 17, Selnica
ob Dravi, potni list, št. BA 305656, izdala
UE Ruše. gnb-16220
Hren Gabrijela, Črešnova 8, Zreče, potni list, št. BA 541576, izdala UE Slovenske Konjice. gnq-15980
Hribernik Ingrid, Lušečka vas 67, Slovenska Bistrica, potni list, št. AA 697937,
izdala UE Slovenska Bistrica. gni-15888
Hrženjak Zlatka, Zupančičeva 6, Domžale, potni list, št. BA 726870, izdala UE
Domžale. gnu-16030
Hvala Sebastjan, Sončna pot 18, Ljubljana, potni list, št. AA 930336, izdala UE
Ljubljana. gnj-16062
Jakofčič Tomaž, Štrukljeva 10, Ljubljana, potni list, št. BA 521538, izdala UE
Ljubljana. gni-16113
Janković Dragan, Lahova pot 7, Ljubljana, potni list, št. AA 761595, izdala UE
Ljubljana. gnt-16352
Jašarević Ajka, Žabjek 8, Trbovlje, potni list, št. BA 515558, izdala UE Trbovlje.
gnu-16026
Jašarević Edis, Žabjek 8, Trbovlje, potni list, št. BA 515533, izdala UE Trbovlje.
gnw-16024
Kamenšek Petra, Ulica Bratov Učakar
28, Ljubljana, potni list, št. AA 308937,
izdala UE Ljubljana. gnc-16248
Karas Siniša, Cesta 4. julija 18, Krško,
potni list, št. BA 000656298, izdala UE
Krško. gnz-15996
Klampfer Marjan, Ulica Sallaumines
5/a, Trbovlje, potni list, št. BA 471570,
izdala UE Žalec. gnw-15828
Klančič Varja, Rožna dolina, Vipavska
c. 35, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 25546, izdala UE Nova Gorica. gng-16294
Kocbek Bojan, Sp. Dobrenje 37/b, Pesnica pri Mariboru, potni list, št. BA
667824, izdala UE Pesnica. m-25
Kolamnič Anton, Šafarsko 9, Ljutomer,
potni list, št. AA 669138, izdala UE Ljutomer. gnb-15870
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Kolenko Barbara, Finžarjeva 13, Lesce, potni list, št. AA 956877, izdala UE
Radovljica. gnt-15877
Kolenko Barbara, Finžarjeva 13, Lesce, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l.
RS, št. 5/2000. gno-16182
Kolenko Miran, Finžarjeva 13, Lesce,
potni list, št. AA 147080, izdala UE Radovljica. gns-15878
Kolenko Miran, Finžarjeva 13, Lesce,
preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS,
št. 5/2000. gnp-16181
Komic Katja, Vojkova 92, Anhovo, maloobmejno prepustnico, št. AI 135737,
izdala UE Nova Gorica. gnd-15868
Kovačič Čelofiga Kristina, Pohorskega
bataljona 43, Zgornja Polskava, potni list,
št. AA 379639, izdala UE Slovenska Bistrica. gnh-16289
Krajnc Tomaž, Podvin 19, Žalec, potni
list, št. AA 251521, izdala UE Žalec.
gny-15972
Kršlin Milena, Kraigherjeva ulica 32,
Celje, potni list, št. AA 751144, izdala UE
Celje. gnw-15974
Kušar Janko, Ulica bratov Učakar 130,
Ljubljana, potni list, št. AA 592885, izdala
UE Ljubljana. gnr-16354
Kušar Lea, Ulica bratov Učakar 130,
Ljubljana, potni list, št. AA 596955, izdala
UE Ljubljana. gns-16353
Lapajne Simon, Peričeva ulica 31, Ljubljana, potni list, št. AA 292996, izdala
UE Ljubljana. gnh-16339
Marinčič Milena, Kamni potok 1/a,
Trebnje, potni list, št. AA 927178, izdala
UE Trebnje. gnm-16134
Marsič Marko, Marezige 26/a, Marezige, maloobmejno prepustnico, št. AI
45304, izdala UE Koper. gne-15967
Matičić Natalija, Kranjčeva ulica 74,
Lendava - Lendva, potni list, št. AA
214197, izdala UE Lendava. gnu-16126
Mazi Polonca, Jezero 40/A, Preserje,
potni list, št. BA 219929, izdala UE Ljubljana. gnx-15998
Mesarič Tomaž, Dečkova cesta 56,
Celje, potni list, št. BA 579116, izdala UE
Celje. gns-16278
Mikulić Darko, Sveti Jurij 73, Rogašovci, potni list, št. BA 726457, izdala UE
Murska Sobota. gni-16288
Mitrev Žerak Sabina, Hohkrautova ulica 9, Celje, potni list, št. BA 596117,
izdala UE Celje. gnn-15983
Mlekuš Valter, Gradiška 414, Pesnica
pri Mariboru, potni list, št. AA 999862,
izdala UE Pesnica. m-29
Mlinar Roman, Zelenica 4, Tržič, potni
list, št. AA 189836, izdala UE Tržič.
gnv-15975
Nemarnik Tom, Na griču 16, Jagodje,
Izola - Isola, potni list, št. BA 574118,
izdala UE Izola. gns-16203
Novak Boštjan, Ig 304, Ig, potni list,
št. BA 900463, izdala UE Ljubljana.
gny-15947
Novak Renata, Pot na Hreše 25/b, Ljubljana, potni list, št. AA 156120, izdala
UE Ljubljana. gnz-16321

Novak Stojan, Turnerjeva 20, Maribor,
potni list, št. AA 65508, izdala UE Maribor.
gnl-15985
Nuraj Emin, Turiška vas 9, Slovenj Gradec, potni list, št. AA 996134, izdala UE
Slovenj Gradec. gnu-16226
Pačavar Ermina, Žabjek 8, Trbovlje, potni list, št. BA 393652, izdala UE Hrastnik.
gnv-16025
Palalić Marija, Petrovče 250, Petrovče,
potni list, št. BA 281347, izdala UE Žalec.
gnr-16279
Pavlica Marija, Cahova 10, Ankaran Ankarano, potni list, št. AA 510287, izdala
UE Koper. gnq-15880
Pervanje Branka, Slovenska cesta 30,
Spodnja Idrija, potni list, št. BA 250143,
izdala UE Idrija. gny-16197
Pervanje Robert, Slovenska cesta 30,
Spodnja Idrija, potni list, št. BA 250142,
izdala UE Idrija. gnx-16198
Pezdirc Knežević Mateja, Naselje Borisa Kidriča 3, Metlika, potni list, št. BA
304934, izdala UE Metlika. gnc-15869
Pirš Peter, Steletova 8/a, Kamnik, potni list, št. BA 1842, izdala UE Kamnik.
gnm-15963
Piršič Marjan, Medlog 16, Celje, potni list,
št. BA 897092, izdala UE Celje. gno-15882
Poljanšek Aleš, Tratnikova ulica 14, Nazarje, potni list, št. BA 929431, izdala UE
Mozirje. gni-16213
Potisk Daniel, Ljuba Šercerja 3, Radenci, potni list, št. BA 115737, izdala UE
Gornja Radgona. gnj-16237
Potočnik Gorazd, Lovska ulica 2, Ljubljana, potni list, št. AA 169653, izdala UE
Ljubljana. gnh-16189
Pugelj Stanislav, Palmejeva 8, Ljubljana, potni list, št. AA 312165, izdala UE
Ljubljana. gns-16128
Rovtar Matjaž, Cesta 30. avgusta 5, Ljubljana, potni list, št. BA 411044, izdala UE
Ljubljana. gnn-16308
Rožič Slavica, Gradiška 414, Pesnica
pri Mariboru, potni list, št. AA 999260,
izdala UE Pesnica. m-28
Simon Aleksander, Župančičeva ulica
23, Kranj, potni list, št. BA 959975, izdala
UE Kranj. gnv-16175
Slijepčević Slađana, Steletova 10, Ljubljana, potni list, št. BA 595175, izdala UE
Ljubljana. gnb-16045
Slokan Stane, Pristava 3, Mengeš, potni list, št. AA 71629, izdala UE Domžale.
gng-16115
Slokar Bernarda, Lokavec 163, Ajdovščina, potni list, št. BA 555153, izdala UE
Ajdovščina. gno-16082
Stašič Darija, Ulica Sallaumines 5/a, Trbovlje, potni list, št. BA 480057, izdala UE
Ljubljana. gnt-15827
Šajina Dejan, Vodnikova ulica 7, Ilirska
Bistrica, potni list, št. AA 70068, izdala UE
Ilirska Bistrica. gng-16065
Šik Andrej, Dekani 303, Dekani, potni
list, št. AA 203393, izdala UE Koper.
gnq-16230
Šimunac Tomaž, Cankarjeva ulica 28,
Radovljica, potni list, št. BA 046784, izdala UE Kranj. gnc-16144
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Šimunič Hedvika, Trubarjeva ulica
53/a, Celje, potni list, št. BA 514635, izdala UE Celje. gns-15978
Šmitran Aleksander, Garibaldijeva 2, Piran - Pirano, potni list, št. BA 404325,
izdala UE Piran. gnm-16084
Šmuc Berger Katarina, Ul. OF 13, Izola
- Isola, potni list, št. BA 732984, izdala UE
Ljubljana. gnu-16301
Šorn Bojan, Veliki vrh pri Litiji 63, Litija,
potni list, št. BA 864046, izdala UE Litija.
gnt-16281
Štirn Mojca, Gorenjesavska cesta 33,
Kranj, potni list, št. AA 344065, izdala UE
Kranj. gnb-16120
Štrukelj Stambolić Alenka, Stari trg 9,
Ljubljana, potni list, št. BA 524623, izdala
UE Ljubljana. gnp-16206
Šuštaršič Milan, Prevalje 22, Preserje,
potni list, št. BA 44603, izdala UE Ljubljana. gne-16217
Tedeško Anja, Pobegi, Ilirija 36, Koper
- Capodistria, potni list, št. BA 420807,
izdala UE Koper. gnw-16299
Temlin Simon, Puževci 9, Bodonci, potni list, št. AA 129246, izdala UE Murska
Sobota. gnj-15887
Tepina Janka, Pševska cesta 19, Kranj,
potni list, št. BA 942219, izdala UE Kranj.
gng-16190
Toškan Matjaž, Dekani 229, Dekani,
potni list, št. BA 177359, izdala UE Koper.
gnp-16081
Uršič Marko, Košiše 21, Kamnik, potni
list, št. BA 931205, izdala UE Kamnik.
gns-16078
Vraber Franc, Frankovičeva ulica 1,
Ptuj, potni list, št. BA 466914, izdala UE
Ptuj. gnu-15976
Zagoršek Florjan, Zvezda 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 665286, izdala UE Ljubljana. gnn-16012
Zagoršek Hugo, Zvezda 3, Ljubljana,
potni list, št. BA 682457, izdala UE Ljubljana. gnk-16011
Zagoršek Tatjana, Zvezda 3, Ljubljana,
potni list, št. AA 291607, izdala UE Ljubljana. gnl-16010
Zorman Janez, Vodovodna cesta 6/B,
Domžale, potni list, št. AA 365168, izdala
UE Domžale. gnx-16348
Zrilič Bore, Seidlova cesta 56, Novo
mesto, preklic potnega lista, objavljen v
Ur. l. RS, št. 1/2000. gnc-15944
Žan Ivo, Bohoričeva 11, Ljubljana, potni list, št. BA 190470, izdala UE Ljubljana.
gnn-15958

Osebne izkaznice
Bajc Darja, Podlimbarskega 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 216254.
gnh-16314
Baraga Matjaž, V Murglah 60, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 192353.
gnt-16302
Barić Josip, Ozeljan 28/A, Šempas,
osebno izkaznico, št. 109020. gnx-16298
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Cetin Vojko, Istrska vrata 7, Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 223924.
gnq-16205
Čerin Petrič Lilia, Na jami 7, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 60386. gny-16097
Debelak Klemen, Vrečkova ulica 3, Kranj, osebno izkaznico, št. 257576.
gnp-16231
Erker Jožef, Zgornji Slemen 34, Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št.
301250. gnc-16119
Favai Peter, Pot v smrečje 1, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 126376. gnt-16077
Ferencek Tina, Clevelandska 47, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 297484.
gnd-16343
Ferjan Mihael, Ul. Janeza Puharja 3,
Kranj, osebno izkaznico, št. 172807.
gnu-15876
Flander Jožefa, Zadobrova 37/B, Škofja vas, osebno izkaznico, št. 42426.
gnj-16091
Gošnjak Igor, Usnjarska c. 4, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
118985. gng-16090
Grašič Danilo, Mariborska cesta 13,
Orehova vas, osebno izkaznico, št.
119829. gnu-16276
Habič Milan, Javor 33, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št. 182172.
gni-16188
Hančič Matjaž, Nad mlini 64, Novo mesto, osebno izkaznico, št. 133549.
gns-16103
Hočevar Breda, Gradišče 12, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 172752.
gnc-16069
Hočevar Romina, Zatolmin 55, Tolmin,
osebno izkaznico, št. 89018. gnn-16208
Hrušovar Robert, Šempeter v Savinjski
dolini 27, Šempeter v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št. 20057. gnk-15986
Hudales Oskar, Jenkova ul. 3, Celje,
osebno izkaznico, št. 81046. gnq-16305
Janežič Frančiška, Iška vas 16, Ig, osebno izkaznico, št. 161734. gnv-16100
Jašarević Izeta, Cesta 2 cesarjev 387,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 86842.
gnn-16183
Jerebič Vida, Kriva pot 25 B, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 41302. gnl-16360
Jurečič Franc, Kešetovo 7, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 46710. gnl-16210
Kitin Marko, Miklošičeva 4/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 190318.
gni-16063
Klančič Varja, Rožna dolina, Vipavska
c. 35, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
8700. gnb-16295
Knedl Alojz, Kosarjeva ulica 41, Maribor, osebno izkaznico, št. 17838.
gnw-16274
Kodelič Dušan, Gorenji Maharovec 15,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 73323.
gnc-15969
Kokalj Matjaž, Klavčičeva ulica 4, Kamnik, osebno izkaznico, št. 18100.
gnr-16004
Kosem Tanja, Trg svobode 7, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
235373.
gno-16232
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Kovač Andrej, V Gaju 10, Radeče, osebno izkaznico, št. 2423. gnx-15873
Kozjek Gregor, Na gaju 3, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 178068. gnc-16194
Krašna Jernej, Budanje 120, Vipava,
osebno izkaznico, št. 236121. gno-16207
Lebe Branko, Zg. Hoče 49/a, Hoče,
osebno izkaznico, št. 15132. gne-16117
Mikša Dragica, Topole 38, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 295742.
gnd-16118
Močivnik Ana, Prisoje 43, Prevalje, osebno izkaznico, št. 50878. gnu-16080
Mohar Ana, Privoz 7/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 296943. gnj-15987
Opresnik Ljudmila, Ul. Moša Pijade 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 35521.
gnc-15994
Oražem Dušan, Wolfova ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 123279.
gnb-16020
Perger Anita, Ulica Kokrškega odreda
11/a, Lesce, osebno izkaznico, št.
158967. gno-16286
Piršič Marjan, Medlog 16, Celje, osebno izkaznico, št. 176332. gnm-15884
Popov Herta, Snebersko nabrežje 78,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 226906.
gnj-16212
Predalič Aleša, Ulica bratov Babnik 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 32597.
gnx-16023
Ravnikar Andreja, Na Kresu 23, Železniki, osebno izkaznico, št. 165323.
gnw-15949
Rojnik Anica, Gomilsko 60, Gomilsko,
osebno izkaznico, št. 255865. gng-15990
Rosenstein Nataša, Stehanja vs 15, Veliki Gaber, osebno izkaznico, št. 207045.
gnx-16123
Schmidt Aleksander, Cankarjeva ulica
15, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
93651. gnt-16202
Slavec Eva, Ulica svobode 6, Izola Isola, osebno izkaznico, št. 227291.
gnu-16251
Struna Roman, Cesta v Mestni log 31,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 29173.
gnv-16075
Škafar Martina, Na kamni 22, Beltinci,
osebno izkaznico, št. 256706. gnp-15881
Šmitran Aleksander, Garibaldijeva ulica
2, Piran - Pirano, osebno izkaznico, št.
233945. gnl-16085
Šmuc Berger Katarina, Ul. OF 13, Izola
- Isola, osebno izkaznico, št. 138813.
gnv-16300
Štafančič Rok, Cesta na Ostrožno 132,
Celje, osebno izkaznico, št. 74416.
gny-15872
Topić Boris, Goriška ulica 4, Celje, osebno izkaznico, št. 147250. gnl-15885
Toporan Hadže, Stantetova 16, Maribor, osebno izkaznico, št. 218319.
gnf-16116
Trunkelj Aleš, Veliki vrh 12, Šmarje-SAP, osebno izkaznico, št. 61352.
gnz-16246
Udrih Barbara, Jelovška 11 a, Bled,
osebno
izkaznico,
št.
145351.
gnr-16079

Vengust Sabina, Proseniško 15, Šentjur, osebno izkaznico, št. 285855.
gnj-16287
Zorman Janez, Osek 15, Sv.trojica v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
182776. m-38

Vozniška dovoljenja
Ančimer Maja, Bistrica 28, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8346.
gnu-16176
Atelšak Marko, Lokovica 26, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. B - za inštruktorja, reg. št. 127, izdala UE Velenje.
gnw-15874
Babić Katarina, Prušnikova ulica 71,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1244226, reg. št. 223173, izdala
UE Ljubljana. gnq-16130
Babnik Metod, Tomačevska cesta
48/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 230789, reg. št. 20223, izdala UE Ljubljana. gnz-16271
Barić Josip, Ozeljan 28/A, Šempas, vozniško dovoljenje. gnm-16263
Bartol Matija, Humec 28, Dolenja vas,
vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 7852,
izdala UE Ribnica. gnj-16137
Benigar Borut, Trnovska 5, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1083931, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnw-16324
Berčič Boštjan, Potočnikova ulica 5,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 21822, izdala UE Škofja Loka.
gne-16242
Bezjak Silvo, Počehovska 34, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
93979, izdala UE Maribor. m-11
Biščevič Emin, Tavčarjeva 8, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
604930. gno-15832
Bizjak Marko, Črešnjevec 25, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 11757. gnz-16171
Blažko Klavdij, Lavričeva cesta 63, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1156986, izdala UE Ajdovščina.
gnd-16293
Bojičić Milenko, Medvedova cesta 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 971951, reg. št. 82580, izdala UE
Ljubljana. gno-16032
Bole Blanka, Ul. Dušana Kraigherja 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 192904, reg. št. 220410, izdala UE
Ljubljana. gnw-16099
Borštar Metod, Glogovica 2, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 17779, izdala UE Grosuplje.
gnm-16034
Božič Rado, Ulica Istrskega odreda 8,
Izola - Isola, vozniško dovoljenje, reg. št.
3271. gnh-16139
Bukovski Marjan, Pucova 1, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
31914, izdala UE Celje. gnv-15875
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Bulajić Nikola, Sončna pot 14, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25628, izdala UE Velenje. gnz-16096
Bulič Ljubica, Tržaška cesta 109, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513036, reg. št. 180331, izdala UE Ljubljana. gnb-16320
Cergol Suzana, Ljubljanska 15/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
66940, izdala UE Maribor. m-24
Cuder Stojan, Kosovelova ul. 5/B, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 301236,
izdala UE Tolmin. gnq-16055
Čakš Karolina, Korpule 25, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 4629, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnr-15854
Čančar Biljana, Bernetičeva 4, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B,
št. 9060, izdala UE Koper. gnh-15843
Črepinšek Zvonimir, Gledališki trg 8,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 32815. gnx-16098
Debeljak Vitko, Bratovševa ploščad 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 768201, reg. št. 133862, izdala UE
Ljubljana. gny-16222
Dedić Edina, Petrovičeva ulica 23, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1065582, reg. št. 210325, izdala UE
Ljubljana. gnn-16333
Detelj Ivo, Ponikva 33/a, Ponikva, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 6911, izdala UE Šentjur pri Celju. gnb-15995
Dobrić Ivo, Ob spomeniku 16, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BC,
št. 21953. gnf-16041
Dolenc Miroslav, Volkmerjeva 24, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
26689, izdala UE Ptuj. gnv-16054
Dovjak Darija, Linhartova cesta 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
484056, reg. št. 36566, izdala UE Ljubljana. gne-16192
Draganovič Mustafa, Koželjskega ulica
7, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 21460, izdala UE Velenje. gnv-16275
Dvojmoč Barbara, Železnikarjeva ulica
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1011425, reg. št. 175606,
izdala UE Ljubljana. gng-15915
Ekart Kristina, Ul. čebelarja Močnika
20, Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 41652, izdala
UE Maribor. m-32
Erklavec Andrej, Martina Krpana 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1107850, reg. št. 66601, izdala UE
Ljubljana. gnb-16345
Fazlijaj Muhamet, Lahova ulica 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 86091, izdala UE Maribor. m-5
Fedor Franca, Gradnikova 10, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
189. gno-16257
Frank Damjana, Čelje 1, Prem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 280549,
izdala UE Ilirska Bistrica. gnp-16331
Golob Luka, Šmihel 59, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
34248, izdala UE Novo mesto. gnu-16001

Gomboc Dejan, Tišina 42/A, Tišina, vozniško dovoljenje, reg. št. 31378.
gnz-16146
Grdina Boštjan, Zgornje Škofije 52/e,
Škofije, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 27268, izdala UE Koper.
gnu-16326
Gregorčič Rok, Pot na Vir 10, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 19298, izdala UE Grosuplje.
gnw-16349
Gregorič Boštjan, Dane pri Sežani 5/A,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 15652, izdala UE Sežana. gnj-16037
Grm Granc, Škofjeloška cesta 27, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1297916, reg. št. 141935, izdala
UE Ljubljana. gnu-16151
Hiti Marjan, Ig 96/b, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 888424, reg. št.
125436, izdala UE Ljubljana. gnk-15936
Hočevar Breda, Gradišče 12, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
131294, izdala UE Ljubljana. gnx-16073
Horn Elvis, Titova 45, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 148548, izdala UE
Jesenice. gnm-16059
Hrovat Ivan, Skomarje 14, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg. št.
2891. gno-15886
Hrženjak Zlatka, Zupančičeva 6, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1028770, reg. št. 10561, izdala UE Domžale. gnp-16031
Ikić Tatjana, Brodarska 16, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1274462,
izdala UE Litija. gnh-15864
Iršič Ludvik, Dobrava 54, Zreče, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
218, izdala UE Slovenske Konjice.
gnh-15989
Ivanjko Vesna, Jocova 66, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 117820,
izdala UE Maribor. m-27
Jagodic Marjan, Sv. Lenart 6, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 523017, reg. št. 24841.
gnx-16173
Jehart Mitja, Ulica Metoda Mikuža 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 545017, reg. št. 193661, izdala UE
Ljubljana. gnf-15866
Jerala Janko, Podreča 11, Mavčiče, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
734975, reg. št. 13014, izdala UE Kranj.
gno-16061
Jeremič Slavica, Kolodvorska 22/A, Postojna, vozniško dovoljenje, reg. št.
10478, izdala UE Postojna. gnn-16008
Jerman Vili, Smrekarjeva 21, Izola - Isola, vozniško dovoljenje. gnb-15845
Jolić Gordana, Ulica Luke Svetca 5, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1287596, izdala UE Litija. gny-16122
Jošar Agneza, Brilejeva ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
565982, reg. št. 59978, izdala UE Ljubljana. gnl-16110
Kajtna Milan, Rudnik 14, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
4776, izdala UE Kočevje. gnp-16106
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Kardoš Drago, Tešanovci 3, Moravske
Toplice, vozniško dovoljenje, reg. št.
20080. gne-16042
Kebe Ana, Dolenje jezero 34, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10620, izdala UE Cerknica. gnh-16114
Keršnik Kristina, Trg Pohorskega bataljona 7, Kisovec, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1074490, izdala UE Zagorje
ob Savi. gnb-16195
Keserič Janez, Adamičeva 31, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
19371, izdala UE Novo mesto. gnh-16039
Kidrič Andrej, Ahacljeva 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 93881,
izdala UE Maribor. m-30
Kiseljak Romana, Vegova ulica 18, Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. F, št.
19081, izdala UE Ptuj. gnn-15833
Kisovec Nenad, C. komandanta Staneta 5, Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 133571, izdala UE Litija. gnk-16236
Klaus Vladko, Ipavčeva 7, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 73942, izdala UE Maribor. m-26
Klemenčič Boštjan, Lokavci 11/A, Spodnji Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. GH,
reg. št. 13996, izdala UE Gornja Radgona. gnt-15952
Kljun Matej, Ravne na Blokah 32, Nova
Vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8926, izdala UE Cerknica. gne-16342
Koblar Barbara, Kočna 21/a, Blejska
Dobrava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1175956, izdala UE Jesenice.
gnb-15945
Kocbek Lidija, Pivola 22, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 116620, izdala UE Maribor. m-22
Kočar Dušan, Pot v Zeleni gaj 10/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1165682, reg. št. 218476, izdala
UE Ljubljana. gnw-16249
Kokalj Matjaž, Klavčičeva ulica 4, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 17792, izdala UE Kamnik. gno-16007
Kokol Zvonka, Moravci v Slov. Goricah
72/c, Mala Nedelja, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 21139, izdala UE Ptuj.
gnh-16064
Kolenko Barbara, Finžarjeva 13, Lesce,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 3/2000. gnq-16180
Kolenko Miran, Finžarjeva 13, Lesce,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 3/2000. gnr-16179
Konda Anton, Prekmurska ulica 42, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 107946, izdala UE Maribor. m-6
Kopač Aleš, Tavčarjeva ulica 8, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 10310,
izdala UE Škofja Loka. gnm-16284
Koprivnik Marta, Na Zelenici 8, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43637.
gnt-16277
Kos Anita, Šmartno na Pohorju 31,
Šmartno na Pohorju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 18932. gnw-16149
Kos Živa, Archinetova ulica 13, Ljubljana, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 1/2000. gnj-15862
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Kosem Tanja, Trg svobode 7, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10146, izdala UE Tržič. gnu-16101
Kosi Krešimir, Raičeva 7, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11121, izdala UE Ormož. gni-16138
Kovšca Mojca, Lokavec 1/A, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
58359, izdala UE Ajdovščina. gnx-16048
Kraner Vinko, Selnica ob Muri 76/a,
Ceršak, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
1431, izdala UE Pesnica. m-31
Kranjc Zdenka, Podlog pod Bohorjem
31, Planina pri Sevnici, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 3447, izdala UE
Šentjur pri Celju. gnh-16214
Krašna Jernej, Budanje 120, Vipava,
vozniško dovoljenje, št. 1067571, izdala
UE Ajdovščina. gnw-16174
Krašovec Matej, Podkraj pri Velenju
10/a, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. 25295, izdala UE Velenje.
gno-15982
Križman Ana, Pod vinogradi 31/g, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
112382, izdala UE Maribor. m-35
Kusterle Borislav, Rut 21, Grahovo ob
Bači, vozniško dovoljenje, št. S
001139180. gns-16253
Kušar Lea, Ulica bratov Učakar 130,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 136031, reg. št. 5940, izdala UE
Ljubljana. gnq-16355
Lavrič Damjan, Travnik 32, Loški Potok, vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št.
7582, izdala UE Ribnica. gnu-15826
Ličar Teja, Cesta OF 40, Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1269180, izdala UE Idrija. gnd-16093
Lončar Tomaž, Gomilsko 75/A, Gomilsko, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 1242021, izdala UE Žalec.
gns-16003
Lorber Andreja, Studenec 40, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1364570, reg. št. 141958, izdala UE Ljubljana. gny-16347
Lorenčič Zdravko, Kadrenci 3, Cerkvenjak, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
161438, izdala UE Lenart. m-36
Lubej Boris, Maroltova ulica 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
389754, reg. št. 190339, izdala UE Ljubljana. gnv-16325
Lužar Igor, Zadobrova 36/d, Škofja vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36089.
gnf-16191
Maček Boštjan, Ojstro 2, Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 8374,
izdala UE Laško. gne-16092
Mahovič Andrej, Zadnikarjeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1369267, reg. št. 212360, izdala
UE Ljubljana. gnl-16335
Mali Roman, Svetenjeva ulica 17, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
642884, reg. št. 30555, izdala UE Kranj.
gnk-16311
Marič Dejan, Plenačeva 5, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8224,
izdala UE Izola. gnc-15844
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Mavsar Janez, Jakčeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
731001, reg. št. 86583, izdala UE Ljubljana. gnx-16273
Medvešček Boštjan, Grajska cesta 36,
Kanal, vozniško dovoljenje. gnj-16166
Mehić Nedin, Cesta 24. junija 72/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 133702, reg. št. 183193, izdala UE
Ljubljana. gnz-15971
Merlak Robert, Čučkova ul. 9, Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
37636, izdala UE Ptuj. gnv-15950
Mirtič Žiga, V Murglah 139, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1342071, reg. št. 230419, izdala UE Ljubljana. gne-16017
Mlakar Tomaž, Ul. prekomorskih brigad
6, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S
001206088, izdala UE Tolmin. gni-16163
Močnik Zvonko, Dolenji Novaki 13, Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1090413, reg. št. 8055, izdala UE Idrija.
gns-16328
Mrša Aleš, Ulica Malči Beličeve 37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1103557, reg. št. 212890, izdala UE
Ljubljana. gnn-16187
Nakrst Mitja, Kodrova ulica 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1286505, reg. št. 211998, izdala UE Ljubljana. gng-16240
Nanut Klemen, Trg svobode 25, Kanal,
vozniško dovoljenje. gng-16165
Novak Edita, Koseze 2/A, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1327570, izdala UE Ilirska Bistrica.
gng-16319
Novak Klemen, Ulica Angelce Ocepkove 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 12551619, reg. št. 224248,
izdala UE Ljubljana. gnv-16229
Obrovac Ivan, Plešičeva ulica 25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 892795, reg. št. 56141, izdala UE Ljubljana. gnk-15961
Ogrinc Tonček Miklavž, Medno 55, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 842503, reg. št. 111571, izdala UE
Ljubljana. gny-16272
Omahen Jože, Dedni dol 23, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 21181, izdala UE Grosuplje.
gnz-15946
Omahna Darja, Preserje pri Lukovici 14,
Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 234448, reg. št. 21527, izdala UE
Domžale. gnl-16260
Oražem Dušan, Wolfova ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1107579, reg. št. 211900, izdala UE Ljubljana. gnz-16021
Otoničar Albin, Hrašče 49, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
3014. gnd-16168
Pačelat Mauricio, Kvedrova ulica 6, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BCE, št. 40156, izdala UE Koper.
gnj-15837
Pavček Tina, Poklukarjeva ulica 53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

S 483773, reg. št. 195184, izdala UE
Ljubljana. gnd-16193
Pavlin Zvonimira, Žebnik 27, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1060538, izdala UE Laško. gnq-16280
Perc Anton, Naselje heroja Maroka 23,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 967499, reg. št. 8966. gnk-16186
Perić Saša, Rozmanova ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
168372, reg. št. 184648, izdala UE Ljubljana. gnm-16009
Pervanje Branka, Slovenska cesta 30,
Spodnja Idrija, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1062954, reg. št. 10642, izdala UE Idrija. gnz-16196
Pesjak Peter, Prešernova 267/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 11335, izdala UE Slovenske Konjice.
m-8
Peterkovič Gregor, Dalmatinova 1, Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
1679, izdala UE Krško. gno-16132
Petrič Jože, Spolenakova 8/a, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. 2125, izdala UE Ptuj. gnl-15860
Pfajfar Igor, Kranjska cesta 7, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17735, izdala UE Radovljica. gns-15853
Počkaj Klapčič Sonja, Ulica gen. Levičnika 11, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7693, izdala UE
Koper. gnh-15839
Poklukar Josip, Mlinska c. 1, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 17434.
gnk-16161
Požes Srečko, Dolenji Podboršt p. Trebnjem 14, Trebnje, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 991696, reg. št. 5586,
izdala UE Trebnje. gny-16297
Prepeluh Franc, Kamnoseška ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 631351, reg. št. 52994, izdala UE
Ljubljana. gnp-16006
Pustovrh Mojca, Trdinova 6, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
135982, reg. št. 169533, izdala UE Ljubljana. gnz-15825
Rakovnik Katarina, Fram 211, Fram, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14446, izdala UE Maribor. m-8/a
Rašl Maja, Kicar 2, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 41712, izdala
UE Ptuj. gnp-16256
Razinger Marija, Kupljenik 6, Bohinjska
Bela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
18293. gnu-15851
Recek Stanislav, Lendavska ulica 6,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
14050. gnq-15830
Rekar Klemen, Zabreznica 7/H, Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1175708,
izdala
UE
Jesenice.
gng-16040
Ristić Milica, Ledine 8, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
37080, izdala UE Nova Gorica.
gny-16322
Romšek Darinka, Fužine 2, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 16337,
izdala UE Kamnik. gnv-16000
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Rošić Zlatko, Livarska ulica 5, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
16995, izdala UE Kamnik. gnd-16318
Rožman Bojan, Tomšičeva 4, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 844,
izdala UE Velenje. gnk-16211
Rupnik Janez, Prisoje 6, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
16428. gnv-16150
Rupnik Janko, Zavratec 34, Idrija, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
00303347, reg. št. 4552, izdala UE Idrija.
gnr-15979
Ružnić Sulejman, Kanižarica 31, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 7727, izdala UE Črnomelj. gnf-16216
Schmidt Aleksander, Cankarjeva ulica
15, Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
gni-16088
Senica Marija, Tevče 13, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1017802,
izdala UE Laško. gni-15992
Sigurnjak Mateja, Na otoku 2, Celje,
vozniško
dovoljenje,
št.
44296.
gng-16215
Slabe Marjan, Kovorska c. 45, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
7110, izdala UE Tržič. gnm-15859
Slavec Eva, Ul. svobode 6, Izola - Isola,
vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 43752,
izdala UE Koper. gnc-16219
Slokar Bernarda, Lokavec 163, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. H, št. S
831671, izdala UE Ajdovščina. gnv-16050
Smrke Janez, Žorgova ulica 86, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1215564, reg. št. 222388, izdala UE Ljubljana. gnh-16239
Strnad Slavko, Zgoša 45, Begunje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, reg. št.
19891. gne-16167
Struna Roman, Cesta v Mestni log 31,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 9809, izdala UE Kočevje. gnu-16076
Šivec Barbara, Černetova ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1097207, reg. št. 212178, izdala UE Ljubljana. gng-16140
Štefelin Mojca, Sp. Lipnica 38, Kamna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 21000, izdala UE Radovljica.
gnl-16135
Šuštaršič Ivana, Turkova ulica 15, Medvode, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 3/2000.
gnk-16136
Thaler Barbara, Miklošičeva cesta 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 113786, reg. št. 215827, izdala UE
Ljubljana. gnc-16094
Tojić Savo, Prvomajska ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDFGH,
št. S 61746, reg. št. 5603, izdala UE Ljubljana. gnl-16310
Tolvaj Franc, Šalovci 95, Šalovci, vozniško dovoljenje, reg. št. 03791.
gnx-16148
Tomažin Martin, Senuše 30/a, Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 18186, izdala UE Krško.
gno-15907

Toplak Bojan, Rapočeva ul. 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 74501. m-9/a
Topolovec Branko, Sladki Vrh 8, Sladki
Vrh, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11568, izdala UE Pesnica. m-18
Toškan Matjaž, Dekani 229, Dekani, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
23024, izdala UE Koper. gni-16038
Trninić Rajka, Cesta Komandanta Staneta 11, Litija, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 995428, izdala UE Litija.
gnx-16223
Troha Janez, Lesno Brdo 2, Horjul, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
411291, reg. št. 29231, izdala UE Ljubljana. gnl-16235
Ugrin Boštjan, Resslova 4, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 43123, izdala UE Koper. gns-15953
Unuk Branko, Vešenik n. h., Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 6962. gnp-15981
Uršič Franc August, Gradišče 15, Vipava, vozniško dovoljenje, št. 579419.
gnm-16159
Vasilič Darko, Kebetova 16, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 809453,
reg. št. 44572, izdala UE Kranj.
gnt-16052
Vergan Tatjana, Boršt, Marezige, duplikat vozniškega dovoljenja, kat. B, reg. št.
29499, izdala UE Koper. gnq-16255
Vesel Albin, Makucova ulica 39, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370986, reg. št. 179181, izdala UE Ljubljana. gnz-16346
Vidic Dušan, Potok pri Muljavi 10, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 980560, izdala UE Grosuplje.
gni-16313
Vidrih Branko, Žihovo selo 2/A, Otočec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 12183. gnf-16066
Visintin Barbara, Vodopivčeva 24, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
22539, izdala UE Koper. gnx-15848
Vodopivec Vesna, Sela pri Šmarju
14/A, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 9907, izdala UE Grosuplje.
gnk-16336
Vraber Franc, Frankovičeva 1, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7041,
izdala UE Ptuj. gnm-15834
Vranc Simon, Gaj nad Mariborom 55,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. 109872, izdala UE Maribor.
m-23
Vrečar Mojca, Celovška cesta 127, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
812287, reg. št. 137532, izdala UE Ljubljana. gnn-16358
Vrtačnik Roman, Dolenji Boštanj 24/b,
Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 10183. gnw-16124
Vuk Tomaž, Miren 70, Miren, vozniško
dovoljenje. gnz-15846
Vuković Marjetica, Škofjeloška 58, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
231390, reg. št. 14537, izdala UE Kranj.
gnj-16162
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Zabukovnik Slavica, Tesarska ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 894293, reg. št. 199450, izdala UE
Ljubljana. gnj-16312
Zemljič Natalija Nada, Jožeta Korošca
9, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 29350, izdala UE Maribor. m-4
Zilinski Josip, Ulica bratov Vošnjakov 5,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 869. gni-15988
Zorko Domen, Družinska vas 1, Šmarješke Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 38111, izdala UE Novo mesto. gnd-16018
Zupan Andrej, Zg. Duplje 14/a, Duplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1115608, reg. št. 43117, izdala UE Kranj. gnp-15956
Žagar Marija, Podlubnik 153, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 25200, izdala UE Škofja Loka.
gnd-16218
Žižek Ivan, Dol. Počehova 17/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
6992, izdala UE Pesnica. m-13
Žnidar Jožef, Dobrteša vas 85/A, Šempeter v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. S 80549, izdala
UE Žalec. gnd-15993
Žunić Miroslava, Tovarniška 14, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
634214, reg. št. 11909, izdala UE Logatec. gnu-16201

Zavarovalne police
Angelov Goran, Cesta Maršala Tita 20,
Jesenice, zavarovalno polico, št. 679095,
izdala zavarovalnica Tilia. gnv-16350
Bukovec Emil, Kobilje 106, Lendava Lendva, zavarovalno polico, št. 645527.
gnv-16225
Cizar Biserka, Brodarjev trg 6, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 252974 in
polica za kasko zavarovanje št. 77895,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnr-16129
Černota Miran, Tržaška cesta 45, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 718342, izdala zavarovalnica Tilia. gnq-16105
Dobrotinšek Alojz, Ulica Vide Janežičeve 15, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
101230198, izdala zavarovalnica Slovenica. gnn-16283
Dvoršak Zlatka, Strug 10, Makole, zavarovalno polico, št. AO 0688713, izdala
zavarovalnica Adriatic d. d.. gne-16267
Janželj Ciril, Mivka 9/A, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0650730, izdala zavarovalnica Tilia. gnb-16245
Kozjek Rudi, Pameče 101, Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št. 209709, izdala zavarovalnica Slovenica. gni-16013
Kozjek Rudi, Pameče 101, Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št. 209710, izdala zavarovalnica Slovenica. gnh-16014
Peklar Danilo, Ciglence 44, Spodnji Duplek, zavarovalno polico, št. 231603.
gng-15840
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Plachtej Bogumila, Ilirska 6, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0667430, izdala zavarovalnica Tilia. gnw-15999
Podržaj Niko, Veliki Ločnik 11, Turjak,
zavarovalno polico, št. 592780, izdala zavarovalnica Tilia. gnn-16083
Prek Marko, Radmirje 21, Ljubno ob
Savinji, zavarovalno polico, št. 209722,
izdala zavarovalnica Slovenica. gny-15997
Rizvanaj Selman, Ptujska cesta 211,
Maribor, zavarovalno polico, št. 228277,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d., filiala
Maribor. gns-16053
Tasunović Dragan, Prešernova cesta
47, Grosuplje, zavarovalno polico, št.
696840, izdala zavarovalnica Tilia.
gnl-16035
Tatalovič Dušan, Šišenska cesta 42,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
254553, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnp-15960

Spričevala
Agić Nedžad, Ahmeta Kobiča 197, Čelić, diplomo Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdana leta 1984.
gnm-16109
Barbarič Iris, OF 12, Izola - Isola, spričevalo o zaključnem izpitu. gnt-15852
Biščan Jana, Ukanc 129, Bohinjsko Jezero, zaključni izpit Gostinske šole Bled,
izdan leta 1979 na ime Smukavec Jana.
gnp-16160
Braniselj Jure, Pod Plevno 71, Škofja
Loka, spričevalo 1. letnika STŠ.
gnn-16258
Brinar Marko, Trg revolucije 9, Trbovlje, indeks, št. 205975500129, izdala Visoka šola za turizem Portorož. gnw-16074
Bulovec Jure, Dovje 13, Mojstrana, spričevalo 2. letnika, poklic oblikovalec kovin, izdano leta 1996/97. gno-15957
Bulovec Matej, Mlakarjeva ulica 47, Šenčur, spričevalo 4. letnika SMIKŠ v Kranju,
izdano leta 1999. gnt-16102
Cesar Karmen, Prečna 3, Novo mesto,
maturitetno spričevalo izdano leta 1981 na
gimnaziji v Novem mestu, izdano na ime
Robek Karmen. gng-16269
Čarkić Emsud, Krasulje 11, Ključ, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole v Domžalah, izdano leta 1980.
gnm-16309
Čop Janja, Trg zbora odposlancev 35,
Kočevje, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, izdalo Ministrstvo za šolstvo in
šport, izdan 14. 12. 1999. gnr-16029
Čuš Dušan, Koželjskega 5, Velenje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske
šole. gnt-15977
Detiček Bogomir, Cesta na Roglo 11/b,
Zreče, zaključno spričevalo Tehniške šole
Celje, poklic strojni tehnik, izdano leta
1976. gnz-16121
Dobaja Milena, Gočova 40, Sv.trojica v
Slov.goricah, zaključno spričevalo Srednje
živilske šole v Mariboru, smer slaščičar,
izdano leta 1991. m-21

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Dražič Nataša, Prešernov trg 3, Koper Capodistria, spričevalo 2. letnika Srednje
frizerske šole, smer kozmetik. gnz-16046
Duša Ana, Derčeva ulica 37, Ljubljana,
indeks, št. 18970097, izdala Filozofska
fakulteta. gnt-16002
Femc Ivan, Železno 9, Dobrnič, spričevalo od 1 - 7. razreda OŠ Franc Rozman
Stane Šmartno pri Litiji. gnf-16291
Gazvoda Maja, Vidmarjeva ulica 13,
Novo mesto, spričevalo Srednje ekonomske šole, izdano leta 1998/99. gnr-16254
Glinšek Petra, Černetova ulica 4, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Sp. Šiška,
izdano leta 1990. gnk-15911
Gomol Marjan, Trubarjeva 17, Maribor,
spričevalo 1. letnika Elektro računalniške
šole v Mariboru, izdano leta 1996/97. m-20
Gričnik Maja, Vodovodna 18, Selnica
ob Dravi, spričevalo 3. letnika Gimnazije in
srednje kemijske šole v Rušah, izdano leta
1998/99. m-14
Grimšič Robert, Majcigerjeva 1, Maribor, zaključno spričevalo 2. letnika Kmetijske šole Ruše. m-37
Ipavec Nadja, Orehek 11, Prestranek,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole,
izdano leta 1992. gnf-16241
Janc Tanja, Ulica bratov Novak 26, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1961, izdano na ime
Žnidaršič Tanja. gny-16247
Janeš Darko, Podstene 4, Plešec, Hrvaška, diplomo Poklicne gradbene šole
Ljubljana, poklic zidar, izdana leta 1975.
gnt-16056
Jarc Uroš, Danile Kumarjeve 9, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne v Ljubljani, izdano leta 1986.
gnm-16359
Jularić Tatjana, Petrovičeva ulica 17,
Ljubljana, maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Ledina,
izdano leta 1996. gnj-15916
Jurišak Erika, II. prekomorske brigade
20/a, Koper - Capodistria, spričevalo 4.
letnika SZŠ Piran, izdano leta 1995/96.
gnc-16169
Kalan Silva, Retnje 11, Križe, spričevalo 1. in 3. letnika Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole Kranj, smer šivilja.
gnh-16164
Kemperl Primož, Županje njive 6, Stahovica, spričevalo 8. razreda osnovne šole.
gnr-15954
Kočan Amela, Neveljska pot 12, Kamnik, spričevalo 8. razreda OŠ Frana Albrehta Kamnik, izdano leta 1997. gnd-16268
Kokol Denis, Ul. Ivana Šalamuna 13,
Rače, zaključno spričevalo Srednje gostinske šole v Mariboru, smer tehnik strežbe.
m-33
Kokol Uroš, Čopova 5, Pragersko, maturitetno spričevalo 3. letnika III. gimnazije
Maribor, izdano leta 1999. m-1
Kolarič Milan, Krčevina pri Vurbergu
102, Ptuj, spričevalo o končani OŠ, izdano leta 1964. gnt-16152
Kolenc Franc, Ratež 65, Brusnice, zaključno spričevalo Šole za poklicne voznike, izdano leta 1975. gnk-15861

Korošec Tomaž, Kamniška 19, Radomlje, diplomo Srednješolskega centra Rudolfa Maistra, izdana leta 1985. gnl-15835
Kosič Vivien, IX korpus 11, Izola - Isola,
spričevalo o zaključnem izpitu. gns-16178
Koter Stanislav, Trstenik 2, Benedikt,
spričevalo 1. do 8. razreda in zaključno
spričevalo OŠ Cerkvenjak. m-17
Krajnc Ana, Štrekljeva 36, Maribor, spričevalo 7. razreda OŠ Selnica ob Dravi,
izdano leta 1978. m-10
Kuret Aldo, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za strojništvo v Ljubljani. gnj-16262
Laznik Branko, Cesta na Svetino 30, Laško, spričevalo o končani osnovni šoli, izdano v šolskem letu 1983/84. gnn-16158
Lipej Vlasta, Gortina 23, Muta, diplomo
Srednje tekstilne šole Sevnica, izdana v
šolskem letu 1987/88. gnu-16051
Majcen Gregor, Stara cesta 13, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Ledina v Ljubljani, izdano
leta 1994. gnk-16315
Matoic Martina, Plešičeva ulica 41, Ljubljana, indeks, št. 11694, izdala FDV v
Ljubljani. gnx-15948
Meden Pavlovič Marta, Kraška ulica 16,
Postojna, maturitetno spričevalo Gimnazije
Postojne, izdano 26. 1. 1971. gno-16157
Mesner Mihaela, Levstikova ulica 12,
Slovenj Gradec, indeks, št. 93464269, izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru. m-11/a
Novaković Ivica, Virovitička 26, Zagreb,
Hrvaška, diplomo Višje tehniške šole v Mariboru, št. S/0362, izdana 6. 6. 1969. 19
Ozvatič Anton, Murska ulica 8, Krog,
Murska Sobota, spričevalo 8. razreda OŠ
Bakovci, izdano leta 1973/74. m-13/a
Pirc Andrej, Rudnik I 9, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje mlekarske in
kmetijske šole v Kranju, izdano leta 1998.
gnq-15855
Rant Boštjan, Podlubnik 251, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske in cestno prometne šole v
Škofji Loki. gnv-16200
Remec Aleš, Lancovo 3/a, Radovljica,
maturitetno spričevalo, izdano leta 1981.
gno-16057
Resnik Klemen, Dražgoše 4, Kranj, zaključno spričevalo Srednje lesne šole Škofja Loka, šolsko leto 96/97. gny-15847
Ribič Marija, Novinci 4, Vitomarci, indeks, št. 61152753, izdala Pedagoška fakulteta. m-9
Rožič Darja, Cesta na Grmače 8, Moravče, spričevalo OŠ Jurij Vega v Moravčah,
izdano leta 1979, izdano na ime Bratun
Darja. gnw-16049
Rupnik Primož, Bukovo 13, Cerkno, zaključno spričevalo Poklicne šole v Škofji
Loki. gny-16047
Saksida Anica, B. Vodopivca 6, Dornberk, spričevalo OŠ, izdano leta 1977.
gnu-15951
Serdt Simona, Tišina 19/a, Tišina, letno spričevalo 2. in 3. letnika Srednje strojne in tekstilne šole Murska Sobota, izdano
leta 1992/93 in 1993/94. gny-16147
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Skubic Alojzij, Bizoviška cesta 15, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Strojno tehnične šole v Ljubljani, izdano leta
1980. gnp-15831
Slekovec Drago, Kunova 21, Spodnji
Ivanjci, spričevalo 8. razreda OŠ Negova.
m-12/a
Somer Tanja, Trčova 117R, Maribor,
indeks, št. 81545135, izdala EPF Maribor. m-3
Srnko Jože, Črešnjevec 28, Selnica ob
Dravi, zaključno spričevalo OŠ Gustav Šilih Maribor, izdano leta 1976. m-10/a
Stanić Vjekoslav, Veljka Vlahoviča 33,
Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
kovinarske strojne in metalurške šole v Mariboru, izdano leta 1990 in 1991. m-7
Suljanović Zuhdija, Ulica Iga Grudna 3,
Ljubljana, diplomo Dopisne delavske univerze - strojni tehnik, izdana leta 1986.
gnw-16199
Šink Suzana, Soška c. 35/A, Škofja
Loka, indeks, št. 43376. gnq-15955
Šivec Barbara, Černetova ulica 8, Ljubljana, indeks, št. 18930147, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnf-16141
Šmuc Vanja, Podjunska ulica 12, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. in zaključno
spričevalo Srednje vzgojiteljske šole, izdano leta 1976, 1977, 1978 in 1979, izdano na ime Tiller Vanja. gnd-16143
Štaus Jožef, Gančani 115, Beltinci, spričevalo o zaključnem izpitu ŠKC Lendava,
izdano leta 1980/81. gnq-16155
Uhan Uršula, Prištinska ulica 16, Ljubljana, indeks, št. 41041482, izdala FDV v
Ljubljani. gnr-16304
Urošević Marino, A. Valenčiča 10, Izola
- Isola, spričevalo 1. in 2. letnika Trgovske
šole. gnb-15849
Valjavec Primož, Kovor pod gozdom 4,
Tržič, spričevalo osnovne šole. gnc-16044
Vidakovič Tina, Seidlova c. 32, Novo
mesto, indeks, št. 18960750, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnj-16337
Vidmar Primož, Graška cesta 66/b, Litija, spričevalo 3. letnika Srednje gostinske šole, izdano leta 1998. gno-16282
Yusuf Ahmed Mohamed, Linhartova,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje usnjarske šole v Domažlah.
gnt-16027
Železnikar Marjan, Slape 30, Ljubljana,
zaključno spričevalo Šole za voznike, izdano leta 1978. gnp-15856

Ostali preklici
Baraga Matjaž, V Murglah 60, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 41990414,
izdala Medicinska fakulteta. gns-16303
Bernardi Marjan, Liminjanska 93, Portorož - Portorose, delovno knjižico.
gnt-16177
Bertoncelj Primož, Kovorska c. 57, Tržič, vozno karto na relaciji Bistrica - Kranj.
gnz-15850
Blažič Marija, Žihovo selo 1, Otočec,
delovno knjižico. gng-16244

Bučar Damijan Janez, Tesovnikova
72/A, Ljubljana, delovno knjižico.
gnd-15968
Bunderšek Robert, Jakčeva ulica 20,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-16068
Cokan Marko, Plešičeva ulica 7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
29341. gnn-16233
Debeljak Gabrijela, Mali log 7, Loški
Potok, delovno knjižico. gnn-16033
Deronja Emina, Beblerjev trg 7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7016,
izdal LPP. gnn-15883
Džeba Željko, Dogoška cesta 65, Maribor, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-596-98, izdala Luška kapetanija Koper. m-15
Fabjančič Linda, Cilenškova ulica 40,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
15902. gnc-16019
Filipčič Darko, Morova 6/A, Izola - Isola, delovno knjižico. gnf-15841
Gabrič Boštjan, Prvomajska ul. 56, Sevnica, študentsko izkaznico, št. 210
11929, izdala FDV v Ljubljani. gnr-16329
Gostečnik Jože, Zg. Roje 5, Šempeter
v Savinjski dolini, potrdilo o opravljenem
izpitu za trgovinskega poslovodjo, izdala
Gospodarska zbornica Slovenije leta
1998. gni-15838
Govedič Matjaž, Mali Breg 1/a, Loče
pri Poljčanah, pomorsko knjižico št. 214.
gng-16265
Gumpot Andrej, Lesičjakova 14, Maribor, izkaznico za vojne invalide, št. 2362.
m-2
Hauc Marija Alojzija, Selnica ob Muri
46/c, Ceršak, delovno knjižico. m-7/a
Hirkić Meri, Vožarski pot 10, Ljubljana,
delovno knjižico. gnv-16250
Jarc Boštjan, Šentožbolt 6, Trojane, delovno knjižico. gnr-15829
Jeraj Anton, Spodnje Pirniče 46 A, Medvode, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1092640. gnk-16111
Jerala Jana, Mavčiče 40, Mavčiče, delovno knjižico. gne-15842
Jevtič Marko, Vošnjakova 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1143, 100
% invalid, vozovnica s spremljevalcem, izdal LPP. gne-16317
Jojinović Mišo, Tržna 3, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Šolski center za pošto,
ekonomijo
in
telekomunikacije.
gne-16142
Jurkovič Branislav, Ilovci 16, Miklavž pri
Ormožu, delovno knjižico, reg. št. 1852,
ser. št. 64047, izdana 22. 5. 1974.
gnd-16043
Katona Sandi, Jakčeva ulica 31, Ljubljana, službeno izkaznico, št. 5045, izdalo
MORS, izdana 25. 4. 1992.. gnj-16087
Kogej Luka, Ul. bratov Učakar 92, Ljubljana, delovno knjižico. gno-16307
Kolarič Milan, Krčevina pri Vurbergu
102, Ptuj, delovno knjižico. gns-16153
Komunalno podjetje Kamnik, Cankarjeva 11, Kamnik, licenco, št. 0000925/22,
izdana 22. 12. 1997 pri Gospodarski zbornici Slovenije za vozili z reg. oznako
LJ-E5-18L in LJ KPK-18. gnq-16234
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Kovač Uroš, Cesta v Lipovce 32, Brezovica pri Ljubljani, dijaško mesečno vozovnico, št. 120, izdal LPP - kombinirana.
gnb-16145
Kovačič Miran, Krapje 29/a, Veržej, delavsko knjižico, reg. št. 2327, ser. št.
106124, izdana 21. 7. 1975. gnf-16266
Kovačič Vasja Edmond, Ul. Tolminskega punta 11, Tolmin, servisno knjižico za
osebni avtomobil Hyundai Galloper 2.5 ,
reg. št. GO 51-00E. gne-15917
Kranjec Denis, Tržaška cesta 87/B, Logatec, delovno knjižico. gnp-16131
Kreft Ivana, Zelena pot 26, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 14729, izdal LPP. gnw-15824
Krošelj Damjana, Log 89, Boštanj, dijaško mesečno vozovnico, št. 11397.
gno-16107
Lazič Marica, Srebrničeva ulica 5, Ljubljana, osebno delovno dovoljenje, št.
424499751, izdano 24. 12. 1999.
gnk-16036
LKW Anderlič d.o.o., Kidričeva ulica 50,
Rogaška Slatina, licenco št. 1757/34 za
tovorno vozilo z reg. oznako LJ D4-24P.
gnv-16125
Martinčič Katja, Mencingerjeva 65, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
10452. gnn-16133
Mohar Nika, Betajnova 52, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 1229, izdal
LPP. gni-16238
Pavlica Davorin, Zvezda 17, Ljubljana,
delovno knjižico. gnl-16060
Pelaič Luka, Pod Pogovco 26, Križe,
vozno karto za relacijo Kranj-Tržič, izdal
Integral. gnh-16264
Petkovšek Barbara, Sneberska cesta
113, Ljubljana, delovno knjižico. gnq-16005
Pivk Marjeta, Cesta I/1, Velenje, študentsko izkaznico, št. 18950323, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnu-16351
Planinšek Ivana, Ulica Ane Ziherlove 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-16104
Plut Martin, Preloga 29, Vinica, izkaznico vojnega veterana, št. 001116, izdala
UE Črnomelj dne 11. 2. 1999. gnd-16243
Potisek Anton, Hrib 16, Loški Potok,
delovno knjižico. gnj-16362
Požar Igor, Škrile 15 a, Ig, dijaško mesečno vozovnico, št. 2094, izdal LPP.
gni-15938
Pukšič Eva, Klemenova 16, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 22504.
gns-16028
Ramič Alen, Cesta na Markovec 18,
Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gnn-16058
Reissner Tadej, Količevo 11/A, Domžale, dijaško mesečno vozovnico, št.
021773, izdal LPP. gnj-16016
Repovž Martin s.p., Zikova 6, Kamnik,
overjeno kopijo licence št. 6549/6284-LM
25-1998, izdana 11. 2. 1998 za tovorno
vozilo Peugeot boxer 2.5D z reg. št. LJ
C2-77C. gnw-16224
Rihtar Simona, Ob Radoljni 93, Lovrenc na Pohorju, študentsko izkaznico, št.
18970708, izdala Filozofska fakulteta.
gnp-16285

Stran

404 / Št. 4-5 / 21. 1. 2000

Rožič Primož, Ljubljanska c. 29, Celje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-3850/98. gng-16015
Sarkić Sead, Hosta 9, Sodražica, delovno knjižico. gnp-16156
Savić Vedran, Viška cesta 49/c, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Poljane. gni-16363
Smodiš Tatjana, Goriška 14, Maribor,
delovno knjižico št. 2293, izdana v Mariboru let a1993. m-16
Spimpolo Ines, Brodarjev trg 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 20802,
izdal LPP. gnk-16361
Spimpolo Ines, Brodarjev trg 2, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala izdala Ekonomska srednja šola v Ljubljani. gno-16357
Stojan Brane, Ul. Lojzeta Hrovata 7, Kranj,
vpisni
list
za
čoln,
št.
01-03-906/1-1996, IZ - 1235. gnz-16221
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Šabić Miha, Malgajeva 16, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 39421.
gnn-16108
Šeško Frančiška, Zadobrovška cesta
84, Ljubljana, delovno knjižico. gnb-16095
Štrakl Peter, Križevci pri Ljutomeru 9,
Križevci pri Ljutomeru, vozno karto, št. s
100 procentnim popustom, št. 822, izdal
LPP. gnn-15858
Škvarč Jožica, Jereslavec 41, 8258 Kapele, preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju in reprezentativno obrtno dovoljenje
na ime Škvarč Jožica, Frizerstvo “Hairstyle” Dvorce 8, 8251 Čatež ob Savi pod št.
083992. Ob-19159
Tanko Nataša, Hrovača 17, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 20950262, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gnm-16334
Vavkman Marko, Pernice 9, Muta, študentsko izkaznico, št. 71990553, izdala

Biotehniška
fakulteta
v
Ljubljani.
gnh-16089
Vidakovič Tina, Seidlova c. 32, Novo mesto, študentsko izkaznico, št. 18960750, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljana. gnf-16341
Voje Nataša, Prešernova 69, Grosuplje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gno-16332
Zajc Urška, Svibnik 2/A, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 30011431, izdala
FKKT. gnb-16170
Zuoder Matej, Ruška cesta 7, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93453623. m-12
Žmitek Aleš, Šercerjeva ulica 21, Radovljica, delovno knjižico. gng-15865
Žorž Bojan, Slap 13, Vipava, delovno
knjižico, št. 12999. gnk-15836
Žovkelj Denis, Ivana Kosovela 31, Ajdovščina, študentsko izkaznico, št.
81545490. m-34
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