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Pozivi za imenovanje sodnikov
porotnikov
Su 21/2000
Ob-34882
V skladu z določilom drugega in petega
odstavka 46. člena zakona o sodiščih (Ur.
l. RS, št. 19/94, 38/99 in 28/00) to sodišče objavlja dodatni
poziv
predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Krškem, da predlagajo kandidate za 140 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Krškem.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno ter
osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.
Predlagatelji morajo k predlogom priložiti dokazila, da kandidat izpolnjuje pogoje za
imenovanje.
Predlog je treba poslati na naslov: Okrožno sodišče v Krškem, Urad predsednice,
Cesta krških žrtev 12, 8270 Krško, v roku
30 dni od objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 1. 8. 2000
Su 21/2000
Ob-34883
V skladu z določbo drugega odstavka
46. člena zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
19/94, 38/99 in 28/00), Okrožno sodišče
v Kranju objavlja
poziv
predstavniškim organom občin in interesnim organizacijam, ki so kot društva
ali združenja registrirana in delujejo na
območju Okrožnega sodišča v Kranju, da
predlagajo kandidate za 380 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Kranju.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti in ki je zdravstveno ter osebnostno
primeren za udeležbo pri izvajanju sodne
oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.
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Predlagatelji morajo predlogom priložiti
dokazila, da kandidat izpolnjuje zakonske
pogoje za imenovanje, in sicer kopijo potrdila o državljanstvu, glede zdravstvene
zmožnosti pa zdravniško spričevalo ali izjavo kandidata in mnenje predlagatelja. Predloge skupaj z dokazili je potrebno poslati
na naslov: Okrožno sodišče v Kranju, Urad
predsednice, Zoisova 2, v roku 30 dni od
objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 21. 8. 2000
Su 21/2000
Ob-34884
V skladu z določbo drugega odstavka
46. člena zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
19/94, 38/99 in 28/00) Okrožno sodišče
v Novem mestu objavlja

Leto X

primeren za udeležbo pri izvajanju sodne
oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.
Predlagatelji morajo predlogom priložiti tudi
izrecna dokazila, da kandidat izpolnjuje pogoje za imenovanje, to je kopijo potrdila o
državljanstvu, glede zdravstvene zmožnosti
pa zdravniško spričevalo ali izjavo kandidata
in mnenje predlagatelja. Predloge je potrebno poslati na naslov: Okrožno sodišče v
Ljubljani, Urad predsednika, Tavčarjeva 9, v
roku 30 dni od objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 8. 2000
Su 36/2000
Ob-34955
V skladu z določilom drugega odstavka
46. člena zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
19/94, 45/95, 26/99, 38/99 in 28/00)
predsednik Okrožnega sodišča na Ptuju objavlja

poziv
predstavniškim organom občin in
drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Novem mestu, da predlagajo kandidate za 180 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v
Novem mestu.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti in ki je zdravstveno ter osebnostno
primeren za udeležbo pri izvajanju sodne
oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.
Predlagatelji morajo predlogom priložiti tudi
izrecna dokazila, da kandidat izpolnjuje pogoje za imenovanje, to je kopijo potrdila o
državljanstvu, glede zdravstvene zmožnosti
pa zdravniško spričevalo ali izjavo kandidata
in mnenje predlagatelja. Predloge je potrebno poslati na naslov: Okrožno sodišče v
Novem mestu, Urad predsednika, Jerebova
2, v roku 30 dni od objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 4. 8. 2000

poziv
predstavniškim organom občin in
drugim pristojnim predlagateljem na
območju Okrožnega sodišča na Ptuju,
da predlagajo kandidate za 120
sodnikov porotnikov Okrožnega
sodišča na Ptuju
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti in je zdravstveno in osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti in aktivno obvlada slovenski jezik.
Predloge skupaj z dokazili, da kandidati
izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki jih določa zakon, je treba poslati na naslov:
Okrožno sodišče na Ptuju, Urad predsednika, Krempljeva ulica 7, Ptuj, v roku 60 dni
od objave tega poziva.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 1. 9. 2000

Su 21/2000
Ob-34885
V skladu z določbo drugega odstavka
46. člena zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
19/94, 45/95, 38/99 in 28/00) Okrožno
sodišče v Ljubljani objavlja

Sodni register

poziv
predstavniškim organom občin in drugim pristojnim predlagateljem na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani, da predlagajo kandidate za 1540 sodnikov porotnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani.
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti in ki je zdravstveno ter osebnostno

CELJE
Rg-4140
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00641 z dne 25. 11. 1999 pri
subjektu vpisa FELIS, Higienski peski in
ostali artikli za male živali, d.o.o., Cesta
na Ostrožno 90, Celje, sedež: Cesta na

Stran

7066 / Št. 79 / 8. 9. 2000

Ostrožno 90, 3000 Celje, pod vložno št.
1/00665/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža, spremembo pri družbeniku, povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5279593
Firma: FELS, d.o.o., Celje, proizvodnja, trgovina, storitve
Osnovni kapital: 2,170.960 SIT
Ustanovitelji: COMET, umetni brusi in nekovine, n.sol.o., Zreče, Tovarniška 5, izstopil 22. 12. 1994; Stipič Miroslav, Škofja
vas, Leskovec 7, vstopil 15. 9. 1989, vložil
2,170.960 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnsot, visana 25. 11. 1999: 0111
Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0122 Reja
ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0125
Reja drugih živali; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 1450 Pridobivanje drugih
rudnin in kamnin, d.n.; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa;
1571 Prozvodnja pipravljenih krmil za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za hišne
živali; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil;
1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov;
2414 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij; 2451 Proizvodnja mil in pralnih
sredstev, čistilnih in polirnih sredstev; 2452
Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev;
2463 Proizvodnja eteričnih olj; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na
debelo z žiti, semeni in krmo; 5123 Trgovina
na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 5138 Trgovina na
debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki,
mehkužci; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5170 Druga trgovina na debelo; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242
Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina
na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 5530 Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge
športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti
za sprostitev, d.n.
Opomba: pri šifri 51.18 vse, razen farmacevtskih izdelkov.
Rg-4141
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00479 z dne 29. 11. 1999 pri
subjektu vpisa ELEKTROTEHNA MIKROPIS GROUP EMG, Proizvodnja, trgovina in servis, d.d., Žalec, sedež: Ašker-
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čeva 4a, 3310 Žalec, pod vložno št.
1/02711/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine z
dne 3. 5. 1999, spremembo statuta in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5490537
Dejavnost, vpisana 9. 11. 1999: 73101
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije.
Predložitev zapisnika skupščine z dne
3. 5. 1999.
Sprememba statuta z dne 3. 5. 1999.

subjektu vpisa JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD, III. OSNOVNA ŠOLA
ROGAŠKA SLATINA, sedež: Izletniška ulica 15, 3250 Rogaška Slatina, pod vložno št. 1/04344/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5087961
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Kozarić Karolina, razrešena 22. 7.
1997; ravnateljica Ungar Majda, Rogaška
Slatina, Stritarjeva 3, imenovana 22. 7.
1997, zastopa zavod brez omejitev kot v.d.
ravnateljica.

Rg-4143
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00233 z dne 26. 11. 1999 pri
subjektu vpisa BOHOR, gostinske storitve, d.o.o., Rogaška Slatina, Kidričeva
23, sedež: Kidričeva 23, 3250 Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/04325/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme, dejavnosti in zastopnika, uskladitev z
zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe z dne 20. 4. 1998 s temile podatki:
Matična št.: 5636680
Firma: BOHOR, gostinske storitve,
d.o.o., Rogaška Slatina
Skrajšana firma: BOHOR, d.o.o., Rogaška Slatina
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Belošević Žarko, razrešen 20. 4.
1998; direktor Zagoda Milan, Rogaška Slatina, Žibernik 20, imenovan 20. 4. 1998,
zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 26. 11. 1999: 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; 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; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
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).
Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 4. 1998.

Rg-4145
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01096 z dne 16. 11. 1999 pri
subjektu vpisa JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD III. OSNOVNA ŠOLA
ROGAŠKA SLATINA, sedež: Izletniška ulica 15, 3250 Rogaška Slatina, pod vložno št. 1/04344/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5087961
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Mastnak Marinak, razrešena 15. 2.
1996; ravnateljica Kozarić Karolina, Rogaška Slatina, Župančičeva ulica 7, imenovana 15. 2. 1996, zastopa zavod brez omejitev kot v.d. ravnateljica.

Rg-4144
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/03188 z dne 17. 11. 1999 pri

Rg-4146
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00926 z dne 6. 12. 1999 pri
subjektu vpisa VRTEC TONČKE ČEČEVE,
sedež: Mariborska 43, 3000 Celje, pod
vložno št. 1/00149/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo zastopnice s temile podatki:
Matična št.: 5050863000
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Pešec Emilija, razrešena 31. 8.
1998; ravnateljica Vrbovšek Betka, Štore,
Svetli Dol 16, imenovana 7. 5. 1998, zastopa vrtec brez omejitev.
Rg-4147
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00039 z dne 6. 12. 1999 pri
subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA BLAŽA
ARNIČA, p.o., Luče ob Savinji, sedež: Luče ob Savinji, 3334 Luče ob Savinji, pod
vložno št. 1/00233/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z ZOFVI, spremembo imena, sedeža in ustanoviteljice ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5085551
Firma:OSNOVNA ŠOLA BLAŽA ARNIČA LUČE
Sedež: 3334 Luče, Luče 77
Ustanoviteljica: Skupščina občine Mozirje, Mozirje, izstopila 20. 12. 1997; Občina Luče, Luče, Luče 106, vstopila 20. 12.
1997, odgovarja omejeno subsidiarno.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: ravnateljica Robnik Valerija, razrešena 20. 12.
1997; ravnateljica Štiglic Vida, Ljubno ob
Savinji, Janezovo polje 15, ki od 20. 12.
1997 zastopa šolo brez omejitev.
Dejavnost, vpsiana 6. 12. 1999: 5247
Trgovina na drobno s knjigami, časopisi,
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revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami;
5551 Storitve menz; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev
in predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje; 92511 Dejavnost knjižnic; 9261 Obratovanje športnih
objektov.
Uskladitev z zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96).
Rg-4148
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/03226 z dne 3. 12. 1999 pri
subjektu vpisa PREMOGOVNIK VELENJE,
javno podjetje za pridobivanje lignita,
d.d., sedež: Partizanska 78, 3320 Velenje, pod vložno št. 1/00510/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje
osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5040361
Osnovni kapital: 27.269,350.000 SIT.
Rg-4153
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00266 z dne 14. 12. 1999 pri
subjektu vpisa FERRALIT, livarstvo, modelarstvo, strojna obdelava, d.d., sedež:
Cesta žalskega tabora 10, 3310 Žalec,
pod vložno št. 1/00153/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča zastopnika s temile
podatki:
Matična št.: 5033055
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Pavlin Mitja, Celje, Na okopih 13,
imenovan 10. 3. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.
Rg-4156
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/03367 z dne 24. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ERA, Trgovina z živilskimi
in neživilskimi izdelki, d.d. Velenje, sedež: Prešernova 10, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/01725/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o povečanju
osnovnega kapitala z vložki s temile podatki:
Matična št.: 5025923
Vpiše se sklep skupščine z dne 4. 2.
1999, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 213,930.000 SIT na 1.268,520.000 SIT.
Rg-4157
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/03294 z dne 28. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ERA, Trgovina z živilskimi
in neživilskimi izdelki, d.d., Velenje, sedež: Prešernova 10, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/01725/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pooblastilo upravi za
povečanje osnovnega kapitala in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5025923
Vpiše se pooblastilo upravi, dano v 4.20
členu spremembe statuta z dne 28. 9.
1999, da se osnovnega kapital poveča za
351,530.000 SIT z izdajo novih delnic za
vložke (odobreni kapital).
Sprememba statuta z dne 28. 9. 1999.
Rg-4158
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/03253 z dne 27. 12. 1999 pri
subjektu vpisa ERA, Trgovina z živilskimi

in neživilskimi izdelki, d.d. Velenje, sedež: Prešernova 10, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/01725/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kaptiala z novimi vložki ter spremembo dejavnosti in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5025923
Osnovni kapital: 1.268,520.000 SIT
Dejavnost, izbrisana 27. 12. 1999: 501
Trgovina z motornimi vozili; 502 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 503 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 504 Trgovina, vzdrževanje
in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 505 Trgovina
na drobno z motornimi gorivi; 511 Posredništvo; 512 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi; 513 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 514 Trgovina na debelo z izdelki
široke porabe; 51460 Trgovina na debelo
s farmacevtskimi izdelki; 515 Trgovina na
debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
in odpadki; 516 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom; 517 Druga trgovina na debelo; 521 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah; 522 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki v specializiranih prodajalnah; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 524 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 525 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 527
Popravila izdelkov široke porabe; 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 553
Gostinske storitve prehrane; 554 Točenje
pijač in napitkov; 555 Storitve menz ter
priprava in dostava hrane (catering); 602
Drug kopenski promet; 631 Prekladanje,
skladiščenje; 6521 Finančni zakup (leasing); 701 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 702 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 703 Poslovanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 711 Dajanje avtomobilov v najem; 713 Dajanje drugih
strojev in opreme v najem; 714 Izposojanje izdelkov široke porabe; 721 Svetovanje o računalniških napravah; 722 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
723 Obdelava podatkov; 724 Dejavnosti,
povezane s podatkovnimi bazami; 725
Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav;
726 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 742 Projektiranje in tehnično svetovanje; 744 Ekonomsko propagiranje; 747 Čiščenje stavb;
748 Raznovrstne poslovne dejavnosti.
Dejavnost, vpisana 27. 12. 1999: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa; 1520 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov; 1531
Predelava in konzerviranje krompirja; 1532
Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov;
1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1551 Mlekarstvo in sirarstvo,
proizvodnja mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 15810 Proizvodnja kru-
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ha, svežega peciva in slaščic; 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; 1593 Proizvodnja
vina iz grozdja; 1594 Proizvodnja vina iz
drugega sadja; 1598 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač.
Sprememba statuta z dne 4. 2. 1999.
Rg-4159
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00737 z dne 28. 12. 1999 pri
subjektu vpisa TEKSTILNA TOVARNA
PREBOLD, družba za proizvodnjo tekstilij, tekstilnih izdelkov in nogavic, d.d.,
Prebold, sedež: Tovarniška c. 7, 3312
Prebold, pod vložno št. 1/00090/00 vpisalo v sodni register tega sodišča predložitev zapisnika 6. skupščine z dne 29. 6.
1999 ter spremembo statuta in dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5037468
Dejavnost, vpsiana 28. 12. 1999: 7310
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja in tehnologije.
Zapisnik skupščine z dne 29. 6. 1999.
Sprememba statuta z dne 29. 6. 1999.
Rg-4160
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1998/00235 z dne 5. 1. 2000 pri
subjektu vpisa BOHOR gostinske storitve, d.o.o., Rogaška Slatina, sedež: Kidričeva 23, 3250 Rogaška Slatina, pod
vložno št. 1/04325/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5636680
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Prah Ludvik, razrešen 19. 12. 1997;
direktorica Koražija Marija, Rogaška Slatina, Šlandrova 43, imenovana 19. 12. 1997,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-4161
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1997/00972 z dne 4. 1. 2000 pri
subjektu vpisa E K O ELEKTROKOVINARSKA OPREMA, d.d., sedež: Štrbenkova
10, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/00612/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sta tuta in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5243670
Član nadzornega sveta: Mujkanovič
Esad in Jakovljevič Simo, izstopila 22. 8.
1997; Jenko Mitja, vstopil 22. 8. 1997.
Sprememba statuta z dne 22. 8. 1997.
Rg-4162
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/03091 z dne 5. 1. 2000 pri
subjektu vpisa ZLATARNA CELJE, d.d.,
Celje, Kersnikova 19, sedež: Kersnikova
19, 3000 Celje, pod vložno št.
1/01839/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev zapisnika skupščine z
dne 21. 10. 1999, spremembo firme, zastopnikov, dejavnosti, članov nadzornega
sveta in statuta s temile podatki:
Matična št.: 5048192
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Firma: ZLATARNA CELJE, družba za
proizvodnjo in promet s plemenitimi kovinami, d.d.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Albreht Bojan, Ljubljana, Šmartno 46,
imenovan 21. 10. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Žohar Robert,
Mihelčič Boris, Kostič Branka, Hohnjec Zlatko, Špes Rudi in Čičerov Stanislav, izstopili
21. 10. 1999; Albreht Tanja, Albreht Grega, Albreht Primož in Mlakar Marta, vstopili
21. 10. 1999.
Dejavnost, izbrisana 5. 1. 2000: 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov.
Dejavnost, vpisana 5. 1. 2000: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2451 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
polirnih sredstev; 5157 Trgovina na debelo
z ostanki in odpadki.
Zapisnik skupščine z dne 21. 10. 1999.
Sprememba statuta z dne 21. 10. 1999.
Rg-4163
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/03436 z dne 5. 1. 2000 pri
subjektu vpisa ERA, Trgovina z živilskimi
in neživilskimi izdelki, d.d., Velenje, sedež: Prešernova 10, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/01725/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala in spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5025923
Osnovni kapital: 1.349,720.000 SIT
Sprememba statuta z dne 22. 12. 1999.
Rg-4164
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1998/00412 z dne 6. 1. 2000 pri
subjektu vpisa METRO, trgovska družba,
d.d., sedež: Prešernova 10, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/00926/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članov
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5003059
Člana nadzornega sveta: Štih Srečko in
Vozlič Milica, izstopila 7. 5. 1996; Korošec
Dušan in Štemberger Marjeta, vstopila 7. 5.
1996.
Rg-4165
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1998/00399 z dne 6. 1. 2000 pri
subjektu vpisa GORENJE NOTRANJA
OPRAMA, d.d., sedež: Partizanska 12,
3320 Velenje, pod vložno št. 1/00624/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo statuta, dejavnosti in članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5259053
Člani nadzornega sveta: Mutec Rudolf in
Veršec Jurij, izstopila 22. 4. 1998; Apat
Branko, Lobnik Peter in Režun Mateja, vstopili 22. 4. 1998.
Dejavnost, vpisana 6. 1. 2000: 52463
Trgovina na drobno z gradbenim materialom.
Sprememba statuta z dne 22. 4. 1998.
Rg-4166
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00736 z dne 3. 11. 1999 pri
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subjektu vpisa DINOS CELJE, podjetje za
reciklažo surovin, d.d., Celje, sedež: Gaji
37, 3000 Celje, pod vložno št.
1/02688/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča preoblikovanje iz d.d. v d.o.o., spremembo firme, poslovnega deleža pri zastopniku, spremembo in uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala, družbenika,
člane nadzornega sveta in sprejem akta o
ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5470978
Firma: DINOS CELJE, družba za pripravo sekundarndih surovin, d.o.o.
Skrajšana firma: DINOS CELJE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 192,413.000 SIT
Ustanovitelj: DINOS, podjetje za pripravo sekundardnih surovin, p.o., Ljubljana, Titova 118, izstopil 3. 11. 1999; DINOS
HOLDING, družba za pripravo sekundardnih
surovin, d.d., Ljubljana, Ljubljana, Šlandrova 6, vstopil 3. 11. 1999, vložil
192,413.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Omerza Gabrijel, Celje, Socka 62e,
ponovno imenovan 24. 7. 1998, zastopa
družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Kampuš Drago,
Feguš Marjan in Kordež Bojan, vstopili
27. 8. 1998.
Dejavnost, vpisana 3. 11. 1999: 2852
Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 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;
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; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
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; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z grad-

benim materialom; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 60230 Drug kopenski potniški promet; 60240 Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil
v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev
in opreme v najem; 7230 Obdelava podatkov; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z
njim povezano tehnično svetovanje; 74832
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje;
74833 Druga splošna tajniška opravila;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90002
Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov; 90003
Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav;
90005 Druge storitve javne higiene.
Opomba: pri dejavnosti 74.12 vse, razen revizijske dejavnosti.
Akt o ustanovitvi z dne 24. 7. 1998.
Rg-4168
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00181 z dne 4. 11. 1999 pri
subjektu vpisa TRGOVSKO PODJETJE
CENTER, d.d., Celje, sedež: Brodarjeva
5, 3000 Celje, pod vložno št. 1/00137/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5024609
Oseba, pooblaščena za zastopanje:
predsednik uprave Kolenc Emil, razrešen
7. 10. 1998; predsednik uprave Uratnik Gorazd, Šmartno ob Paki, Podgora 25a, imenovan 7. 10. 1998, zastopa družbo skupno
z ostalimi člani uprave.
Rg-4174
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 98/00820 z dne 18. 11. 1999 pri
subjektu vpisa UNIOR, Kovačka industrija,
d.d., sedež: Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, pod vložno št. 1/00248/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča predložitev zapisnika 2. skupščine z dne 21. 8. 1998, sklep
o povečanju osnovnega kapitala z vložki in
spremembo statuta s temile podatki:
Matična št.: 5042437
Predložitev zapisnika skupščine z dne
21. 8. 1998.
Vpiše se sklep skupščine z dne 21. 8.
1998, da se osnovni kapital z vložki poveča za
400,428.000 SIT, na 4.676,828.000 SIT.
Sprememba statuta z dne 21. 8. 1998.
Rg-4175
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/01042 z dne 23. 11. 1999 prisubjektu vpisa PREMOGOVNIK VELENJE,
javno podjetje za pridobivanje lignita,
d.d., sedež: Partizanska 78, 3320 Velenje, pod vložno št. 1/00510/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o povečanju osnovnega kapitala z vložki s temile podatki:
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Matična št.: 5040361
Vpiše se sklep skupščine z dne 28. 6.
1999, da se osnovni kapital z vložki poveča
za 859,460.000 SIT.
Rg-4178
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00031 z dne 22. 11. 1999 prisubjektu vpisa EUROTRADE HV, podjetje
za opravljanje intelektualnih storitev,
d.o.o., Celje, Mariborska cesta 1c, sedež: Mariborska cesta 1c, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/01224/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo firme in akta o ustanovitvi s temile
podatki:
Matična št.: 5406242
Firma: EUROTRADE HV, podjetje za
opravljanje intelektualnih storitev,
d.o.o., Celje
Skrajšana firma: EUROTRADE HV,
d.o.o., Celje
Dejavnost, vpisana 22. 11. 1999: 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in
kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.
Opomba: pri šifri G 51.18 vse, razen
farmacevtskih izdelkov.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
11. 12. 1998.
Rg-4181
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/03001 z dne 9. 12. 1999 pris
ubjektu vpisa GAMA ELEKTRONIK, Podjetje za trgovino, uvozno izvozne posle
in servisne storitve, d.o.o., Celje, sedež:
Mariborska 14, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/04960/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, sedeža, zastopnika, dejavnosti, akta o ustanovitvi in
družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža ter povečanje osnovnega kapitala s temile podatki:
Matična št.: 5696364
Firma: COMPANY VIGNOTTO, mednarodna trgovina in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: COMPANY VIGNOTTO, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Mariborska 120
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanoviteljica: Košir Dušan in Košir Marija, izstopila 1. 10. 1999; Deželak Alenka,
Škofja vas, Ljubečna, Kocbekova cesta 4,
vstopila 1. 10. 1999, vložila 2,100.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Košir Dušan, razrešen 1. 10. 1999;
direktorica Deželak Alenka, imenovana
1. 10. 1999, zastopa družbo brez omejitev.

Dejavnost, izbrisana 9. 12. 1999: 3110
Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev; 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.;
3220 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih aparatov; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 5247 Trgovina na
drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev ter
računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1999: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja
tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih
in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih
oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih
oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1830 Strojenje in dodelava
krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa
ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen
sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva, d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 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 popravila motornih koles; 5050
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
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sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
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; 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;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 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; 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; 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;
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52487 Trgovina na drobno z igračami,
otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 55100 Dejavnost hotelov
in podobnih obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč;
55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost turističnih
kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi;
55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234 Dejavnost dijaških,
študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih
barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v
drugih lokalih; 55510 Dejavnsot menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
60220 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74203 Arhitekturno in gradbeno
projektiranje in z njim povezano tehnično
svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74400 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 7481 Fotografska
dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
8. 10. 1999.
Rg-4185
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1998/01241 z dne 30. 12. 1999
pri subjektu vpisa CMP ELEKTRONIC,
družba za razvoj in proizvodnjo elektronskih sklopov, d.o.o., sedež: Mestni trg
5b, 3210 Slovenske Konjice, pod vložno
št. 1/06732/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča povečanje osnovnega kapitala
z novimi vložki, spremembo firme, družbenikov, zastopnikov, dejavnosti in družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 1253271
Firma: SG AUTOMOTIVE, podjetje za
razvoj, proizvodnjo in trženje elektronskih sklopov in kabelskih setov, d.o.o.
Skrajšana firma: SG AUTOMOTIVE,
d.o.o.
Osnovni kapital: 95,257.418 SIT
Ustanovitelja: CMP, consulting, marketing, produktion, d.o.o., Slovenj Gradec,
Celjska cesta 45, vstopil 4. 12. 1997, vložil
46,679.918 SIT, in dr. Schefenacker Al-
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fred, Stuttgart, Holbeinweg 34, vstopil
18. 11. 1998, vložil 48,577.500 SIT – odgovornost: ne odgovarjata.
Osebe, pooblaščene za zastopanje: prokurista Marlok Siegfried, Eybach, in Rebernik Mitja, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Brda
4, ter direktor Zimerman Werner, Ottenbach, Im Mengele 19, ki zastopa družbo
brez omejitev, imenovani 18. 11. 1998.
Dejavnost, izbrisana 30. 12. 1999:
17400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 17530 Proizvodnja netkanih
tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil;
17540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
19200 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 25210
Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas; 25220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 25230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28110 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28520 Splošna mehanična dela; 28750 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 29230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav,
razen za gospodinjstva; 29240 Proizvodnja
drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 31300
Proizvodnja izoliranih električnih kablov in
žic; 31500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk; 31610 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in
vozila; 31620 Proizvodnja druge električne
opreme, d.n.; 32100 Proizvodnja elektronk,
elektronskih ventilov in drugih elektronskih
komponent; 33100 Proizvodnja medicinske
in kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna
vozila in njihove motorje; 36150 Proizvodnja žimnic; 37200 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;
50200 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 popravila motornih koles; 51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51410
Trgovina na debelo s tekstilom; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 52461 Trgovina na
drobno s kovinskimi izdelki; 60220 Storitve
taksistov; 60240 Cestni tovorni promet;
63110 Prekladanje; 63120 Skladiščenje;
63210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 71210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 74130 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško

in poslovno svetovanje; 74150 Upravljanje
s holding družbami.
Dejavnost, vpisana 30. 12. 1999:
25240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 31100 Proizvodnja
elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev; 31300 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic; 31500 Proizvodnja
opreme za razsvetljavo in električnih svetilk;
31610 Proizvodnja druge električne opreme za stroje in vozila; 31620 Proizvodnja
druge električne opreme, d.n.; 33300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno
krmiljenje; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51700 Druga
trgovina na debelo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 60240 Cestni tovorni promet; 63120
Skladiščenje; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
tehnologije; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
21. 9. 1999.
Rg-4188
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/03187 z dne 28. 12. 1999
pod št. vložka 1/07061/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1470680
Firma: DANO, Podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: DANO, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Šalek 90
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Čambal Stanislav, Holič,
Mlynska 16, vstopil 29. 10. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Uran Silvester, Velenje, Šalek 90,
imenovan 29. 10. 1999, zastopa družbo
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 12. 1999: 5010
Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in
popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 5050 Trgovina na
drobno z motornimi gorivi; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovi-
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na na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 6024 Cestni tovorni promet;
6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem.
Rg-4190
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/03046 z dne 28. 12. 1999
pri subjektu vpisa HELEDI’S, d.o.o., predelava plastičnih mast, kovin in žlahtnih
kovin, trgovina, sedež: Kersnikova 17,
3000 Celje, pod vložno št. 1/01237/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi s
temile podatki:
Matična št.: 5333792
Dejavnost, izbrisana 28. 12. 1999:
5551 Storitve menz; 7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 28. 12. 1999: 3622
Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov;
5551 Dejavnost menz; 7440 Oglaševanje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 6. 1999.
Rg-4191
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/03327 z dne 29. 12. 1999
pod št. vložka 1/07064/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1470922
Firma: OPS-ING, Inženiring, oprema,
posredovanje, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: OPS-ING, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Preloška 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelja: Kopitar Rafael, Velenje, Tomšičeva 18, in Kemec Vladimir, Velenje, Šalek
86, vstopila 27. 12. 1999, vložila po
1,050.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Kemec Vladimir in Kopitar Rafael,
imenovana 27. 12. 1999, zastopata družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 12. 1999: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 2640
Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja
kovinskega stavbnega pohištva; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev
in kotlov za centralno ogrevanje; 2830 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28511 Prekrivanje
kovin s kovino; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 28621 Proizvodnja ročnega
orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje;
2871 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov
in podobnih posod; 28720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2932 Proizvodnja drugih kmetij-

skih in gozdarskih strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953
Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 2972
Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih
aparatov in naprav; 3420 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic in polprikolic; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 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; 70110 Organizacija
izvedbe nepremičninskih projektov za trg;
7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Oglaševanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9000 Odstranjevanje odpadkov in
odplak; druge dejavnosti javne higiene;
93023 Dejavnost pedikerskih salonov;
93040 Druge dejavnosti za nego telesa.
Opomba: pri dejavnosti K 74.12 vse,
razen revizijske dejavnosti.
Rg-4197
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00562 z dne 28. 12. 1999
pri subjektu vpisa NAŠ ČAS, Časopisno-založniška in RTV družba, d.o.o., Velenje, sedež: Foitova 10, 3320 Velenje,
pod vložno št. 1/00416/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5132053
Ustanovitelj: Rihtarič Peter, izstopil 4. 5.
1999; NAŠ ČAS, časopisno-založniška in
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RTV družba, d.o.o., Velenje, Velenje, Foitova 10, vstopil 4. 5. 1999, vložil 1,210.918
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-4201
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/03124 z dne 29. 12. 1999
pri subjektu vpisa DEPOLIS, proizvodnja,
gostinstvo in trgovina, d.o.o., Nazarje
58, Nazarje, sedež: Nazarje 58, 3331
Nazarje, pod vložno št. 1/01626/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenice, zastopnice, firme, skrajšane firme in sedeža, povečanje osnovnega
kapitala družbe, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5401151
Firma: DEPOLIS, Poslovne storitve,
d.o.o., Mozirje
Skrajšana firma: DEPOLIS, d.o.o., Mozirje
Sedež: 3330 Mozirje, Na trgu 17
Osnovni kapital: 2,252.000 SIT
Ustanovitelj: Debevc Angela, izstopila
5. 10. 1999; Marjanovič Nikolaj, Mozirje,
Praprotnikova 16, vstoil 5. 10. 1999, vložil
2,252.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Debevc Angela, razrešena 5. 10.1
999; direktor Marjanovič Nikolaj, imenovan
5. 10. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 12. 1999: 0150
Lov in gojitev divjadi ter lovske storitve;
0201 Gozdarstvo; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9231
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-4203
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00602 z dne 28. 12. 1999
pri subjektu vpisa INDUSTRIA, Podjetje za
marketing in trgovino, d.o.o., Rogaška
Slatina, sedež: Ivanov hrib 8, 3250 Rogaška Slatina, pod vložno št. 1/02755/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5494559
Ustanovitelj: Grgurić Ljudevit, izstopil
10. 3. 1999; Jerković Vedran, Rogaška
Slatina, Pod Bellevujem 32, vstopil 10. 3.
1999, vložil 500.000 SIT, odgovornost: ne
odgovarja.
Rg-4209
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/00904 z dne 22. 12. 1999 pod
št. vložka 1/07055/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev zavoda s temile podatki:
Matična št.: 1451758
Firma: ZAVOD ZA KULTURO SLOVENSKE KONJICE
Pravnoorg. oblika: zavod
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Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Mestni trg 4
Ustanoviteljica: Občina Slovenske Konjice, Slovenske Konjice, Stari trg 29, vstoila
1. 7. 1999, odgovornost: odgovarja omejeno subsidiarno.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Plankl Zdenko, Vitanje, Ljubnica 33,
imenovan 1. 7. 1999, zastopa zavod brez
omejitev kot v.d. direktorja.
Dejavnost, vpisana 22. 12. 1999:
22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike;
22140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo; 22210
Tiskanje časopisov; 22220 Drugo tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin
v najem; 71403 Izposojanje drugih izdelkov
široke porabe; 72300 Obdelava podatkov;
74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 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.; 91110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj;
92130 Kinematografska dejavnost; 92310
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje;
92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92340 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 92511 Dejavnost knjižnic; 92521
Dejavnost muzejev; 92522 Varstvo kulturne
dediščine; 92530 Dejavnost botaničnih in
živalskih vrtov ter naravnih rezervatov.
Rg-4212
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00873 z dne 28. 12. 1999
pri subjektu vpisa JOCO, inženiring in
gradbena operativa, d.o.o., Celje, Prekorje 59a, sedež: Prekorje 59a, 3000
Celje, pod vložno št. 1/03280/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
akta o ustanovitvi d.o.o. in dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5608333
Dejavnost, izbrisana 28. 12. 1999:
7440 Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 28. 12. 1999: 1730
Plemenitenje tekstilij; 1740 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1751 Proizvodnja preprog in talnih oblog; 1752 Proizvodnja vrvi, motvozov, vrvic in mrež; 1753
Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz
njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih
tekstilij, d.n.; 1760 Proizvodnja pletenih in
kvačkanih materialov; 1771 Proizvodnja nogavic; 1772 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1821 Proizvodnja delovnih oblačil; 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823
Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov; 1920 Proizvodnja
usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 60220 Dejavnost taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet;
74400 Oglaševanje.
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 7. 9. 1999.
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Rg-4213
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00816 z dne 28. 12. 1999
pri subjektu vpisa SAFIRA, storitvena in
trgovinska dejavnost, d.o.o., sedež: Tratna 4, 3231 Grobelno, pod vložno št.
1/02210/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo akta o ustanovitvi
d.o.o., spremembo dejavnosti in povečanje
osnovnega kapitala družbe iz sredstev družbe s temile podatki:
Matična št.: 5469686
Osnovni kapital: 2,313.000 SIT
Ustanoviteljica: Krajnc Sanda, Grobelno,
Tratna 4, vstopila 4. 10. 1990, vložila
2,313.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnsot, izbrisana 28. 12. 1999:
6022 Storitve taksistov; 7440 Ekonomsko
propagiranje.
Dejavnost, vpisana 28. 12. 1999:
60220 Dejavnost taksistov; 74400 Oglaševanje.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
9. 6. 1999.
Rg-4214
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00516 z dne 28. 12. 1999
pri subjektu vpisa LINEA, Stanovanjsko
podjetje, d.o.o., Velenje, Cesta Františka Foita 6, sedež: Cesta Františka Foita 6, 3320 Velenje, pod vložno št.
1/03989/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenika zaradi odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5608848
Ustanovitelj: GORENJE, Gospodinjski
aparati, delniška družba, Velenje, Velenje,
Partizanska 12, vstopilo 1. 3. 1992, vložila
3,475.982,65 SIT, odgovornost: ne odgovarja; ORBIS, d.o.o., Velenje, Partizanska
12, izstopil 23. 6. 1998.
Rg-4215
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00546 z dne 28. 12. 1999
pri subjektu vpisa MIK – HID, Poslovne
storitve, inženiring, proizvodnja, trgovina, d.o.o. sedež: Sončni grič 10, 3320
Velenje, pod vložno št. 1/03920/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža in družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega vložka,
spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo
zastopnika in spremembo akta o ustanovitvi
s temile podatki:
Matična št.: 5625939
Firma: DANYP, Proizvodnja in trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: DANYP, d.o.o.
Sedež: 3320 Velenje, Stari trg 12
Ustanovitelj: Hrastel Iztok, izstopil 21. 4.
1999; Pocajt Daniel-Frančišek, Velenje,
Podkraj 11c, vstopil 21. 4. 1999, vložil
1,508.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hrastel Iztok, razrešen 7. 5. 1999;
direktor Pocajt Daniel-Frančišek, imenovan
7. 5. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnsot, vpisana 28. 12. 1999:
25210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas; 25240 Proizvodnja
drugih izdelkov iz plastičnih mas; 28400
Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje ko-

vin, prašna metalurgija; 28520 Splošna mehanična dela; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
tobačnimi izdelki; 51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55403
Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih.
Sprememba akta o ustanovitvi d.o.o. z
dne 11. 5. 1999.
Rg-4219
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00825 z dne 19. 1. 2000 pri
subjektu vpisa OPUS, računalniški engineering, Rogaška Slatina, d.o.o., sedež:
Prvomajska 30, 3250 Rogaška Slatina,
pod vložno št. 1/04785/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo sedeža,
osnovnega kapitala in poslovnega deleža
družbenika ter akta o ustanovitvi d.o.o. s
temile podatki:
Matična št.: 5855977
Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Zgornje Negonje 35a
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Okorn Pavel, Kranj, Jaka
Platiše 9, vstopil 6. 10. 1992, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustnaovitvi d.o.o. z
dne 7. 7. 1999.
Rg-4223
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/01225 z dne 19. 1. 2000 pri
subjektu vpisa ANDREJC, nizke gradnje,
urejanje okolja, d.o.o., sedež: Topolšica
198, 3326 Topolšica, pod vložno št.
1/06907/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža družbe s temile
podatki:
Matična št.: 1358006
Sedež: 3325 Šoštanj, Cesta Ive Lola
Ribarja 10.
Rg-4225
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01017 z dne 15. 11. 1999 pri
subjektu vpisaVZGOJNOIZOBRAŽEVALNI
ZAVOD III. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA
SLATINA, p.o., Rogaška Slatina, Izletniška ulica št. 15, sedež: Izletniška ulica
št. 15, 3250 Rogaška Slatina, pod vložno št. 1/04344/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskalditev z ZOFVI, spremembo imena in ustanoviteljic, spremembo in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5087961
Firma: JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD III. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA
Skrajšana firma: VIZ III. OŠ Rogaška
Slatina
Pravnoorg. oblika: zavod
Ustanoviteljice: Skupščina občine Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah, izstopila
23. 4. 1997; Občina Kozje, Kozje, Kozje
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37, Občina Podčetrtek, Podčetrtek, Škofja
gora 1, Občina Rogatec, Rogatec, Rogatec 159, Občina Šmarje pri Jelšah, Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, in Občina Rogaška Slatina, Rogaška Slatina, Izletniška
ulica 2, vstopile 23. 4. 1997, odgovarjajo
omejeno subsidiarno.
Dejavnost, vpisana 15. 11. 1999:
80103 Dejavnost zavodov za izobraževanje
otrok z motnjami v razvoju.
Rg-4232
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1998/00414 z dne 25. 1. 2000 pri
subjektu vpisa KRS-KABELSKO RAZDELILNI SISTEM VELENJE, d.d., Velenje,
sedež: Prešernova 8, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/04727/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe, spremembo zastopnika in statuta ter pri članih nadzornega
sveta s temile podatki:
Matična št.: 5675332
Osnovni kapital: 326,520.000 SIT
Oseba, pooblaščena za zastopanje: član
uprave Kolenc Ivan-Marijan, razrešen 28. 4.
1998; Korenič Slavko, Velenje, Cesta pod
parkom 8, razrešen 28. 4. 1998 kot predsednik uprave in imenovan za direktorja, ki
zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Krašovec Janez, ponovno vstopil 28. 4. 1998 kot predsednik, in Doberšek Jože, ponovno vstopil
28. 4. 1998 kot namestnik dpredsednika.
Sprememba statuta z dne 16. 4. 1998.
Rg-4233
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 2000/00080 z dne 13. 1. 2000 pri
subjektu vpisa ZOBOZDRAVSTVO ZGORNJESAVINJSKE DOLINE MOZIRJE, sedež: Trg osvobodilne fronte 2, 3330 Mozirje, pod vložno št. 1/03871/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5588103
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Lenko Ana, razrešena 20. 9.
1996; direktor But Ivo, Mozirje, Aškerčeva
24, imenovan 20. 9. 1996, zastopa brez
omejitev kot v.d. direktor.
Rg-4235
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1998/00813 z dne 5. 1. 2000 pri
subjektu vpisa ELEKTRO CELJE, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., sedež: Vrunčeva 2a, 3000 Celje, pod vložno št. 1/00600/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5223067
Člani nadzornega sveta: Komljanec Janez, Trček Janez, Zorko Vilijem in Žumer
Marijan, izstopili 5. 8. 1998; Pešec Miloš,
ponovno vstopil 26. 8. 1998 kot namestnik
predsednika, Pečan Gruden Aljoša, ponovno vstopil 26. 8. 1998 kot predsednik,
Kert-Kos Mojca, vstopila 5. 8. 1998, ter
Čobec Janez in Kladnik Jože, vstopila 4. 8.
1998.
Rg-4237
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1998/00413 z dne 11. 1. 2000 pri

subjektu vpisa METRO, trgovska družba,
d.d., sedež: Prešernova 10, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/00926/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo članic
nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5003059
Članica nadzornega sveta: Štemberger
Marjeta, izstopila 29. 5. 1997; Smrečnik
Milena, vstopila 29. 5. 1997.
Rg-4239
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00503 z dne 11. 1. 2000
pri subjektu vpisa STOPAR SO-LES, proizvodnja in prodaja, d.o.o., sedež: Kompole 41, 3220 Štore, pod vložno št.
1/00957/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev že vpisanih dejavnosti
družbe s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5405947
Dejavnost, izbrisana 11. 1. 2000:
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah; 5551 Storitve menz; 6022 Storitve taksistov; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje; 9304 Pogrebne
storitve.
Dejavnost, vpisana 11. 1. 2000: 5510
Dejavnost hotelovi n podobnih obratov;
5521 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost kampov;
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.; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7440 Oglaševanje; 9303 Pogrebna dejavnost.
Sprememba družbene pogodbe z dne
8. 4. 1999.
Rg-4240
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00252 z dne 18. 1. 2000 pri
subjektu vpisa VIGRAD, trgovina, posredovanje, proizvodnja, d.d., Celje, Cesta
na Ostrožno 101, sedež: Cesta na
Ostrožno 101, 3000 Celje, pod vložno št.
1/01993/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča razširitev in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti, spremembo zastopnika in družbene pogodbe s
temile podatki:
Matična št.: 5399661
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Gradišnik Marjeta, Celje, Cvetlična ulica 12, imenovana 22. 2. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, izbrisana 18. 1. 2000: 5530
Gostinske storitve prehrane; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 7440 Ekonomsko propagiranje; 9303 Druge storitve za nego telesa.
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Dejavnost, vpisana 18. 1. 2000: 1598
Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 41000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode; 45240 Hidrogradnja in urejanje voda; 45250 Druga gradbena dela, tudi
dela specialnih strok; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 5530 Dejavnost
prehrambenih gostinskih obratov; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih
gostinskih obratov; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 5540 Točenje
pijač in napitkov; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in
napitkov v drugih lokalih; 55510 Dejavnost
menz; 55520 Priprava in dostava hrane (catering); 7440 Oglaševanje; 7482 Pakiranje; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov;
90002 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov;
90003 Ravnanje s posebnimi odpadki;
90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge dejavnosti javne higiene; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa.
Sprememba družbene pogodbe z dne
5. 5. 1999.
Rg-4242
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00561 z dne 11. 1. 2000 pri
subjektu vpisa URANKAR, podjetje za
gradbeništvo, storitve in trgovino, d.o.o.,
Orožnov trg 2, Laško, sedež: Orožnov
trg 2, 3270 Laško, pod vložno št.
1/04073/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbene pogodbe in
povečanje osnovnega kapitala družbe z novimi vložki s temile podatki:
Matična št.: 5609356
Osnovni kapital: 9,900.000,88 SIT
Ustanovitelja. Urankar Drago, vstopil
25. 5. 1992, vložil 4,851.000,43 SIT, in
Urankar Nada, vstopila 25. 4. 1994, vložila
5,049.000,45 SIT oba iz Laškega, Pot na
grad 4, odgovornsot: ne odgovarjata.
Sprememba družbene pogodbe z dne
28.5. 1999.
Rg-4247
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00687 z dne 12. 1. 2000 pri
subjektu vpisa GOLF JELŠINGRAD, podjetje za storitve s področja športa in rekreacije, turizma, gostinstva, trgovine in
inženiringa, d.o.o., Rogaška Slatina, sedež: Zdraviliški trg 14, 3250 Rogaška
Slatina, pod vložno št. 1/06557/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5741998
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zagoda Milan, razrešen 15. 6. 1999;
direktor Tišma Marko, Rogaška Slatina, Ul.
XIV. divizije 62, imenovan 16. 6. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-4248
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/03105 z dne 11. 1. 2000 pri
subjektu vpisa SMREKA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Pod-
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smrečje 20, 3342 Gornji Grad, pod vložno št. 1/00455/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo zstopnika s temile podatki:
Matična št.: 5034108
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Miklavc Dominik, razrešen 6. 10.
1999; direktor Zagode Bruno, Velenje, Kersnikova 37, imenovan 6. 10. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-4249
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00787 z dne 10. 1. 2000
pod št. vložka 1/06904/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1359240
Firma: INDOR, trgovina in posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: INDOR, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 3000 Celje, Vegova 2
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Cigula Hrvoje, Zagreb,
Kelkovići 25, vstopil 19. 1. 1999, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Cigula Hrvoje, ki zastopa družbo brez
omejitev, in prokuristka Pungartnik Čeko Milena, Laško, Poženelova ulica 1, imenovana 19. 1. 1999.
Dejavnost, vpisana 10. 1. 2000: 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 50403 Posredništvo pri trgovini z
motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila 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; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5137 Trgovina na
debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
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; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 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
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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; 5274 Druga popravila, d.n.;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7440 Oglaševanje; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.
Opomba: pri dejavnosti G 51.18 vse,
razen farmacevtskih izdelkov.
Rg-4250
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 2000/00079 z dne 10. 1. 2000 pri
subjektu vpisa JOCO, inženiring in gradbena operativa, d.o.o., Celje, Prekorje
59a, sedež: Prekorje 59a, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/03280/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme in
sedeža s temile podatki:
Matična št.: 5608333
Firma: JOCO, inženiring in gradbena
operativa, d.o.o.
Skrajšana firma: JOCO, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Kosovelova 16.
Rg-4252
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00883 z dne 19. 1. 2000 pri
subjektu vpisa I. GIMNAZIJA V CELJU, sedež: Kajuhova 2, 3000 Celje, pod vložno
št. 1/00066/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5084717
Dejavnost, vpisana 19. 1. 2000: 22150
Drugo založništvo; 73101 Raziskovanje in
eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 73201
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
humanistike; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 80210
Srednješolsko splošno izobraževanje;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92320
Obratovanje objektov za kulturne prireditve;

92511 Dejavnost knjižnic; 92623 Druge
športne dejavnosti.
Sprememba sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda z dne
6. 1. 2000.
Rg-4254
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00632 z dne 19. 1. 2000 pri
subjektu vpisa GRADBENIŠTVO GRADBENE IZOLACIJE IN KROVSTVO URANKAR
DRAGO s.p., Laško, Orožnov trg 2, sedež: Pot na grad 4, 3270 Laško, pod
vložno št. 1/06921/00 vpisalo v sodni register tega sodišča skrajšano firmo, spremembo sedeža, prokuristk in spremembo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1274503
Skrajšana firma: URANKAR DRAGO,
s.p.
Sedež: 3270 Laško, Orožnov trg 2
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: prokruistki Urankar Nada, Laško, Pot na grad
4, in Stiplošek Suzana, Celje, Maksima Gorkega 1, imenovani 19. 5. 1999.
Dejavnost, izbrisana 19. 1. 2000: 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7440
Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 19. 1. 2000: 6220
Izredni zračni promet; 6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 70110
Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi
nepremičninami; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem; 74400 Oglaševanje.
Rg-4258
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00897 z dne 20. 1. 2000 pri
subjektu vpisa IPO – COM, Podjetje za
zaposlovanje in usposabljanje invalidnih
oseb, d.o.o., sedež: Lava 7, 3000 Celje,
pod vložno št. 1/06372/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo družbenikov, zastopnika, dejavnosti, firme in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5853206
Firma: INGRAD IPO, Podjetje za zaposlovanje in usposablanje invalidnih
oseb, d.o.o.
Skrajšana firma: INGRAD IPO, d.o.o.
Ustanovitelj: Apotekar Ivan, Brežnik
Franc, Brglez Konrad, Bukovski Marija, Čremožnik Franc, Goronja Dragan, Hočevar
Goran, Holcer Helena, Kerbavec Franc Andrej, Klauški Adrijan, Kovačič Viktor, Kresnik Martin, Lebič Vincenc, Ozvaldič Jožef,
Pilih Julijan, Podgoršek Ivan, Rinc Danijel,
Senič Edvard, Šibnc Jožef, Tratnik Edvard
in Vitanc Drago, izstopili 1. 4. 1999; INGRAD VING, d.d., Celje, Lava 7, vstopil
1. 4. 1999, vložil 5,352.154 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Hočevar Gorazd, razrešen 1. 4.
1999; direktor Kotnik Marjan, Celje, Valvazorjeva 44, imenovan 1. 4. 1999, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 20. 1. 2000: 14110
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
14220 Pridobivanje gline in kaolina;
20400 Proizvodnja lesene embalaže;
37100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov; 37200 Reciklaža nekovinskih
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ostankov in odpadkov; 71100 Dajanje avtomobilov v najem.
Sprememba družbene pogodbe z dne
12. 4. 1999.
Rg-4259
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00678 z dne 25. 1. 2000 prisubjektu vpisa STRIP ART FEATURES-ZALOŽNIŠKA HIŠA, d.o.o., Razgledna ul. 1a,
Celje, sedež: Razgledna ul. 1a, 3000 Celje, pod vložno št. 1/06176/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje
osnovnega kapitala z novimi vložki, spremembo firme in sedeža, spremembo in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5822815
Firma: SAF – STRIP ART FEATURES,
Založniška hiša, d.o.o.
Skrajšana firma: SAF – STRIP ART FEATURES, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Krpanova ul. 1
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Rustemagić Ervin, Celje,
Razgledna ul. 1, vstopil 23. 11. 1993, vložil 975.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 25. 1. 2000: 21250
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 22110 Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov; 22130 Izdajanje revij in periodike; 22140 Izdajanje posnetih nosilcev
zvočnega zapisa; 22150 Drugo založništvo;
22210 Tiskanje časopisov; 22220 Drugo
tiskarstvo; 22230 Knjigoveštvo in dodelava;
22240 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 22250 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 22310 Razmnoževanje zvočnih
zapisov; 22320 Razmnoževanje videozapisov; 22330 Razmnoževanje računalniških zapisov; 51180 Posredništvo, specializirano za
prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51470
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51640 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
51700 Druga trgovina na debelo; 52110
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52488 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 52740 Druga popravila, d.n.; 74400
Oglaševanje; 74810 Fotografska dejavnost;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 92110 Snemanje filmov in videofilmov;
92120 Distribucija filmov in videofilmov.
Rg-4261
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/03098 z dne 26. 1. 2000 pri

subjektu vpisa PALČNIK, trgovina in storitve, d.o.o., Podčetrtek, Trška cesta 6,
sedež: Trška cesta 6, 3254 Podčetrtek,
pod vložno št. 1/03300/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in zastopnika, spremembo
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo družbene
pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5557631
Firma: PALČNIK, turizem, trgovina in
storitve, d.o.o., Podčetrtek
Skrajšana firma: PALČNIK, d.o.o., Podčetrtek
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
direktorjem Debeljak Ireni, Kovačič Janezu
in Brcko Danielu, ki so bili razrešeni 18. 10.
1999.
Dejavnost, izbrisana 26. 1. 2000: 5521
Dejavnost planinskih in drugih domov; 6022
Storitve taksistov; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami.
Dejavnost, vpisana 26. 1. 2000: 2522
Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 5521 Dejavnost planinskih domov
in mladinskih prenočišč; 5522 Dejavnost
kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6022 Dejavnost taksistov; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 6420 Telekomunikacije; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov
za trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7440 Oglaševanje; 7483 Tajniška
dela in prevajanje; 9261 Obratovanje športnih objektov; 9262 Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti;
92711 Prirejanje klasičnih iger na srečo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
20. 10. 1999.
Rg-4262
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/03334 z dne 4. 1. 2000 pod
št. vložka 1/07067/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev komenditne
družbe s temile podatki:
Matična št.: 1470981
Firma: SGTC UGOVŠEK IN PARTNER,
k.d., Družba za trgovino in turizem,
Žalec
Skrajšana firma: SGTC Ugovšek in partner, k.d., Žalec
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 3310 Žalec, Studence 19
Ustanovitelja: Ugovšek Srečko, ki odgovarja s svojim premoženjem, in Ugovšek Miroslava, ki je vložila 250.000 SIT in ne odgovarja, oba iz Medvod, Spodnje Pirniče
18a, vstopila 7. 12. 1999.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Ugovšek Srečko, imenovan 7. 12.
1999, zastopa družbo brez omejitev kot
komplementar.
Dejavnsot, vpisana 4.1 . 2000: 01210
Reja govedi; 01420 Storitve za živinorejo,
razen veterinarskih storitev; 15510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov; 15520 Proizvodnja sladoleda; 51110
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120
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Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala;
51170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 51190 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220
Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
51230 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
51240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki,
jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debelo
s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina na debelo z ostanki
in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na
debelo; 52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah z živili;
52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi
in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na
drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52461
Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55232 Dejavnost turističnih kmetij z
nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55305
Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 74841 Prirejanje raz-
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stav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 92320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 92610
Obratovanje športnih objektov; 93050 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-4267
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00819 z dne 19. 1. 2000 pri
subjektu vpisa MONTPREIS, družba za
prodajo in razrez lesa, d.o.o., sedež: Planina 65d, 3225 Planina pri Sevnici, pod
vložno št. 1/03064/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe, spremembo družbenikov in njihovih poslovnih deležev ter
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5506379
Osnovni kapital: 3,907.019,60 SIT
Ustanovitelji: Robič Janko in Robič Majda, vstopila 30. 8. 1991, vložila po
976.754,90 SIT, ter MONTPREIS, družba
za prodajo in razrez lesa, d.o.o., vstopil
30. 6. 1999, vložil 1,953.509,80 SIT, vsi
iz Planine pri Sevnici, Planina pri Sevnici
65d, odgovornost: ne odgovarjajo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
30. 6. 1999.
Rg-4268
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00618 z dne 19. 1. 2000 pri
subjektu vpisa TRGO-TRASP, trgovina,
proizvodnja in storitve, d.o.o., Pristava
40b, Pristava, sedež: Pristava 40b, 3253
Pristava, pod vložno št. 1/04917/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, povečanje osnovnega kapitala
družbe z novimi vložki ter spremembo akta
o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5703506
Firma: TRGO-CENTER, trgovina, proizvodnja, storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TRGO-CENTER, d.o.o.
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Drozg Slavko, Pristava, Pristava 40b, vstopil 4. 11. 1992, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 2. 1999.
Rg-4269
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00808 z dne 19. 1. 2000 pri
subjektu vpisa ELLE – BIRO, finančne, računovodske in komercialne storitve,
d.o.o., Kidričeva 5, Laško, sedež: Kidričeva 5, 3270 Laško, pod vložno št.
1/04792/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča povečanje osnovnega kapitala družbe iz sredstev družbe, spremembo dejavnosti in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5693284
Osnovni kapital: 2,306.852,82 SIT
Ustanoviteljici: Šaubeger Marija, vstopila 8. 4. 1992, in Šauberger Alenka, vstopila
25. 4. 1994, obe iz Laškega, Čopova ulica
8, vložili po 1,153.426,41 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Dejavnost, izbrisana 19. 1. 2000: 7440
Ekonomsko propagiranje.
Dejavnsot, vpisana 19. 1. 2000: 74000
Oglaševanje.
Sprememba družbene pogodbe z dne
2. 7. 1999.
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Rg-4270
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00657 z dne 19. 1. 2000 pri
subjektu vpisa ARIES DESIGN, import.
export, proizvodnja in oblikovanje,
d.o.o., Ločica 34, Polzela, sedež: Ločica
34, 3313 Polzela, pod vložno št.
1/02464/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo dejavnosti, priimka družbenice in družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5482917
Ustanoviteljica: Sitar Klavdija (prej Kočevar), Polzela, Ločica ob Savinji 34, vstopila
10. 5. 1999, vložila 10.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 19. 1. 2000: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.;
3150 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in
električnih svetilk; 3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612 Proizvodnja pohištva
za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja
drugega pohištva, d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4543 Oblaganje tal
in sten; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa
in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila,
oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5170
Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina
na drobno s tekstilom; 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; 5552 Priprava in
dostava hrane (catering).
Sprememba družbene pogodbe z dne
10. 5. 1999.
Rg-4273
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00730 z dne 19. 1. 2000 pri
subjektu vpisa TINK, proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Celje, Ul. XIV. divizije
14, sedež: Ul. XIV. divizije 14, 3000 Celje, pod vložno št. 1/01487/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in sedeža, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe, spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti ter spremembo
akta o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5469023
Firma: TINK, proizvodno trgovsko
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: TINK, d.o.o.
Sedež: 3000 Celje, Kosovelova 16
Osnovni kapital: 34,000.000 SIT

Ustanovitelj: Zafošnik Bojan, Maribor,
Bezenškova 32, vstopil 23. 5. 1991, vložil
34,000.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 19. 1. 2000: 14110
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
14210 Pridobivanje gramoza in peska;
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; 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 sa-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
nitarno 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;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami;
52473 Dejavnost papirnic; 5248 Trgovina
na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn;
52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na
drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki;
52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.;
5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 60213 Dejavnost žičnic, vlečnic;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevovodni transport; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane
dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7011 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za
trg; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v

najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih plovil v
najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v najem;
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; 7210
Svetovanje o računalniških napravah; 7220
Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440
Oglaševanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 7513 Dejavnost
javnih ustanov za pospeševanje poslovnih
dejavnosti.
Opomba: pri dejavnosti 67.13 le dejavnsot menjalnic in zatavljalnic.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
24. 6. 1999.
Rg-4274
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1998/01027 z dne 31. 1. 2000 pri
subjektu vpisa RAZVOJNI CENTER INŽENIRINGI CELJE, d.o.o., sedež: Ul. XIV. divizije 14, 3000 Celje, pod vložno št.
1/01467/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo poslovnega deleža in
družbenikov s temile podatki:
Matična št.: 5204925
Ustanovitelji: Barborič Iztok, Celje, Miklošičeva 1, vložil 328.000 SIT, Berčnik
Marjan, Vojnik, Cesta talcev 34a, vložil
2,198.000 SIT, Dečman Stane, Celje, Grčarjeva 11, vložil 734.000 SIT, Gregel Sonja, Vojnik, Ilovca 15a, vložila 621.000 SIT,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d. –
za program notranjega odkupa, Ljubljana,
Kotnikova 38, vložil 5,078.000 SIT, Jagrič
Avgust, Celje, Čopova 12, vložil 586.000
SIT, Jurko Karmen, Celje, Škvarčeva 10,
vložila 2,193.000 SIT, Klinc Branko, Velenje, Paka pri Velenju 61a, vložil 502.000
SIT, Korent Ljubica, Teharje, Bukovžlak 81,
vložila 644.000 SIT, Leskovšek Željko, Celje, Gasilska 9, vložil 1,023.000 SIT, Lešek
Dušan, Celje, Kajuhova 9, vložil 756.000
SIT, Lilija Martin, Celje, Ipavčeva 14, vložil
2,102.000 SIT, Pantner Marijan, Celje, Cesta v Laško 9, vložil 1,191.000 SIT, Penca
Aleksandra, Celje, Ljubljanska 15, vložila
992.000 SIT, Prosenik Vladimir Savo, Celje, Klanjškova 11, vložil 2,453.000 SIT,
Ratej Franc, Celje,Škvarčeva 14, vložil
1,207.000 SIT, Robič Majda, Planina pri
Sevnici, Planina pri Sevnici n.h. vložila
622.000 SIT, Senčič Miroslava Nada, Žalec, Gotovlje 14b, vložila 1,530.000 SIT,
Sotlar Jožica, Celje, Milčinskega 11, vložil
571.000 SIT, Trofenik Jurij, Celje, Tomšičeva 1, vložil 669.000 SIT, Varšek Stanislav, Celje, Efenkova 41, vložil 898.000
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SIT, Zimšek Tone, Celje, Njegoševa 7, vložil 2,629.000 SIT, Gaber Sivka Nataša,
Škofja vas, Začret 50, vložila 383.000 SIT,
Šoster Oskar, Žalec, Podvin 16, vložil
308.000 SIT, Lilija Boštjan, Celje, Kozakova 8, vložil 134.000 SIT, Kobe Jernej, Celje,Ulica mesta Grevenbroich 7, vložil
335.000 SIT, ki so vstopili 28. 12. 1995,
ter Hren Alenka, Zreče, Ulica Pohorskega
bataljona 4, vložila 20.000 SIT, Romih Mira, Kalobje, Turno 5, vložila 73.000 SIT,
Skarlovnik Boštjan, Celje, Pristava 14b, vložil 64.000 SIT, Torkar Nikolaj, Celje, Ulica
Alme Karlinove 39, vložil 92.000 SIT, Mrovlje Milan, Šentjur pri Celju, Cesta Milana
Zidanška 8, vložil 404.000 SIT, Plohl Marija, Polzela, Ločica ob Savinji 56i, vložil
157.000 SIT, ki so vstopili 7. 2. 1998 –
odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-4277
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00915 z dne 4. 1. 2000 pri
subjektu vpisa SMREKA, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o., sedež: Podsmrečje 20, 3342 Gornji Grad, pod vložno št. 1/00455/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov,
firme družbenikov in deležev, povečanje
osnovnega kapitala iz sredstev družbe in
spremembo družbene pogodbe s temile
podatki:
Matična št.: 5034108
Osnovni kapital: 269,525.119,60 SIT
Ustanovitelji: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Mala ulica 5, in Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ulica
28, izstopila 27. 7. 1999; Miklavc Dominik, Mozirje, Goličnikova 4, vložil 704.442
SIT, Poličnik Jože, Gornji Grad, Tirosek
70, vložil 419.467 SIT, Strmšek Peter,
Gornji Grad, Attemsov trg 23, vložil
411.948 SIT, Pustoslemšek Ivan, Gornji
Grad, Dol 5, vložil 550.198 SIT, Krebs
Milena, Šmartno ob Paki, Otok 38, vložila
396.373 SIT, Lončar Zlata, Šmartno ob
Dreti, Kropa 17, vložila 410.438 SIT, Podpečan Marija, Luče ob Savinji, Raduha 57,
vložila 407.000 SIT, Podlinšek Frančišek,
Gornji Grad, Šokat 7, vložil 393.490 SIT,
Fale Benjamin, Ljubno ob Savinji, Prod 4,
vloži 418.820 SIT, Pustoslemšek Stanislava, Gornji Grad, Dol 5, vložil 424,174 SIT,
Krivec Fortunat, Nazarje, Žlabrska pot 15,
vložil 525.678 SIT, Drofelnik Peter, Gornji
Grad, Florjan 31, vložil 408.206 SIT, Kaker Ana, Gornji Grad, Tirosek 14, vložila
373.585 SIT, Poličnik Miran, Gornji Grad,
Novo naselje 7, vložil 338.149 SIT, Hofbauer Alojz, Nazarje, Zadrečka cesta 18,
vložil 444.272 SIT, Štiglic Drago, Gornji
Grad, Florjan 22, vložil 394.890 SIT, Remšak Jožef, Gornji Grad, Spodnji trg 8, vložil
361.521 SIT, Zavolovšek Rajko, Gornji
Grad, Novo naselje 36, vložil 511.964 SIT,
Ogradi Stanko, Gornji Grad, Spodnji trg
37, vložil 424.380 SIT, Bezovšek Terezija, Gornji Grad, Novo naselje 2, vložila
436.811 SIT, Čeplak Jnako, Šmartno ob
Dreti, Čeplje 5, vložil 383.430 SIT, Golob
Daniel, Šmartno ob Dreti, Slatina 1, vložil
417.386 SIT, Majko Vojko, Gornji Grad,
Novo naselje 46, vložil 335.895 SIT,
Žmavc Marjan, Gornji Grad, Lenart 33, vlo-
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žil 368.985 SIT, BANKA VELENJE, d.d.,
Bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
Velenje,
Rudarska
3,
vložila
30,445.774,79 SIT, MERCATOR –
ZGORNJESAVINJSKA KMETIJSKA ZADRUGA, Mozirje, z.o.o., Mozirje, Cesta v
Lepo njivo 2, vložil 122,218.000 SIT,
Ugovšek Miran, Gornji Grad, Novo naselje
47, vložil 526.072 SIT, in Zamernik Marija, Luče ob Savinji, Podvolovljek 43, vložil
366.005 SIT, ki so vstopili 29. 11. 1995,
ter S HRAM – PID TRGATEV, d.d., Ljubljana, Vilharjeva 29, vložila 8,636.000 SIT,
Republika Slovenija, Gregorčičeva 20,
Ljubljana, Ljubljana, Kotnikova 5, vložila
20,283.016,30 SIT, LESKOM d.d., Nazarje,
Savinjska
cesta,
vložil
13,072.647,21 SIT, Občina Gornji Grad,
Gornji Grad, Attemsov trg 3, vložila
10,081.618 SIT, LESNA – ŽAGA OTIŠKI
VRH, Dravograd, Šentjanž pri Dravogradu,
vložila 7,948.000,30 SIT Obina Luče, Luče ob Savinji, Luče 106, vložila 5,551.646
SIT, SAVINJA MOZIRJE, Mozirje, Na trgu
10, vložila 4,139.733 SIT, Občina Ljubno,
Ljubno ob Savinji, cesta v Rastke 12, vložila 2,407.681 SIT, BHV, d.o.o., Ljubljana,
Ljubljana, Mala ulica 8, vložila 2,379.169
SIT, Suhoveršnik Jože, Gornji Grad, Šmiklavž 28, vložil 48,973 SIT, Rihter Miran,
Gornji Grad, Spodnji trg 4, vložil 105.785
SIT, Ugovšek Ivan, Gornji Grad, Tlaka 19,
vložil 107.777 SIT, Zavolovšek Matej, Gornji Grad, Novo naselje 36, vložil 109.575
SIT, Jelšnik Janez, Gornji Grad, Lenart 15,
vložil 97,389 SIT, Sem Robert, Ljubno ob
Savinji, Radmirje 40, vloži 68.343 SIT, Tesovnik Brigita, Ljubno ob Savinji, Savina 1,
vložil 116.610 SIT, Jelšnik Zdenka, Solčava, Robanov kot 5, vložila 214.127 SIT,
Jurič Marinko, Ljubno ob Savinji, Radmirje
43, vložil 77.361 SIT, Nerat Damjan, Ljubno ob Savinji, Radmirje 63, vložil
104.608 SIT, Oblak Andrej, Mozirje, Ljubija 88, vložil 128.778 SIT, Suhovršnik
Francka, Gornji Grad, Tlaka 15, vložila
63.281 SIT, Ugovšek Franc, Ljubno ob
Savinji, Radmirje 56, vložil 96.087 SIT,
Zupančič Gašper, Gornji Grad, Attemsov
trg 28, vložil 67.363 SIT, Ermenc Tanja,
Mozirje, Aškerčeva 36, vložila 128.383
SIT, Špruk Matjaž, Stahovica, Gozd 10a,
vložil 124.815 SIT, ki so vstopili 27. 7 .
1999 – odgovornost: ne odgovarjajo.
Sprememba družbene pogodbe z dne
27. 7. 1999.
Rg-4280
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 1999/00631 z dne 12. 1. 2000
pri subjektu vpisa ATM SL, avtomatizacija in tehnika vodenja procesov, d.o.o.,
sedež: Prešernova 8, 3320 Velenje, pod
vložno št. 1/05781/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala iz sredstev družbe, spremembo
dejavnosti in akta o ustanovitvi d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 5791219
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
ustanovitelj: Rahimić Osman, Šoštanj,
Skorno 37, vstopil 20. 4. 1994, vložil
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana 12. 1. 2000: 7440
Ekonomsko propagiranje.
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Deajvnost, vpisana 12. 1. 2000: 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4522
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in
urejanje voda; 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; 4550 Dajanje strojev in
naprav za gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5165 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč,
počitniških in sindikalnih domov; 55232
Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55234
Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve za krajši
čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic,
samopostrežnih restavracij, picerij; 55303
Dejavnost slaščičarn, kavarn; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov;
55305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost
drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač in napitkov
v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 55510
Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava
hrane (catering); 7020 Dajanje lastnih nepremičnin 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; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
1. 12. 1999.
Rg-4282
Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 99/03173 z dne 25. 11. 1999 pri
subjektu vpisa GLIN K & M, prizvodnja
pohištva, d.o.o., sedež: Lesarska 10,
3331
Nazarje,
pod
vložno
št.
1/06478/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo družbenikov zaradi odsvojitve poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5817714
Ustanovitelj: Heuelle Ulrich Robert, izstopil 28. 10. 1999; K & M MOEBEL AKTIENGESELLSCHAFT, Kirchlengern – Nečija, Hamerkampstr. 11-14, vstopil 28. 10. 1999,
vložil 75.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

KOPER
Rg-1678
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01346 z
dne 28. 12. 1999 pri subjektu vpisa STAMO, d.o.o., proizvodnja stabilnih in izvenkrmnih motorjev, Koper, sedež:
Šmarska cesta 4, 6000 Koper, pod vložno št. 1/02181/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev aktov s
580. členom zakona o gospodarskih družbah: uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5499917
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Batagelj Ivan, razrešen 26. 7. 1999; direktor
Obad Iztok, Dekani, Dekani 278, imenovan
26. 7. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 12. 1999:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin; 29110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 29240 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 29400 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 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 popravila motornih koles; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 74150 Dejavnost
holdingov; 74204 Drugo projektiranje in
tehnično svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74700 Čiščenje stavb; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 74.120:
izvzeta je revizijska dejavnost.
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Rg-1679
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/01344 z
dne 28. 12. 1999 pri subjektu vpisa INFORMATIKA, d.o.o., računalniška in programska oprema, Koper, sedež: Šmarska cesta 4, 6000 Koper, pod vložno št.
1/00629/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev aktov s 580. členom zakona o gospodarskih družbah: sprememba
družbenikov in zastopnikov ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5280516
Ustanovitelja: Tovarna motornih vozil TOMOS, p.o., Koper, izstop 5. 3. 1993 in
GROUP TOMOS, d.o.o., Industrijski holding, Koper, Šmarska 4, vstop 5. 3. 1993,
vložek 16,679.875,40 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Milkovič Janez, razrešen 26. 7. 1999, Obad
Iztok, Dekani, Dekani 278, imenovan 26. 7.
1999 kot direktor, ki zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 28. 12. 1999:
28110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij
in njihovih delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino; 28512 Druga površinska in
toplotna obdelava kovin; 29110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
motorna vozila; 29240 Proizvodnja drugih
naprav za splošno rabo, d.n.; 29320 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 29400 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 50200 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 popravila motornih koles; 70120
Trgovanje z lastnimi nepremičninami;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 72100 Svetovanje
o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74150 Dejavnost holdingov; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74700
Čiščenje stavb; 74833 Druga splošna tajni-

ška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 74.120
izvzeta je revizijska dejavnost.
Rg-2140
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 99/02842 z
dne 24. 12. 1999 pod št. vložka
1/05738/03 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 1462741003
Firma: MLADINSKI SERVIS SEŽANA,
IZVAJANJE INTERESNIH DEJAVNOSTI
MLADIH, Organizacijska enota Cerknica
Skrajšana firma: MLADINSKI SERVIS
SEŽANA, Organizacijska enota Cerknica
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1380 Cerknica, Gerbičeva ulica št. 32
Ustanovitelj: Mladinski servis Sežana, Izvajanje interesnih dejavnosti mladih, Sežana, Partizanska cesta št. 15, vstop 29. 8.
1999, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj
podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Kolenc Nataša, Postojna, Kraigherjeva ulica št. 6, imenovana 29. 8. 1999,
kot vodja organizacijske enote zastopa brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 24. 12. 1999: 2212
Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in
periodike; 2215 Drugo založništvo; 5521
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 5522 Dejavnost kampov; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 72300
Obdelava podatkov; 74400 Oglaševanje;
74500 Dejavnost agencij za zaposlovanje
in posredovanje delovne sile; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833
Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 85323 Dejavnost dobrodelnih organizacij; 92511 Dejavnost knjižnic; 92623 Druge športne dejavnosti.
Rg-3026
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02632
z dne 6. 1. 2000 pod št. vložka
1/05745/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 1462245
Firma: EDITEL, prodaja, montaža in
servis telekomunikacijskih in računalniških naprav, d.o.o.
Skrajšana firma: EDITEL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Šmarje pri Sežani št. 27
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Fabjan Edi, Sežana, Avber
št. 19, vstop 9. 7. 1999, vložek 2,100.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Fabjan Edi, Sežana, Avber št. 19,
imenovan 9. 7. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.
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Dejavnost, vpisana 6. 1. 2000: 2956
Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 2971 Proizvodnja električnih gospodinjskih aparatov; 3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov; 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 naprav; 3230
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 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; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske
opreme; 3430 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi
stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami
za industrijo, trgovino, navigacijo; 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; 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.; 5521 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 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, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih 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; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
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povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti
drugih prometnih agencij; 6420 Telekomunikacije; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-3027
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02633
z dne 7. 1. 2000 pod št. vložka
1/05745/01 vpisalo v sodni register tega
sodišča ustanovitev s temile podatki:
Matična št.: 1462245001
Firma: EDITEL, prodaja, montaža in
servis telekomunikacijskih in računalniških naprav, d.o.o., Poslovna enota Sežana
Skrajšana firma: EDITEL, d.o.o., Poslovna enota Sežana
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 6210 Sežana, Kosovelova
št. 1b
Ustanovitelj: EDITEL, prodaja, montaža
in servis telekomunikacijskih in računalniških naprav, d.o.o., Sežana, Šmarje pri Sežani št. 27, vstop 9. 7. 1999, odgovornost:
vpisana kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Fabjan Edi, imenovan 9. 7. 1999,
zastopa brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 1. 2000: 4531
Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 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; 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 Porpavilo
električnih gospodinjskih aparatov; 5274
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Druga popravila, d.n.; 6022 Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 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; 6420 Telekomunikacije; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje;
7450 Dejavnost agencij za zaposlovanje in
posredovanje delovne sile; 7482 Pakiranje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-3041
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02778
z dne 13. 1. 2000 pri subjektu vpisa INŠTITUT, d.o.o., raziskovalna in razvojna dejavnost, Koper, sedež: Šmarska cesta 4,
6000 Koper, pod vložno št. 1/02183/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta z zakonom o gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5499968
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pribac Franc, razrešen 16. 11. 1999, direktor
Petek Goran, Idrija, Vrh zelj 22, imenovan
16. 11. 1999, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 13. 1. 2000: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28400 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin; 29110 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29320 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 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 popravila motornih koles;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74150 Dejavnost holdingov; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74700
Čiščenje stavb; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 74.120:
izvzeta je revizijska dejavnost.
Rg-3042
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/02779
z dne 13. 1. 2000 pri subjektu vpisa IPTA,
d.o.o., proizvodna tehnika in avtomatizacija, Koper, sedež: Šmarska cesta 4,
6000 Koper, pod vložno št. 1/00700/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta z zakonom o gospodarskih družbah, spremembo družbenika, uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5291739
Ustanovitelja: Tovarna motornih vozil TOMOS, p.o., Koper, izstop 5. 3. 1993 in
GROUP TOMOS, d.o.o., Industrijski holding, Koper, Šmarska 4, vstop 5. 3. 1993,
vložek 12,543.834,80 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Sikošek Jože, razrešen 16. 11. 1999; direktor Petek Goran, Idrija, Vrh zelj 22, imenovan 16. 11. 1999, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 13. 1. 2000: 28110
Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
delov; 28120 Proizvodnja kovinskega stavnega pohištva; 28400 Kovanje, stiskanje,
vtiskovanje in valjanje kovin, prašna metalurgija; 28511 Prekrivanje kovin s kovino;
28512 Druga površinskain toplotna obdelava kovin; 29110 Proizvodnja motorjev in
turbin, razen za letala in motorna vozila;
29240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo, d.n.; 29320 Proizvodnja drugih
kmetijskih in gozdarskih strojev; 29400 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 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
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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 popravila motornih koles;
70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
72300 Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
72600 Druge računalniške dejavnosti;
73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 74120 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74150 Dejavnost holdingov; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje; 74300 Tehnično preizkušanje
in analiziranje; 74400 Oglaševanje; 74700
Čiščenje stavb; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Vpiše se omejitev pri dejavnosti: 74.120:
izvzeta je revizijska dejavnost.
Rg-3068
Okrožno sodišče v Kopru, gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 1999/03166
z dne 24. 1. 2000 pri subjektu vpisa TOMOS, d.o.o., proizvodnja dvokoles in
komponent, Koper, sedež: Šmarska 4,
6000 Koper, pod vložno št. 1/05716/00
vpisalo v sodni register tega sodišča dopolnitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 1468588
Dejavnost, vpisana 24. 1. 2000: 28520
Splošna mehanična dela; 28621 Proizvodnja ročnega orodja; 28622 Proizvodnja orodja za stroje; 29120 Proizvodnja črpalk in
kompresorjev; 29140 Proizvodnja ležajev,
zobnikov in elementov za mehanski prenos
energije; 34300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 35410 Proizvodnja motornih koles; 35420 Proizvodnja koles; 35500 Proizvodnja drugih vozil, d.n.; 36110 Proizvodnja sedežnega pohištva.

LJUBLJANA
Rg-470
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/03186 z dne 1. 7. 1999 pod št. vložka
1/32082/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča d.n.o. s temile podatki:
Matična št.: 1430009
Firma: MARINKO IN DRUŽBENIK, avtoprevozništvo in gostinstvo, d.n.o., Ljubljana
Skrajšana firma: MARINKO IN DRUŽBENIK d.n.o., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Verovškova 25
Ustanovitelja: Marinko Matej, Ljubljana,
Verovškova ul. 25 in Lapajne Andreja, Ljub-

ljana, Preglov trg 7, oba vstopila 10. 6.
1999, odgovornost: odgovarjata s svojim
premoženjem.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Marinko Matej in zastopnica Lapajne
Andreja, namestnica direktorja, oba imenovana 10. 6. 1999.
Dejavnost, vpisana 1. 7. 1999: 4531
Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela;
4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4544
Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103
Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli
in dodatno opremo za motorna vozila;
50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 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 materia-
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lom, 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.; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov; 55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov;
55232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost
oddajanja sob gospodinjstev turistom;
55234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov; 55239 Druge nastanitve
za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55303 Dejavnost slaščičarn, kavarn;
55304 Dejavnost premičnih gostinskih
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obratov; 55305 Dejavnost turističnih kmetij
brez nastanitvenih zmogljivosti; 55309 Dejavnost drugih prehrambenih obratov;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 6024 Cestni tovorni
promet; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom
povezane dejavnosti, d.n.; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74400 Oglaševanje;
7470 Čiščenje stavb; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Rg-868
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09647 z dne 8. 11. 1999 pri subjektu
vpisa TOPPS, izvajanje cevnih inštalacij
d.o.o., sedež: Senožeti 30, 1262 Dol pri
Ljubljani, pod vložno št. 1/11672/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi z dne
20. 8. 1999 s temile podatki:
Matična št.: 5475961
Dejavnost, vpisana 8. 11. 1999: 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3350 Proizvodnja ur; 3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na
debelo s kovinami in rudami; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5170
Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 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 po-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
pravila, d.n.; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
8042 Drugo izobraževanje.
Rg-875
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/09643 z dne 9. 11. 1999 pod št. vložka 1/11672/01 vpisalo v sodni register tega sodišča domačo podružnico s temile podatki:
Matična št.: 5475961003
Firma: TOPPS, izvajanje cevnih inštalacij d.o.o., Ljubljana, podružnica Blue
Moon
Skrajšana firma: TOPPS d.o.o., Ljubljana, podružnica Blue Moon
Pravnoorg. oblika: domača podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Kersnikova 1
Ustanovitelj: TOPPS, izvajanje cevnih inštalacij d.o.o., Dol pri Ljubljani, Senožeti
30, vstop 20. 8. 1999, odgovornost: vpisan kot ustanovitelj podružnice.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Uštar Tomaž, Dol pri Ljubljani, Senožeti 30, imenovan 20. 8. 1999 kot vodja
podružnice.
Dejavnost, vpisana 9. 11. 1999: 2741
Proizvodnja plemenitih kovin; 2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in
kotlov za centralno ogrevanje; 2840 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin,
prašna metalurgija; 2851 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega
orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja;
2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2875
Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
3350 Proizvodnja ur; 3621 Kovanje kovancev in medalj; 3622 Proizvodnja nakita in
podobnih izdelkov; 3661 Proizvodnja bižuterije; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 3710 Reciklaža kovinskih ostankov in
odpadkov; 3720 Reciklaža nekovinskih
ostankov in odpadkov; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
kemikalij; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 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.; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 8042 Drugo izobraževanje.
Rg-2350
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/11211 z dne 9. 12. 1999 pri subjektu
vpisa ELMINT, Servis, projektiranje, izdelava modulov industrijske elektronike in trgovina, d.o.o., Levčeva 17, Mengeš, sedež: Levčeva 17, 1234 Mengeš,
pod vložno št. 1/14409/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, spremembo in uskladitev
dejavnosti ter spremembo družbene pogodbe z dne 25. 10. 1999 s temile podatki:
Matična št.: 5548225
Firma: ELMINT, proizvodnja in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ELMINT d.o.o.
Dejavnost, vpisana 9. 12. 1999: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
1920 Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov; 1930 Proizvodnja obutve; 3330 Proizvodnja opreme
za industrijsko procesno krmiljenje; 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 popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121
Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdel-
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ki, 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, testeniami,
slakornimi 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.; 74204 Drugo projektiranje
in tehnično svetovanje.
Rg-2550
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13524 z dne 24. 12. 1999 pod št. vložka 1/32618/00 vpisalo v sodni register tega sodišča k.d. s temile podatki:
Matična št.: 1483200
Firma: S.V.I.T. GAŠPER, storitve, k.d.
Skrajšana firma: S.V.I.T. GAŠPER, k.d.
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1311 Turjak, Turjak 2
Ustanovitelja: Gašper Norbert, odgovarja s svojim premoženjem in Gašper
Ljudmila, vložila 2.000 SIT, odgovornost:
odgovarja do višine nevplačanega vložka, oba Turjak, Turjak 2, vstopila 8. 12.
1999.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Gašper Norbert in prokuristka Gašper Ljudmila, oba imenovana 8. 12. 1999.
Dejavnost, vpisana 24. 12. 1999:
45310 Električne inštalacije; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva;
45440 Soboslikarska in steklarska dela;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij,
picerij; 55401 Točenje pijač in napitkov v
točilnicah in dnevnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte;
64200 Telekomunikacije, 65210 Finančni
zakup (leasing), 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 74140 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 74600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.
Rg-2646
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/15712 z dne 13. 1. 2000 pri subjektu vpisa TG – TIM, trgovina, gostinstvo
in storitve v blagovnem prometu, d.o.o.,
Ljubljana, sedež: Dolenjska cesta 50,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/19716/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo ustanoviteljev, deležev,
dejavnosti in družbene pogodbe z dne
28. 12. 1999 s temile podatki:
Matična št.: 5670578
Ustanovitelji: Kranjc Alenka, izstopila
28. 12. 1999; Serdinšek Zvonko, Ljubljana, Dolenjska cesta 50 in Kranjc Stanislav,
Preserje, Prevalje pod Krimom 28, oba vstopila 28. 12. 1999, vložila po 1,225.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
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Dejavnost, izbrisana 13. 1. 2000: 551
Dejavnost hotelov; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo, penzionov; 55111 Dejavnost
hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 552 Dejavnost domov, kampov
in drugih nastanitvenih zmogljivosti za krajši
čas; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5522 Storitve kampov; 5530 Gostinske storitve prehrane; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 5551 Storitve menz;
6022 Storitve taksistov; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj;
s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7440
Ekonomsko propagiranje.
Dejavnost, vpisana 13. 1. 2000: 55100
Dejavnost hotelov in podobnih obratov;
55210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč; 55220 Dejavnost kampov; 5530 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih; 55510 Dejavnost
menz; 60220 Dejavnost taksistov; 63300
Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 74400
Oglaševanje.
Rg-2815
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/11212 z dne 19. 1. 2000 pri subjektu vpisa QUANTUM, d.o.o., podjetje za
računalniško in pisarniško opremo,
Stegne 21, Ljubljana, sedež: Stegne 21,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/04318/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža, firme, skrajšane firme, dejavnosti, akta o ustanovitvi z
dne 13. 10. 1999 in uskladitev dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5333920
Firma: QUANTUM, podjetje za računalniško in pisarniško opremo, d.o.o.
Skrajšana firma: QUANTUM, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21c
Dejavnost, vpisana 19. 1. 2000: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov;
3001 Proizvodnja pisarniških strojev; 3002
Proizvodnja računalnikov in druge opreme
za obdelavo podatkov; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5245 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 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.; 6420 Telekomunikacije; 7012 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7133 Da-
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janje pisarniške in računalniške opreme v
najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 7260 Druge
računalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje
in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Oglaševanje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti;
9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-3263
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/12217 z dne 11. 1. 2000 pod št.
vložka 1/32690/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1468308
Firma: GSP, GLOBAL SERVICE PROVIDER, družba za komunikacije, d.o.o.
Skrajšana firma: GSP, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Dunajska 156
Osnovni kapital: 20,000.000 SIT
Ustanovitelja: Šoba Boštjan, Ljubljana,
Tominškova 3, in AVTO CENTER LOVŠE,
d.o.o., Domžale, Jarška 11, oba vstopila
23. 11. 1999, vložila vsak po 10,000.000
SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Šoba Boštjan, Ljubljana, Tominškova
3, imenovan 23. 11. 1999.
Dejavnost, vpisana 10. 1. 2000: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 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; 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; 3140 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij; 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;
32200 Proizvodnja radijskih in televizijskih
oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav; 3230 Proizvodnja radijskih in televizij-
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skih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike; 32300
Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in
predvajanje zvoka in slike; 3330 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje; 3340 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme; 3350 Proizvodnja ur; 3663 Proizvodnja drugih izdelkov,
d.n.; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 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 popravila 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; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 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; 55100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov; 55210
Dejavnost planinskih domov in mladinskih
prenočišč; 55220 Dejavnost kampov;
55231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov; 55232 Dejavnost
turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi; 55233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom; 55239 Druge nastanitve za krajši čas, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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 in dnevnih barih; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 55510 Dejavnost menz; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 60220
Dejavnost taksistov; 6023 Drug kopenski
potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 64120
Kurirska dejavnost, razen javne pošte; 6420
Telekomunikacije; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg; 70120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil v
najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih
strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje
pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71401 Izposojanje športne
opreme; 71402 Dejavnost videotek; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240
Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških
naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 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; 74150
Dejavnost holdingov; 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;
74400 Oglaševanje; 7470 Čiščenje stavb;
7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga
splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422
Drugo izobraževanje, d.n.; 9211 Snemanje
filmov in videofilmov; 9212 Distribucija fil-

mov in videofilmov; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov; 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-3285
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14326 z dne 10. 1. 2000 pri subjektu vpisa HRIBERNIG, strešne konstrukcije, d.o.o., sedež: Bratislavska 7, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/27260/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža, osnovnega kapitala, deleža, zastopnikov in akta o ustanovitvi z dne
17. 11. 1999 s temile podatki:
Matična št.: 5924006
Sedež: 1000 Ljubljana, Miklošičeva 18
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: HRIBERNIG DACHDECKUNGSGESELLSCHAFT M.B.H., Völkermakrt, Klagenfurter strasse 55, vstop
10. 10. 1995, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Verhunc Tatjana, razrešena 30. 9. 1999; prokurist Jokovič Božo, Jesenice, Cesta Maršala Tita 16, imenovan 1. 10. 1999.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
17. 11. 1999.
Rg-3295
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14236 z dne 17. 1. 2000 pri subjektu vpisa PROTONIK, podjetje za storitve, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., sedež: Pot v Rudnik 10, 1241 Kamnik, pod
vložno št. 1/16932/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža, osnovnega kapitala, deleža, uskladitev in spremembo dejavnosti ter spremembo akta o ustanovitvi z dne 15. 12. 1999 s
temile podatki:
Matična št.: 5629284
Sedež: 1241 Kamnik, Grintovška 14
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Berlec Dušan, Kamnik,
Habjanova ulica 10, Šmarca, vstop 15. 11.
1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Dejavnost, izbrisana 17. 1. 2000:
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 6330
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev
potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 9303 Druge storitve za nego telesa.
Dejavnost, vpisana 17. 1. 2000: 52450
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 55302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij; 55304 Dejavnost premičnih gostinskih obratov; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih;
55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 6330 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n; 9304 Druge dejavnosti za nego telesa.
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Rg-3890
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/10599 z dne 3. 2. 2000 pod št. vložka 1/32773/00 vpisalo v sodni register tega sodišča d.o.o. s temile podatki:
Matična št.: 1453874
Firma: EUROBAR, trgovina, servis,
storitve, d.o.o., Ljubljana, Ul. Bratov Miklič 5
Skrajšana firma: EUROBAR, d.o.o.,
Ljubljana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 1000 Ljubljana, Ul. Bratov Miklič 5
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Hace Aleksander, Ljubljana, Ulica Bratov Miklič 5, vstop 22. 6.
1999, vložek 2,100.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Hace Aleksander, Ljubljana, Ulica
bratov Miklič 5, imenovan 22. 6. 1999.
Dejavnost, vpisana 3. 2. 2000: 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5272 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov.
Rg-3991
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/0987 z dne 25. 1. 2000 pri subjektu vpisa TISKARNA PLEŠKO, d.o.o., Tiskarstvo in z njim povezane storitve,
Rožna dolina, C. XV/9a, 1000 Ljubljana,
sedež: Rožna dolina, C. XV/9a, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/31334/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo naslova sedeža s temile podatki:
Matična št.: 1353454
Firma: TISKARNA PLEŠKO, d.o.o., Tiskarstvo in z njim povezane storitve,
Rožna dolina, C. IV/32-34, Ljubljana
Sedež: 1000 Ljubljana, Rožna dolina, C. IV/32-34.
Rg-4531
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/13169 z dne 14. 1. 2000 pri subjektu vpisa JEKLAR, podjetje za izdelavo
strešne opeke, d.o.o., Bloška polica, sedež: Bloška polica 2a, 1384 Grahovo,
pod vložno št. 1/14157/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
osnovnega kapitala, deležev, dejavnosti, zastopnikov, družbene pogodbe z dne 2. 12.
1999, spremembo in uskladitev dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5545889
Firma: JEKLAR, podjetje za izdelavo
strešne opeke in storitve d.o.o., Bloška
polica
Osnovni kapital: 2,887.149 SIT
Ustanovitelja: Jeklar Jože in Jelkar
Ivanka Grahovo, Bloška polica 2a, vstopila 18. 11. 1991, vložila vsak po
1,443.574,50 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: Jeklar Jože, razrešen kot zastopnik in imeno-
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van za direktorja 2. 12. 1999, direktorica
Jelkar Ivanka, imenovana 2. 12. 1999.
Dejavnost, vpisana 14. 1. 2000: 0202
Gozdarske storitve; 1421 Pridobivanje gramoza in peska; 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.; 2040 Proizvodnja lesene
embalaže; 2640 Proizvodnja strešnikov,
opeke in drugih keramičnih materialov za
gradbeništvo; 2661 Proizvodnja betonskih
izdelkov za gradbeništvo; 3663 Proizvodnja
drugih izdelkov, d.n.; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4525 Druga gradbena dela,
tudi dela specialnih strok; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten; 4545 Druga zaključna
gradbena dela; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 5156 Trgovina na debelo z
drugimi polizdelki; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na
debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5261 Trgovina na
drobno po pošti.
Rg-6226
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
99/13714 z dne 23. 12. 1999 pri subjektu vpisa MARVEL, zastopništvo, prodaja
in proizvodnja, d.o.o., sedež: Tabor 8,
1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/18999/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, skrajšane firme,
sedeža, naslova ustanovitelja, osnovnega
kapitala, deleža, dejavnosti, zastopnika in
akta o ustanovitvi z dne 6. 12. 1999 s temile podatki:
Matična št.: 5643309
Firma: ORTOPEDIJA 1989, proizvodnja in prodaja medicinskih in ortopedskih pripomočkov d.o.o.
Skrajšana firma: ORTOPEDIJA 1989
d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Šmartinska
c. 152
Osnovni kapital: 2,100.000 SIT
Ustanovitelj: Ujc Tomislav, Rodica, Slomškova ulica 20, vstop 9. 4. 1992, vložek
2,100.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Ujc Tomislav, imenovan 9. 4. 1992,
zastopa družbo brez omejitev in direktorica
Šabanov Tatjana, Ljubljana, Beblerjev trg 8,
imenovan 6. 12. 1999.
Dejavnost, vpisana 23. 12. 1999: 1930
Proizvodnja obutve; 3310 Proizvodnja me-
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dicinske in kirurške opreme in ortopedskih
pripomočkov; 5232 Trgovina na drobno z
medicinskimi in ortopedskimi 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; 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; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 5273 Popravilo ur, nakita;
5274 Druga popravila, d.n.; 63300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti,
d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti, d.n.
Rg-2842
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
1999/14881 z dne 12. 1. 2000 pri subjektu vpisa PROFANO, družba za interaktivno komuniciranje, d.o.o., sedež: Ciril
Metodov trg 14, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/32113/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo ustanoviteljev s temile podatki:
Matična št.: 1414488
Ustanovitelj: Oberstar Ciril, izstopil 4. 11.
1999; Miheljak Blaž, Slovenj Gradec, Pod
graščino 28, vstopil 4. 11. 1999, vložil
500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-10214
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
2000/07785 z dne 26. 5. 2000 pri subjektu vpisa INŠTITUT ZA ELEKTRONIKO
IN VAKUUMSKO TEHNIKO d.d. Ljubljana, pod vložno št. 1/00352/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča začetek redne
likvidacije, spremembo firme in zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5051665
Firma: INŠTITUT ZA ELEKTRONIKO IN
VAKUUMSKO TEHNIKO d.d., Ljubljana –
v likvidaciji
Skrajšana firma: IEVT, d.d. Ljubljana –
v likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Simčič Janez, razrešen 26. 4. 2000;
likvidator Bončina Igor, Ljubljana, Brilejeva
ulica 9, imenovan 26. 4. 2000.
Sklep skupščine z dne 26. 4. 2000 o
začetku redne likvidacije.
Rok za prijavo terjatev je 30 dni od
objave sklepa v Uradnem listu RS.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra

LJUBLJANA
Srg 4039/99
Rg-71
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje
družbe po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra družbe DOMINAT, poslovne storitve, d.o.o., s sedežem v Ljubljani,
Kranjčeva 22, objavlja sklep:
DOMINAT, poslovne storitve, d.o.o., s
sedežem v Ljubljani, Kranjčeva 22, reg.
št. vl. 1/27800/00, preneha po sklepu
skupščine z dne 6. 7. 1999.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbeniki so: Lah Marica, Cesta Cirila
Kosmača 15, Ljubljana-Šmartno; Laharnar-Janežič Elvira, Čopova 3, Kamnik; Kovačič Josip, Šuligojeva 8, Grosuplje; Kršinar Branko, Topol 5 A, Medvode; Trampuš
Iztok, Smrdujeva 13, Ljubljana; Urankar Nataša, Pot na Fužine 57, Ljubljana; Žnideršič
Marija, Trtnikova 5, Ljubljana in Weber Marko, Cesta talcev 17, Medvode, z ustanovitvenim kapitalom 1,520.000 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital v celoti
prenese na ustanovitelje v skladu z njihovimi ustanovnimi deleži.
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 7. 2. 2000
Srg 3057/99
Rg-6215
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog TAO, d.o.o., Ljubljana,
za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
TAO, d.o.o., Ljubljana, podjetje za akopresuro in masažo, Ljubljana, Štihova 18, objavlja sklep:
TAO, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/06138/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 7. 6.
1999.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Milan Jarc, Štihova ulica
18, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
1,501.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
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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 13. 7. 1999
Srg 4326/2000
Rg-6230
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog RIPOS, d.o.o., Ljubljana, za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbris iz sodnega registra družbe RIPOS,
d.o.o., Podjetje za računovodske storitve,
izdelovanje in trženje programske opreme
ter svetovanje, Ljubljana, Na Hreši 2, objavlja
sklep:
RIPOS, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/15179/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 3.
2000.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena razmerja z delavci.
Ustanovitelji družbe so Povše Miran,
Rojčeva ulica 9, Ljubljana, Strgar Tomaž,
Prekmurska ulica 2, Ljubljana ter Rupnik
Rok, Podgornikova ulica 1, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,569.672 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku vse ostalo premoženje družbe
prevzamejo ustanovitelji v enakih deležih,
torej vsak eno tretjino.
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 11. 5. 2000
Srg 5903/2000
Rg-9074
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog TELEFORM, d.o.o., Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra družbe TELEFORM, d.o.o., Ljubljana, objavlja
sklep:
TELEFORM, podjetje za telekomunikacije in informatiko, d.o.o., Ljubljana,
Katreževa pot 26, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 7. 4.
2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Zakrajšek Stane, Katreževa pot 26, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,603.600 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo

sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2000
Srg 5905/2000
Rg-9075
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog GERKO, d.o.o., Ljubljana,
za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe
GERKO, d.o.o., Ljubljana, objavlja sklep:
GERKO, trgovina, d.o.o., Ljubljana,
Kolodvorska 9, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 4. 4.
2000.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelj je Kolšek Danilo, Ljubljana,
Cesta na Rožnik 31, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2000
Srg 11094/2000
Rg-10172
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe CA - KA INVEST,
finančni inženiring, d.o.o., Tavčarejva 6,
Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe CA - KA INVEST, finančni inženiring,
d.o.o., Tavčarjeva 6, Ljubljana, objavlja
sklep:
Družba CA - KA INVEST, finančni inženiring, d.o.o., Tavčarejva 6, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 20. 6. 2000.
Vse obveznosti družbe do tretjih oseb,
zaposlenih in države so poplačane, družba
ima urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelj je SICURAINVEST TRUST,
finančna korporacija, d.d., s sedežem: Ljubljana, Gosposvetska 10, ki jo zastopa direktor Andrej Sever.
Družba prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe, za kar
jamči z vsem svojim premoženjem.
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 25. 7. 2000
Srg 10940/2000
Rg-10173
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe PRAVNA ZALOŽBA,
družba za izdajanje pravnih publikacij,
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d.o.o., Linhartova 9, Ljubljana, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe PRAVNA ZALOŽBA, družba za izdajanje pravnih publikacij, d.o.o., Linhartova 9, Ljubljana, objavlja sklep:
Družba PRAVNA ZALOŽBA, družba za
izdajanje pravnih publikacij, d.o.o., Linhartova 9, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
20. 6. 2000.
Vse obveznosti družbe so poplačane,
družba nima v delovnem razmerju nobnega
delavca.
Ustanovitelja sta Hinko Jenull, Miklošičeva cesta 13, Ljubljana in Borivoje Ljujić,
Ulica Metoda Mikuža 18, Ljubljana.
Oba družbenika prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe za kar jamčita z vsem svojim premoženjem.
Sredstva družbe se prenesejo v celoti na
imenovana družbenika, in sicer za vsakega
do ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2000
Srg 10677/2000
Rg-10174
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog KINTA, podjetje za trgovino,
izvoz in uvoz ter storitve, d.o.o., Parmova
41, Ljubljana, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe KINTA, podjetje za trgovino,
izvoz in uvoz ter storitve, d.o.o., Parmova
41, Ljubljana, objavlja sklep:
KINTA, podjetje za trgovino, izvoz in
uvoz ter storitve, d.o.o., Parmova 41,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/17109/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 16. 6. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in vsa
razmerja z delavci so urejena.
Ustanovitelj je Komat Franc, Cesta XII.
št. 2/a, Ljubljana Polje, z ustanovitvenim
kapitalom 1,538.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku vse ostalo premoženje v celoti
prevzame družbenik.
Zoper sklep ustanovitelja 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 19. 7. 2000
Srg 10254/2000
Rg-10177
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog ustanoviteljice za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe SIMETRA-
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LA, Podjetje za oblikovanje, trgovino in inženiring, d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina c.
XII/10, objavlja sklep:
SIMETRALA, Podjetje za oblikovanje,
trgovino in inženiring, d.o.o., Ljubljana,
Rožna dolina c. XII/10, reg. št. vl.
1/14690/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 1. 6.
2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Tišler Vesna, Ljubljana,
Rožna dolina c. XII/10, z ustanovitvenim
kapitalom 1,810.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanoviteljico.
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 18. 8. 2000
Srg 9102/2000
Rg-10181
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog ANCOM, podjetje za uvoz,
izvoz, marketing, storitve in proizvodnjo,
d.o.o., Ljubljana, Omahnova 13 a, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe objavlja
sklep:
ANCOM, podjetje za uvoz, izvoz, marketing, storitve in proizvodnjo, d.o.o.,
Ljubljana, Omahnova 13a, reg. št. vl.
1/7328/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 16. 5.
2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Mihailovič Neda, Ljubljana, Omahnova 13 in Cesarman Andrej,
Ljubljana, Livarska 14, z ustanovitvenim kapitalom 1,705.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 8. 2000
Srg 4209/2000
Rg-10182
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog PENTA, trgovina in svetovanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 21, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe objavlja
sklep:
PENTA, trgovina in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Dunajska 21, reg. št. vl.
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1/16029/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 3.
2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Potočnik Frančiška-Marija, Ljubljana, Puhova 4, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 8. 2000

tvenim kapitalom 2,100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe, ki je le denarni vložek v znesku 1,100.000 SIT, ki ga je ob
ustanovitvi v celoti vplačal Miodrag
Milanović, po prenehanju družbe postane
premoženje Miodraga Milanovića.
Obveznost družbenikov za vplačilo preostalega denarnega vložka 1,000.000 SIT v
skladu z družbeno pogodbo, preneha hkrati
s prenehanjem družbe.
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 17. 8. 2000

Srg 9360/2000
Rg-10183
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog OMAPLAST, podjetje za reciklažo plastičnih mas, d.o.o., Grosuplje,
Kosovelova 3, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe objavlja sklep:
OMAPLAST, podjetje za reciklažo plastičnih mas, d.o.o., Grosuplje, Kosovelova 3, reg. št. vl. 1/3573/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 20. 4. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Omahen Jože in Omahen Zlatka, Grosuplje, Ljubljanska 24, z
ustanovitvenim kapitalom 7,820.594 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v
smislu 396. in 397. člena zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 8. 2000

Srg 9067/2000
Rg-10187
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog MIA, zastopanje, svetovanje,
trgovina, družba z omejeno odgovrnostjo
(d.o.o.), Ljubljana, Slomškova 6, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe objavlja
sklep:
MIA, zastopanje, svetovanje, trgovina, družba z omejeno odgovornostjo
(d.o.o.), Ljubljana, Slomškova 6, reg. št.
vl. 1/15710/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 15. 5.
2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Vojsk Adolf, Begunje, Begunje 32d, z ustanovitvenim kapitalom
1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 8. 2000

Srg 9065/2000
Rg-10184
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog TAXI M.M. MR.MILAN, prevoz oseb in turizem, d.o.o., Ljubljana, Belokranjska ulica 2, za prenehanje družbe po
skrajšanem postopku in izbris iz sodnega
registra družbe objavlja sklep:
TAXI M.M. MR.MILAN, prevoz oseb in
turizem, d.o.o., Ljubljana, Belokranjska
ulica 2, reg. št. vl. 1/32996/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 15. 5. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Milanović Miodrag,
Ljubljana, Brodarjev trg 3 in Ignjić Nebojša,
Ljubljana, Belokranjska ulica 17, z ustanovi-

Srg 10520/2000
Rg-10196
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog ustanoviteljice za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra družbe NMN, podjetje za trgovino, d.o.o., Ljubljana, Petkovškovo nabrežje 67, objavlja sklep:
NMN, podjetje za trgovino, d.o.o.,
Ljubljana, Petkovškovo nabrežje 67, reg.
št. vl. 1/15961/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
12. 6. 2000.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Kuzmanić Natalija,
Ljubljana, Rusjanov trg 5, z ustanovitvenim
kapitalom 1,508.000 SIT, ki prevzema ob-
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veznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese v celoti na ustanoviteljico.
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 22. 8. 2000

NOVA GORICA
Rg-10179
Družba ABAKUS, Elektronika in računalništvo, d.o.o., Nova Gorica, ki je vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v
registru s št. reg. vložka 1/1257/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 27. 7. 2000.
Ustanovitelj Stražišar Robert, Iztokova
80, Nova Gorica, prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju
vseh stroškov, povezanih s prenehanjem
družbe ter izbrisom iz registra, pripada
ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa družbe iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 7. 2000
Rg-10180
Družba INTERMEDIA, d.o.o., zastopanje in posredovanje, Poljubinj 89f, ki je
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. reg. vložka 1/2497/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 19. 8. 2000.
Ustanovitelja Milena Taljat, Most na Soči 8, Most na Soči in LINESTAR ENGINEERING LIMITED, LONDON, London W1 Y9
DD, Vel. Bsuite 6059, 72 New Bond str.,
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljema.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa družbe
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 8. 2000

Št.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 026-2/00-403
Ob-34839
Republika Slovenija, Upravna enota Radlje ob Dravi, Oddelek za občo upravo, druge upravne naloge in skupne zadeve je dne
30. 8. 2000 vpisal v evidenco registra pravila sindikata podjetja Koroška trgovina,
d.d., pod zap. št. 2/2000.
Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
postane sindikat pravna oseba.
Št. 028-2/00 1427
Ob-34965
Statut podružnice NSS, Konjiška konfekcija, Slovenske Konjice, sprejet na
ustanovni skupščini Neodvisnega sindikata Slovenije, podružnice Konjiška konfekcija Slovenske Konjice, s sedežem Tovarniška 5, Slovenske Konjice, dne 5. 7.

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.
Po-9130
N 10/2000-6
Pogrešani Andrej Strgar se je rodil
27. 11. 1878 v kraju Volčanski Ruti, materi
Katarini in očetu Luki Strgarju. Od doma je
odšel že pred letom 1940 nakar se je za
njim izgubila vsaka sled.
Pogrešancu je bila postavljena skrbnica
za poseben primer Barbara Rutar, Soška
ulica 17, Tolmin.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 6. 7. 2000

Oklici dedičem
“D” I D 207/98
OD-4379
Hubad Marjeta, roj. 22. 2. 1892, umrla
26. 3. 1976 v Ljubljani, je umrla brez otrok.
Sodišču ni znano ali je kaj zakonitih dedičev,
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2000, se hrani pri Upravni enoti Slovenske
Konjice.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 56, dne 7. 8. 2000.
Št. 026-16/00
Ob-34977
Veljavna pravila sindikata SVIZ Osnovne šole Dante Alighieri Izola - Scuola
elementare Dante Alighieri Isola, Ulica
Oktobrske revolucije 10, Izola, ki so bila
sprejeta na 1. sestanku dne 17. 2. 2000 se
sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti Izola.
Pravila so vpisana v evidenco temeljnih
aktov sindikatov pod zap. št. 19.
Nu: 026-16/00
Ob-34978
Il vigente Regolamento del Sindacato
SVIZ dell’istituto Osnovna šola “Dante
Alighieri” izola - Scuola elementare
“Dante Alighieri” Isola, Via Rivoluzione
d’Ottobre, n. 10, Isola, approvato in seno
alla prima riunione tenutasi il 17. 2. 2000,
vengono ACCETTATI IN CUSTODIA presso
I’Unita amministrativa Isola.
Il Regolamento risulta iscritto nel registro
degli atti fondamentali dei sindacati, al num.
progr. 19.

zato poziva morebitne zakonite dediče, da v
roku 1 leta od objave oklica na oglasni deski
tukajšnjega sodišča priglasijo svoje pravice
do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 1. 2000
D 221/99
OD-9126
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pok. Mihelčič Stanislavu, sinu Janeza in Frančiške, roj. 8. 5. 1948 v Grahovem, nazadnje stanujočem Grahovo 57, ki
je umrl dne 4. 9. 1999.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 27. 7. 2000
D 707/93
IZ-8923
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru teče
zapuščinski postopek po pok. Tereziji Hameršak, hčeri Sebastjana Hameršaka, roj.
3. 9. 1933, stan. Hotinja vas 89, ki je umrla
dne 1. 4. 1993.
K dedovanju sta na podlagi zakona med
drugimi poklicani neznani hčeri pok. zapustničinega brata Dušana Hameršaka, ki živita v BiH. Enak poziv velja za njune morebitne potomce.
Pozivamo dedinji, da sodišču v roku enega leta od objave tega oklica, priglasita svoje pravice do zapuščine. Po preteku tega
roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljenega skrbnika in na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 9. 6. 2000
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D 126/93
OD-10169
V zapuščinski zadevi po pok. Banda
Gojku, roj. 20. 8. 1934 v Slunju, nazadnje
stanujočem v Portorožu, Podvozna c. 3,
umrlem dne 23. 5. 1993, je bila s strani
CSD Piran, dedičem neznanega bivališča
Božič Miri, Tomič Dragici in Padežan Zlatki, postavljena začasna skrbnica za poseben primer Marn Golob Dragica iz Portoroža, Obala 119.
Dediči neznanega bivališča se pozivajo,
da v roku enega leta od objave oklica priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 7. 7. 2000
D 253/99
OD-9127
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v
zapuščinski zadevi po pokojnem Šket Antonu, roj. 29. 4. 1924, socialnem podpirancu, samskem, državljanu Republike Slovenije, nazadnje stalno stanujočem Sotensko
33, Šmarje pri Jelšah, umrlem dne 9. 7.
1999, v skladu s prvim odstavkom 130. člena zakona o dedovanju, dne 30. 6. 2000
sklenilo:
v Uradnem listu RS in na oglasni deski
tukajšnjega sodišča se objavi oklic tistim, ki
imajo pravico do dediščine po pokojnem
Šket Antonu, naj se priglasijo sodišču v
enem letu od objave oklica.
Za začasno skrbnico zapuščine pokojnega Šket Antona se postavi Čakš Marijo,
stan. Migojnice 103/A, Griže.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 30. 6. 2000
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do dolžnice Zanco Bakovnik Marielle iz Ankarana, Frenkova 10, na podlagi pogodbe
o kreditu, št. 236-1991/92 z dne 10. 9.
1999, v višini 5,000.000 SIT s pp, z
obrestmi TOM +6,5% letno, spremenljiva v
višini, rokih in na način, določen z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah
upnice: terjatev zapade v plačilo v 240 mesečnih obrokih, pri čemer je rok porabe
kredita 30. 9. 1999 ter pod drugimi pogoji, razvidnimi iz sporazuma strank, opr. št.
SV 1159/99 in navedene pogodbe, ki je
sestavni del sporazuma, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi,
in sicer stanovanja v izmeri 72,17 m 2, ki se
nahaja v drugem nadstropju stanovanjske
stavbe z naslovom Koper, Brolo št. 4a (prej
Trg revolucije 4), s pripadajočo solastninsko pravico na stavbišču in zemljišču, glede na delež, sorazmeren vrednosti stanovanja v primerjavi s skupno vrednostjo etažne lastnine v celi hiši, stavba pa stoji na
parc. št. 372, vpisani v vl. št. 24 k.o. Koper, kar je dolžnica pridobila na podlagi
kupoprodajne pogodbe, sklenjene s Hrvatin Tatjano kot prodajalko z dne 21. 5.
1999 ter aneksa z dne 9. 6. 1999 in aneksa št. 2 z dne 29. 7. 1999.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 12. 1999

Stečajni postopki
in likvidacije
Popravek

Oklici o skrbnikih in razpravah
II P 316/95
SR-1648
Okrožno sodišče v Ljubljani je po sodnici Barbari Knol Drobnič, v pravdni zadevi
tožeče stranke Jožeta Podboja, Štrekljeva
4, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Ivan
Markovič iz Ljubljane, proti toženi stranki
Janezu Pečniku, Nazorjeva 12, Ljubljana,
začasno na neznanem naslovu v tujini, zaradi plačila zneska 3,191.160 SIT, izven naroka dne 1. 12. 1999 sklenilo:
tožencu Janezu Pečniku, roj. 5. 3.
1957, se postavi začasnega zastopnika Mihaila Miliča, upokojenega odvetnika, Cankarjeva 10, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 12. 1999

Izvršbe in zavarovanja
R 310/99
IZ-540
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Drava Ferligoja v Kopru, pod
opr. št. SV 1152/99 z dne 29. 9. 1999 se
zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice
Nove Ljubljanske banke, d.d., Ljubljana,

St 43/2000
S-34787
To sodišče je v postopku prisilne poravnave pod opr. št. St 43/2000 med dolžnikom Veplas, Velenjska plastika, d.d., Štrbenkova 1, Velenje in njegovimi upniki,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 73 z dne
19. 8. 2000, S-33973, stran 6626, objavil
sklep, kjer je prišlo do napake pri zapisu
opravilne številke in datuma sklepa, tako da
sklep pravilno glasi:
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 43/2000 sklep
z dne 9. 8. 2000.
Okrožno sodišče v Celju
dne 28. 8. 2000
St 10/99-43
S-34788
To sodišče je s sklepom opr. št. St
10/99 z dne 28. 8. 2000 v stečajni zadevi
nad dolžnikom Tehtnica Kranj, Podjetje
za popravilo in izdelavo precizne mehanike in elektronike, p.o., Benedikova 1,
Kranj, sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom se zaključi.
Zoper ta sklep lahko upniki stečajnega
postopka vložijo pritožbo v roku 15 dni po
tej objavi.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 8. 2000
St 48/2000-28
S-34789
To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Bombažna predilni-

ca in tkalnica Tržič, d.d., Predilniška c.
16, Tržič, s sklepom opr. št. St 48/2000 z
dne 3. 8. 2000 spremenilo odredbo o imenovanju upniškega odbora z dne 28. 7.
2000, tako da je namesto Probanke, d.d.,
Maribor, imenovalo za člana upniškega odbora upnika Intereuropa, Mednarodna špedicija, transport in pomorska agencija, d.d.,
Koper, Vojkovo nabrežje 32.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 24. 8. 2000
St 26/2000-5
S-34790
1. Z dnem 29. 8. 2000 se začne
stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Simentalka, Mesna predelava in
prodaja, d.o.o., Soboška cesta 1, Ljutomer.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in
dokazih 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.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 27. 11. 2000 ob 14. uri, pri tukajšnjem sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 29. 8. 2000 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 8. 2000
St 6/98-86
S-34791
Stečajni postopek zoper dolžnika
MAR-KER Murska Sobota, d.o.o., Murska
Sobota, Kopališka št. 2, se po drugem
odstavku 99. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh
po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 8. 2000
St 27/2000-43
S-34792
To sodišče je s sklepom opr. št. St
27/2000 z dne 30. 8. 2000 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Železarna Jesenice, d.o.o., Cesta železarjev 8, Jesenice.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Andrej Kozelj, Hrvatski trg 3, Ljubljana.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj sodišču z obrazloženo vlogo
in priloženimi dokazili o obstoju in višini terjatev, v dveh izvodih in s potrdilom o plačani
sodni taksi za prijavo terjatve, ki znaša 5%
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tolarske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar
največ 30.000 SIT, na žiro račun št.
51500-840-052-3390, v roku 30 dni po
objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo v
dveh izvodih ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka iz
prejšnje točke.
Člani upniškega odbora so:
– Slovenske železarne, d.d., Gerbičeva 98, Ljubljana,
– Meting – ŽJ, d.o.o., Cesta železarjev 8, Jesenice,
– CPK – ŽJ, d.o.o., Cesta železarjev 8,
Jesenice,
– SŽ ŽJ – Fiprom, d.o.o. – v stečaju,
Cesta železarjev 8, Jesenice,
– Barbara Kozina, Gosposvetska 11,
Kranj – delavska zaupnica.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 30. 8. 2000.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 8. 2000
St 86/99
S-34793
To sodišče je s sklepom St 86/2000
dne 24. 5. 2000 zavrglo predlog za začetek postopka prisilne poravnave nad dolžnikom C3D, gradbeni in finančni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Podutiška cesta
154 in postopek ustavilo.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2000
St 22/2000
S-34794
Oklic o začetku stečajnega postopka
nad dolžnikom Zakrajšek Robert, s.p., Gostinstvo, Volče 54/k, Tolmin, matična št.
5690505, šifra dejavnosti 55.302.
To sodišče je dne 30. 8. 2000 izdalo
sklep opr. št. St 22/2000, da se začne
stečajni postopek zoper Zakrajšek Robert,
s.p., Gostinstvo, Volče 54/k, Tolmin.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat, univ.
dipl. prav., iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica. Vsaki prijavi je potrebno priložiti
sodno takso v višini 5% tolarske vrednosti
od vsote prijavljenih terjatev posameznih
upnikov, vendar največ do vrednosti 2.000
točk. Vsi dokazi morajo biti predloženi v
dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
4. 12. 2000 ob 8.30, v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 30. 8. 2000.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 8. 2000
St 93/99
S-34962
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Schnekenreither, d.o.o.,
Ljubljana – v stečaju za dne 24. 10. 2000
ob 10.15 v 352/III tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
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 30. 8. 2000
St 19/98-114
S-34963
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Usluga Kranj, podjetje obrtnih storitev,
p.o. – v stečaju, Delavska 2b, Kranj, bo
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev 18. 10. 2000 ob 9. uri v sobi
12/pritličje tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno razdelitev v stečajni pisarni tega sodišča,
v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 8. 2000
St 7/2000-70
S-34964
V postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Gorenjc, splošno gradbeno podjetje, d.o.o., Ljubljanska cesta 11, Radovljica, vabi poravnalni senat upnike na
narok za prisilno poravnavo, ki bo 20. 10.
2000 ob 11. uri v sobi 113/I tukajšnjega
sodišča.
Upniki si lahko ogledajo predlog načrta
finančne reorganizacije z dne 25. 4. 2000
in 14. 6. 2000 v stečajni pisarni tega sodišča, v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 31. 8. 2000

Razpisi
delovnih mest
Ob-34910
Razpisna komisija nadzornega sveta Holdinga mesta Ljubljane, d.o.o., Dalmatinova
1, Ljubljana, za imenovanje glavnega direktorja družbe Javno podjetje Parkirišča
d.o.o., Vodnikov trg 2, Ljubljana, na podlagi
sklepa z dne 1. 9. 2000 in 29., 30. in
31. člena statuta JP Parkirišča d.o.o. ter na
podlagi 21. člena statuta Holdinga mesta
Ljubljane d.o.o., javno objavlja javni razpis
za imenovanje
glavnega direktorja.
Za glavnega direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje poleg z zakonom
določenih, še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v dejavnostih, ki jih opravlja družba,
– da je državljan Republike Slovenije.
Od kandidata se pričakuje aktivno znanje angleškega, nemškega ali francoskega
jezika in poslovodne ter organizacijske izkušnje.
Kandidati naj pošljejo popolne pismene
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in
kratkim življenjepisom ter v prijavi navedejo
in obrazložijo svoj pogled na dejavnost in
razvoj družbe, najkasneje v roku 8 dni od
objave tega razpisa, v zaprti kuverti na naslov: Holding mesta Ljubljane, d.o.o., Dalmatinova 1, Ljubljana, nadzorni svet, Razpi-

Št.
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sna komisija za imenovanje glavnega direktorja Parkirišča d.o.o., s pripisom: “za razpis glavnega direktorja javnega podjetja Parkirišča d.o.o.“.
Razpisna komisija nepopolnih in nepravočasnih vlog ne bo upoštevala.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje, bodo povabljeni na razgovor. Kandidati bodo v roku 8 dni od imenovanja obveščeni o izbiri. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo štirih let z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Holding mesta Ljubljana d.o.o.
razpisna komisija
Ob-34911
Razpisna komisija nadzornega sveta Holdinga mesta Ljubljane, d.o.o., Dalmatinova
1, Ljubljana, za imenovanje direktorja družbe Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ul. 6, Ljubljana, na podlagi sklepa z dne
1. 9. 2000 in 29., 30. in 31. člena statuta
JP Snaga d.o.o. ter na podlagi 21. člena
statuta Holdinga mesta Ljubljane d.o.o, javno objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja.
Za direktorja je lahko imenovana oseba,
ki izpolnjuje poleg z zakonom določenih, še
naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v dejavnostih, ki jih opravlja družba,
– da je državljan Republike Slovenije.
Od kandidata se pričakuje aktivno znanje angleškega, nemškega ali francoskega
jezika in poslovodne ter organizacijske izkušnje.
Kandidati naj pošljejo popolne pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in kratkim življenjepisom ter v prijavi navedejo in
obrazložijo svoj pogled na dejavnost in razvoj
družbe najkasneje v roku 8 dni od objave
tega razpisa, v zaprti kuverti na naslov: Holding mesta Ljubljane, d.o.o., Dalmatinova 1,
Ljubljana, nadzorni svet, razpisna komisija za
imenovanje glavnega direktorja Snaga d.o.o.,
s pripisom: “za razpis glavnega direktorja javnega podjetja Snaga d.o.o.“.
Razpisna komisija nepopolnih in nepravočasnih vlog ne bo upoštevala.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje, bodo povabljeni na razgovor. Kandidati bodo v roku 8 dni od imenovanja obveščeni o izbiri. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo štirih let z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Holding mesta Ljubljana d.o.o.
razpisna komisija
Ob-34912
Razpisna komisija nadzornega sveta Holdinga mesta Ljubljane, d.o.o., Dalmatinova
1, Ljubljana, za imenovanje glavnega direktorja družbe Javno podjetje Žale d.o.o., Med
Hmeljniki 2, Ljubljana, na podlagi sklepa z
dne 1. 9. 2000 in 29., 30. in 31. člena
statuta JP Žale d.o.o. ter na podlagi
21. člena statuta Holdinga mesta Ljubljane
d.o.o., javno objavlja javni razpis za imenovanje
glavnega direktorja.
Za glavnega direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje poleg z zakonom
določenih, še naslednje pogoje:
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– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v dejavnostih, ki jih opravlja družba,
– da je državljan Republike Slovenije.
Od kandidata se pričakuje aktivno znanje angleškega, nemškega ali francoskega
jezika in poslovodne ter organizacijske izkušnje.
Kandidati naj pošljejo popolne pismene
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in
kratkim življenjepisom ter v prijavi navedejo
in obrazložijo svoj pogled na dejavnost in
razvoj družbe najkasneje v roku 8 dni od
objave tega razpisa, v zaprti kuverti na naslov: Holding mesta Ljubljane, d.o.o., Dalmatinova 1, Ljubljana, nadzorni svet, razpisna komisija za imenovanje glavnega direktorja Žale d.o.o., s pripisom: “za razpis glavnega direktorja javnega podjetja Žale
d.o.o.“.
Razpisna komisija nepopolnih in nepravočasnih vlog ne bo upoštevala.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali razpisne
pogoje, bodo povabljeni na razgovor. Kandidati bodo v roku 8 dni od imenovanja obveščeni o izbiri. Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo štirih let z možnostjo
ponovnega imenovanja.
Holding mesta Ljubljane d.o.o.
razpisna komisija

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 111-2/00-0515
Ob-34848
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) 2 prosti mesti višjih sodnikov na
Upravnem sodišču Republike Slovenije
na sedežu v Ljubljani.
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 višjega sodnika, določene v 3. členu zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o sodniški službi oziroma pogoje za izvolitev za sodnika upravnega sodišča, določene v 8. členu zakona o
upravnem sporu.
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. 05/99/2000
Ob-34504
Na podlagi določil 21. člena statuta Javnega podjetja Savske elektrarne Ljubljana,
d.o.o., ter 13. člena uredbe o preoblikovanju Javnega podjetja Savske elektrarne
Ljubljana, p.o., v Javno podjetje Savske
elektrarne Ljubljana, d.o.o. (Ur. l. RS, št.
28/96 in 62/98), nadzorni svet Savskih
elektrarn Ljubljana, d.o.o., objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja Javnega podjetja Savske
elektrarne Ljubljana, d.o.o.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev
izpolnjuje še naslednje pogoje:
– visoka izobrazba VII. stopnje,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju poslovodenja oziroma vodenja,
– obvladovanje enega svetovnega tujega jezika.
Direktorja javnega podjetja imenuje Vlada Republike Slovenije za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
ter programom razvoja javnega podjetja,
pošljejo prijavljeni kandidati v 30 dneh na
naslov: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, z oznako “nadzorni svet – za razpis”.
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.
nadzorni svet

Ob-34849
Nadzorni svet Javnega podjetja Termoelektrarna Brestanica, d.o.o. (v nadaljevanju
TEB Brestanica), v imenu ustanovitelja, na
podlagi zakona o gospodarskih družbah (Ur.
l. RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94; v nadaljevanju ZGD), 20. in 21. člena statuta TEB
Brestanica, objavlja javni razpis za zbiranje
prijav za
direktorja Javnega podjetja Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.
Za direktorja javnega podjetja je lahko
imenovan kandidat, ki poleg z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima visoko izobrazbo VII. stopnje,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju poslovodenja oziroma vodenja,
– da obvlada en tuj jezik.
Kandidati morajo prijave na razpis poslati na sedež javnega podjetja s pripisom “nadzorni svet – za razpis”.
Kolikor ustanovitelj ne bo izbral direktorja med prijavljenimi kandidati, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, se postopek za
izbiro ponovi.
Direktorja imenuje ustanovitelj – skupščina na podlagi javnega razpisa za dobo
štirih let. Ista oseba je po preteku mandata
lahko ponovno imenovana.
Prijave s priloženimi dokazili o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev pošljite
v tridesetih dneh na naslov: Javno podjetje
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., Cesta
prvih borcev št. 18, 8280 Brestanica, s
pripisom “nadzorni svet – za razpis”.
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.

Ob-34846
Osnovna šola Koseze, Ledarska 3,
1117 Ljubljana, objavlja prosto delovno
mesto
učitelja v podaljšanem bivanju
za določen čas, s polovičnim delovnim
časom (tri dni tedensko).
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z ZOFVI.
Prijave z dokazili pošljite v roku 8 dni.
Osnovna šola Koseze

Št. 149/00
Ob-34850
Zdravstveni dom Zagorje objavlja prosto
delovno mesto
zdravnika ali zdravnika – specialista
splošne medicine ali diplomanta Medicinske fakultete
s polnim delovnim časom za nedoločen
čas in 4-mesečno poskusno dobo.
Pogoji:
– končana medicinska fakulteta in opravljen izpit iz sekundariata ali končana specia-

lizacija iz splošne medicine ali končana Medicinska fakulteta,
– veljavna licenca Zdravniške zbornice
Slovenije (za prvi dve delovni mesti),
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– vozniški izpit B kategorije.
Kandidati naj svoje vloge z dokazili o
izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8 dneh po
objavi na kadrovsko službo ZD Zagorje.
Zdravstveni dom Zagorje

Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih

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

Št. 2/00
Ob-34795
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, Zarnikova 3,
1000 Ljubljana, faks 061/306-14-10.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: gradbeno obrtniška in instalacijska
dela v zvezi s prenovo celotnega objekta Topniška 58 in izgradnjo neprofitnih
stanovanj v skupni površini 1.313 m2,
skladno z izdelano projektno tehnično
dokumentacijo PGD in PZI.
Ocenjena vrednost del: 265,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Topniška 58, Ljubljana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: december
2000.
5.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin
Št. 3/00
Ob-34796
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, Zarnikova 3,
1000 Ljubljana, faks 061/306-14-10.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del: gradbeno obrtniška in instalacijska
dela za izgradnjo štirih stanovanjskih objektov v Tomačevem (4.a faza) v skupni
površini 1.222 m2, skladno z izdelano
projektno tehnično dokumentacijo –
PGD, PZI.
Ocenjena vrednost del: 220,000.000
SIT.
3. Kraj izvedbe del: Tomačevo, Ljubljana.
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4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: januar 2000.
5.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin
Št. 4/00
Ob-34797
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Ljubljana, Stanovanjski sklad ljubljanskih občin, Zarnikova 3,
1000 Ljubljana, faks 061/306-14-10.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del:
gradbeno obrtniška in instalacijska dela
za izgradnjo devetih stanovanjskih objektov v Tomačevem (10. faza) v skupni površini 2.597 m2, skladno z izdelano projektno tehnično dokumentacijo – PGD, PZI.
Ocenjena vrednost del: 468,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: Tomačevo, Ljubljana.
4. Ocenjeni datum pričetka javnega naročila gradbenih del, če je znan: januar 2000.
5.
Stanovanjski sklad ljubljanskih občin
Št. 011-04-7/00
Ob-34881
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost del: priprava, izdelava in družbeno ekonomsko vrednotenje programov vzdrževanja in razvoja
državnih cest ter priprava in izdelava
ekonomskih in statističnih analiz za potrebe planiranja. Javno naročilo se bo oddalo za obdobje štirih let.
Ocenjena vrednost del: 283,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe del: področje Republike
Slovenije.
4.
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

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

Št. 351 02- 60/00- 2
Ob-34972
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Sežana, Partizanska 4, 6210
Sežana, 067/731-01-23.
2. Vrsta storitev in opis ter ocenjena vrednost naročila: finančni leasing za nakup
stanovanjskega objekta št. B5, Cesta na
Lenivec 4, Sežana, stoječ na parc. št.
4217/3, k.o. Sežana, v izmeri 288 m2 +
funkcionalno zemljišče; deset trosobnih
stanovanj, devet dvosobnih stanovanj,

Št.

dve enosobni stanovanji in dve garsonjeri – skupna neto površina je 1233 m2.
Orientacijska vrednost javnega naročila
280,000.000 SIT.
3. Kraj izvedbe: Sežana, Cesta na Lenivec 4 - sedanji samski dom SGP Kraški
zidar Sežana.
4. Predvideni čas objave javnega razpisa: december 2000.
5.
Občina Sežana

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-34958
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za nakup ušesnih znamk za govedo, naročnika Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56/58, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 78 z dne 1. 9.
2000 pod Ob-34615, št. 321-28-1/00, se
popravijo naslednje točke:
4. Datum dobave, če je predvideno: v
dveh delih; prvi del 25. 12. 2000, drugi
del po naročilu.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanja na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni
dokumentaciji.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena (40 točk),
– reference (40 točk),
– cena klešč (20 točk).
Merila in način uporabe meril so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Dopolnitev
Št. 81-33/02-4
Ob-34954
Elektro Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, faks 061/174-24-32, tel.
01/174-24-31, ponudnike obvešča, da podaljšuje rok za predložitev in odpiranje ponudb za javni razpis, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31536, za
dobavo opreme vodenja, zaščite in meritev za
objekt RTP 400/110 kV Krško z razpletom
daljnovodov, tako da se v omenjenem razpisu
popravijo naslednje točke in pravilno glasijo:
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: podaljšani rok za predložitev ponudb je do 18. 10. 2000 do 9.30.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
podaljšani rok za odpiranje ponudb je
18. 10. 2000 ob 10. uri, pri naročniku,
dvorana B (IV. nadstropje).
Elektro-Slovenije, d.o.o.
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Št. 151-05/00-4
Ob-34811
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Logatec, Tržaška c. 15,
Logatec, tel. 01/75-41-270, faks
01/75-42-930.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Dom starejših, Gubčeva 8a, Logatec.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža opreme
pralnice.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: november 2000.
5. Predvideni datum zaključka: 30. 11.
2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec,
kontaktna oseba Darja Mlinar, tel.
741-270.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 25. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo proti plačilu v višini 10.000
SIT na Občino Logatec, ŽR št.
50110-630-810342, namen nakazila –
“Pristojbina za javni razpis – Dom – oprema
pralnice“ in ob prevzemu navedejo naslov
ponudnika ter davčno številko.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 9. 2000 do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Logatec, Tržaška
cesta 15, Logatec – glavna pisarna (Darja
Mlinar).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj“,
s številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS in z navedbo predmeta naročila:
“Javni razpis – Dom – oprema pralnice“.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 9. 2000 ob 9. uri, v sejni sobi Občine
Logatec, Tržaška cesta 15, Logatec.
9.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja:
plačilo v roku 60 dni od dneva dobave in
montaže.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in 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: 15. 12. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skladu z razpisanimi pogoji.
15., 16.
17. Prvi neuspeli razpis je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 61 z dne 30. 7. 1999,
Ob-8784, drugi neuspeli razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 7. 4.
2000, Ob-2982.
Občina Logatec
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Št. 404-08-117/2000
Ob-35053
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za
obrambo RS, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana, telefaks
061/131-81-64.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Skladišče URSZR, Roje- Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
– 250 kosov radijskih postaj,
– 2.523 kosov sprejemnikov osebnega klica.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo
dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo posamezne točke predmeta v
celoti ali za obe točki predmeta v celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
– 23,500.000 SIT (radijske postaje),
– 126,150.000 SIT (sprejemniki osebnega klica).
4. Predvideni datum dobave: 15. 11. 2000.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Služba za javna naročila, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, kont. oseba
Boštjan Purkat, tel. 171-25-86, soba št. 365, vsak del. dan med
11. in 12. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo:
do 6. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000
SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa
MORS BO 35/2000), na račun št. 50100-637-55216.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti:
– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedba polnega naslova, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko)
– potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do
9. 10. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo RS, prevzemnik sprejemna pisarna - vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj, ponudba MORS BO 35/2000 – nakup radijskih postaj in
sprejemnikov osebnega klica “.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 10. 10. 2000 ob 11. uri, na naslovu: Ministrstvo za
obrambo RS, Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, soba št. 564.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti: naročnik bo ponudnike ocenjeval z naslednjimi
izločitvenimi kriteriji:
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet razpisa,
– da ima odločbo o izpolnjevanju z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– da ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom,
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali BON 3 ali napoved za
odmero davka z bilanco stanja in bilanco uspeha za l.99,
– da ponudba ne odstopa od ene ali več ključnih tehničnih
zahtev označenih z zvezdico (*)
– garancijsko obdobje mora biti najmanj 12 mesecev.
Ocenjevalna merila:
Tehnični podatki in zahteve naročnika
1.1. Radijske postaje
a) Predmet razpisa
Predmet razpisa pod točko 1.1. je nakup radijskih postaj. Ponudba mora vključevati tudi programator radijskih postaj z licenčno
programsko opremo in enkratno prvo programiranje identifikacijskih številk radijskih postaj po posameznih regijskih centrih za
obveščanje v Republiki Sloveniji.
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b) Splošni tehnični podatki za radijske postaje
*pasovna širina kanala
12.5 kHz
*vrsta modulacije
8K0F3E
*maksimalna deviacija
± 2.5 kHz
*subton
CTCSS po standardu EIA, različen
po kanalih in različen za Tx in Rx
*identifikacija
pettonska po vseh evropskih standardih
+
stabilnost frekvence
± 2 ppm
( -15 0C do +55 0C )
+
občutljivost
≤ 035 µV
za 12dB SINAD
(EEA, CCIR, ..)
+
antenski priključek
koaksialni 50 Ω.
c) Preostali tehnični podatki za mobilne radijske postaje
*frekvenčni obseg
148-174 MHz
*minimalno število kanalov
99
*način delovanja
eno in dvofrekvenčni simpleks
*izpis kanala
numeričen in alfanumeričen
+
nastavitev kanala
programabilna po celem frekvenčnem področju brez servisnega posega za Tx in Rx
+
napajanje
12 VDC ( - masa )
+
oddajna moč
5 - 25 W (nastavljiva)
+
tip prikazovalnika
matrični
+
odstranitev postaje
možnost enostavne odstranitve postaje iz avtomobila, tudi če je ta
vgrajena v armaturi, brez posega
serviserja
+
skeniranje
možnost nastavitve skeniranja po
posameznih regijah (po trinajstih
skupinah kanalov)
+
izbira kanala
z gumbom ali tipko in z vpisom prek
tipkovnice. Prek gumba in tipkovnice mora biti omogočena izbira vseh
razpoložljivih kanalov
+
ostalo
klimo - mehanska odpornost za delo na terenu.
d) Preostali tehnični podatki za ročne radijske postaje
*frekvenčni obseg
148-174 MHz
*minimalno število kanalov
99
*način delovanja
eno in dvofrekvenčni simpleks
*izpis kanala
numeričen ali alfanumeričen, na
osvetljenem prikazovalniku
*tipkovnica
če je kanale na radijski postaji možno izbirati le prek tipkovnice, mora
biti svetleča v temi ali osvetljena.
Omogočeno mora biti tudi zaklepanje tipkovnice
+
avtonomija
10 - 12 ur pri
režimu Tx/Rx je 20/80
in izhodni moči 5W
+
oddajna moč
1 - 5 W (nastavljiva)
+
tip prikazovalnika
matrični
+
nastavitev kanala
programabilna po celem frekvenčnem področju brez servisnega posega za Tx in Rx
+
polnilec
počasno ali hitro polnenje s kontrolo napolnjenosti in avtomatskim izklopom
+
regeneracija baterij
zaželeno je da polnilec pred polnjenjem baterije omogoča njeno izpraznitev
+
izbira kanala
z gumbom ali tipko in z vpisom prek
tipkovnice, če jo radijska postaja
ima. Omogočena mora biti izbira
vseh razpoložljivih kanalov
+
kontakti na bateriji
pozlačeni
+
kontakti na radijski postaji pozlačeni
+
ostalo
klimo - mehanska odpornost za
delo na terenu, odporna na udarce, prah in neprepustna za pršečo
vodo.
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V sklopu ponudbe za ročno radijsko postajo je potrebno ponuditi rezervno baterijo in polnilec.
1.2. Sprejemniki osebnega klica
a) Predmet razpisa
Predmet razpisa pod točko 1.2. je nakup sprejemnikov osebnega klica.
b) Tehnični podatki za sprejemnike osebnega klica
*frekvenca
173.2500 MHz
*širina kanala
12.5 kHz
*kodni format
POCSAG
*glavni naslovi
štirje
*izpis teksta
možnost izpisa črk ČŠŽ in čšž
+
občutljivost
≤ 8µmV/m, 80% verjetnost sprejema klica
+
avtonomija napajanja
≤ 1000 ur
+
dolžina sporočila
do 160 znakov
+
brisanje sporočil
selektivno, hkratno, zaščita proti brisanju
+
opozorilo o sprejemu klica zvočno, svetlobno in čutno - vibracija
+
izpis menijev
slovenski in trije drugi jeziki
+
tip prikazovalnika
trivrstični matrični
+
polnilec
polnilec sprejemnika za Ni-Cd in NiMH akumulatorske baterije
+
zaščita prikazovalnika
uporabniško zamenljiva zaščita prikazovalnika, odporna na močnejše
pritiske do sile 300 N
+
zaponka
uporabniško zamenljiva z varovalko
pred izpadanjem
+
izbris prispelih sporočil
zaščita pred izbrisom prispelih sporočil
+
ostalo
prikaz točne ure, budilka odporen
na udarce, prah in neprepusten za
pršečo vodo.
V sklopu ponudbe za sprejemnike osebnega klica je potrebno
ponuditi 14 programatorjev z licenčno programsko opremo in
osnovnim usposabljanjem za programiranje sprejemnikov.
Zahteve naročnika po kakovosti in način dokazovanja kakovosti
izvedenega javnega naročila
Dobavitelj opreme mora v okviru ponudbe predložiti tehnično-tehnološko dokumentacijo, v kateri so definirane tehnične lastnosti proizvoda. Del tehnično-tehnološko dokumentacije je tudi
plan kontrole, ki vsebuje:
– vhodno kontrolo, ki zagotavlja (izjava dobavitelja), da vhodni
materiali, sklopi, podsklopi ustrezajo zahtevi,
– kontrolo procesa izdelave oziroma sestave,
– splošno kontrolo in testiranje.
Proizvajalec svojo sposobnost v zvezi z izdelavo proizvoda dokazuje s certifikatom poslovnega sistema (ISO 9000) oziroma
drugo ustrezno dokumentacijo. To velja tudi za:
– vzdrževanje in servisiranje,
– izobraževanje uporabnika in vzdrževalca,
– dobavo rezervnih delov.
Ob prevzemu proizvoda mora dobavitelj zagotoviti naročniku
tudi ustrezno kakovost v zvezi z:
– načinom embaliranja, pakiranja,
– načinom skladiščenja, pokrivanja,
– načinom transporta.
Ob prevzemu mora dobavitelj zagotoviti ustrezno dokumentacijo v jeziku naročnika in sicer:
– navodilo za uporabo (v slovenskem jeziku),
– tehnično dokumentacijo (v originalnem jeziku),
– programatorje za naprave, ki se programirajo,
– licenčne programe za programatorje,
– navodla za uporabo programatorjev (v originalnem jeziku),
– izjavo o ustreznosti v skladu s standardom SIST EN
45014:1996,
– garancijsko izjavo.
3. Standardi (velja za točko 1.1, 1.2)
Radijske naprave in ostala oprema morajo ustrezati pravilniku o
tehničnih zahtevah za radijske postaje in pravilniku o ugotavljanju
skladnosti in odobravanju terminalske opreme in radijskih postaj
(Uradni list RS, št. 50-18. 8. 1997). Ponudnik dokaže skladnost s

Št.

79 / 8. 9. 2000 / Stran 7095

predložitvijo ustrezne tehnične dokumentacije in s sklepom uprave
Republike Slovenije za telekomunikacije. Radijske naprave morajo
ustrezati evropskim standardom ETS 300 086, I-ETS 300 113,
I-ETS 300 219, ETS 300 390, ETS 300 224, ETS 300 279,
ETS 300 019 in priporočilom IEC 529.
Dovoljenje za uporabo in trženje radijskih postaj v Republiki
Sloveniji dokazuje ponudnik s predložitvijo Odločbe o odobritvi, ki
jo izda URST na podlagi 12 člena pravilnika o ugotavljanju skladnosti in odobravanju terminalske opreme in radijskih postaj.
Akumulatorske baterije ročnih radijskih postaj morajo ustrezati
mednarodnemu standardu IEC 285.
4. Ostale zahteve (velja za točke 1.1, 1.2)
Ponudniki morajo v okviru ponudb zagotoviti sledečo opremo
in dokumentacijo, ki jo predajo ob prevzemu opreme:
– Navodilo za uporabo

v slovenskem
jeziku
originalno
originalno

– Tehnično dokumentacijo
– Programator za naprave, ki se
programirajo
– Licenčni program za programator
– Navodila za uporabo programatorja
originalno
– Izjavo o ustreznosti v skladu
s standardom
SIST EN 45000, SIST EN ISO 9000

2 izvoda
1 izvod
1 izvod
1 kos
1 kos
1 izvod
1 izvod
1 izvod.

Ponudniki morajo v okviru ponudbe zagotoviti:
– enkratno brezplačno usposabljanje uporabnikov ponujene
opreme v trajanju najmanj 4 ure za do 30 ljudi;
– brezplačno usposabljanje upravljalca – sistema, naprave (do
2 osebi) na enem od tečajev, ki jih ima v rednem programu proizvajalec opreme (termin in vrsto tečaja si izbere upravljalec sam).
V ponudbo mora biti vključeno tudi enkratno programiranje radijskih postaj (vpis identifikacijskih številk) po posameznih regijah.
Garancijsko obdobje mora biti najmanj eno leto, če ni drugače
določeno.
Reference ponudnika v državnih organih v zadnjih dveh letih
(priložite kratek opis z navedeno višino sklenjenih poslov)
Z zvezdico (*) so označeni obvezni tehnični ali drugi parametri
in zahtevane vsebine od katerih ni dovoljeno odstopanje. Opremo
ali izdelke, ki bo odstopala od enega ali več ključnih tehničnih
parametrov bomo izločili. (izločitveni kriterij)!
S plusom (+) so označeni želeni tehnični ali drugi parametri in
želene vsebine, pri katerih je dovoljeno odstopanje, ki pa se smatra za pomanjkljivost ponujene opreme ali izdelka. Pri ocenjevanju
ponujene opreme ali izdelka, bomo za vsako odstopanje od želenih tehničnih kriterijev odšteli 50 točk.
Iz ponudb mora biti nedvoumno razvidno, da zajemajo vse
obvezne tehnične in druge parametre ter zahtevane vsebine. Nedvoumno mora tudi biti razvidno, katere želene tehnične ali drugi
parametre ter želene vsebine vsebuje.
5. Testiranje opreme (velja za točko 1.1, 1.2)
Vzorce ponujene opreme s tehnično dokumentacijo, programatorji, programi in vsemi dodatki, ki omogočajo testiranje (priključek, ki omogoča meritev občutljivosti SINAD pri radijskih postajah,
…), je po predhodnem dogovoru potrebno osebno prinesti na
testiranje najkasneje tri dni po odpiranju ponudb. Kontaktna oseba
je Boštjan Tavčar, MORS-URSZR, tel. 061/171 2599, uradne
ure tri dni po odpiranju ponudb od 9. do 11. ure.
Testiranja bodo potekala v času analize ponudb, z začetkom tri
dni po odpiranju ponudb in bodo trajala do največ 14 dni.
Ponudnika, ki bo poslal opremo na testiranje nepopolno, prepozno ali je sploh ne pošlje, bomo izločili (izločitveni kriterij!).
Opozorilo: za poškodbe, ki bi nastale pri predpisanih postopkih testiranja ne prevzamemo nikakršne odgovornosti. Pri akumulatorskih baterijah ročnih radijskih postaj bomo testirali odpornost
na spominski pojav, ki lahko povzroči trajno okvaro baterije za kar
ne prevzamemo odgovornosti!
6. Izločitev neustrezne opreme
Opremo, ki ne bo ustrezala obveznim tehničnim kriterijem in
zahtevam (označeni so z zvezdico) bomo izločili. Izločili bomo
tudi na testiranje prinešeno opremo, kateri ne bo priložena zahtevana tehnična dokumentacija in oprema za testiranje (izločitveni kriteriji).
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a) Merila za točkovanje ponujene opreme ali izdelka
Maksimalno možno število točk je 200. Za vsako odstopanje
od želenih tehničnih kriterijev, ki so označeni s plus (+), se odšteje
20 točk.
b) Merila za točkovanje ponudnika
Maksimalno možno število točk je 200.
– pooblaščen zastopnik, največ 20 točk,
– število zaposlenih in usposobljenih serviserjev v servisni službi ponudnika na področju, ki je predmet javnega razpisa (največ
40 točk),
– skupen čas usposabljanj na leto (največ 40 točk),
– zagotavljanje rezervnih delov v času življenjske dobe, največ
15 točk,
– možnost servisiranja na celotnem območju Republike Slovenije, največ 20 točk,
– skupno število servisnih instrumentov, največ 15 točk,
– certifikat iz serije ISO 9000 - največ 10 točk,
– garancija na opremo, največ 20 točk
– dosedanje reference v drugih državnih institucijah, največ 20
točk.
Merilo končne ocene kvalitete
Končna ocena kvalitete ponudbe temelji na vsoti točk pridobljenih pri točkovanju ponujene opreme ali izdelka in točk pridobljenih pri točkovanju ponudnika. Najvišje možno skupno število točk
je lahko 400.
Merila za ekonomsko oceno ponujene opreme
Kriteriji po vrstnem redu glede na njihovo pomembnost so:
Zap. št.

1.
2.

Kriterij

utež

Vrednost uteži

Ponujena cena v SIT
Garancija v mesecih

u1
u2

500
100

Izračun ocene posamezne ponudbe:
ocena _ ponudbe =

najnija _ cena
garanjcijski _ rok
∗ u1 +
∗ u2
cena
najdalji _ garanjcijski _ rok

Št. 227/2000
Ob-34818
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice, Tavčarjeva 21, 4270 Jesenice,
064/860-018.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco Centralna kuhinja
Vzgojnovarstvene enote Cilke Zupančič, Koroška Bela, Cankarjeva 4e, 4270 Jesenice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
Skupine oziroma podskupine

Orient.
vrednost
v SIT

3. ribe – zamrznjene
100.000
5. zamrznjena in konzervirana
zelenjava in sadje
3) kompoti
65.000
6. sadni sokovi in sirupi
2) sirupi
95.000
7. kruh, pekovsko pecivo,
slaščičarski izdelki in keksi
5) ostali pekovski izdelki
40.000
8. ostalo prehrambeno blago
1) začimbe
20.000
3)
90.000
5) olje
400.000
6) sladkor
190.000
7) marmelada
65.000
8) margarina
45.000
9) med
25.000

Legenda:
Ocena ponudbe
Najnižja cena
Cena
Najdaljši_garancijski_rok

Garancijski_rok

Najvišja možna ocena je lahko 600 točk.
Na osnovi seštevka točk, pridobljenih iz ocene ponujene opreme in ponudnika in točk pridobljenih iz ekonomske ocene ponujene opreme bo naročnik izbral ponudnike za posamezne skupine z
najvišjim skupnim številom pridobljenih točk, s katerimi bo sklenil
pogodbo.
Najvišja skupna možna ocena je lahko 1000 točk.
Ocena ponudbe bo zaokrožena na dve decimalni mesti. Pri
vrednosti na tretjem decimalnem mestu od 0 do 4 bomo zadržali
vrednost drugega decimalnega mesta, pri vrednostih na tretjem
decimalnem mestu od 5 do 9 pa bomo za eno povečali vrednost
drugega decimalnega mesta.
8. Nepopolne ponudbe se izločijo iz nadaljnje obravnave.
9. Ostali podatki: dodatne informacije se dobijo na naslovu:
Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva pl. 24, kont. oseba Jože
Mokorel, tel. 061/171-25-53.
10.
Ministrstvo za obrambo RS

Skupine oziroma podskupine

17) oreščki
18) suho sadje
20) čaji
21) ostalo

– številčna vrednost v območju med
0 in 600 zaokrožena na dve decimalni mesti,
– najnižja ponujena cena izmed ponujenih cen vseh ponudnikov za posamezni predmet javnega naročila
– ponujena cena v ocenjevani ponudbi za posamezen predmet javnega naročila,
– najdaljši garancijski rok izmed ponujenih garancijskih rokov vseh ponudnikov za posamezni predmet javnega naročila,
– garancijski rok v ocenjevani ponudbi za posamezen predmet javnega naročila.

Orient.
vrednost
v SIT

9.000
40.000
90.000
400.000

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, za posamezne sklope v celoti ali za
posamezne podskupine, kjer so določene.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
1,674.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: navedeno pod točko 3.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava bo sukcesivna za čas veljavnosti pogodbe – od 16. 10. 2000 dalje.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice,
Tavčarjeva 21, tajništvo, soba št. 1, I. nadstropje, od 8. do 13. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 20. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu 5.000 SIT, na račun naročnika št.:
51530-603-33439.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 20. 9. 2000 do 12. ure.
Zaprte kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ponudba – ne odpiraj”,
številko uradnega lista, v katerem je bil
objavljen razpis, ter z navedbo predmeta
naročila.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice, Tavčarjeva 21, 4270 Jesenice, tajništvo, I. nadstropje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v sredo, 20. 9.
2000 ob 12.30, na naslovu naročnika.
9.
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 listine, ki je podlaga za plačilo.
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.
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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. člen ZJN): edino
merilo je najugodnejša cena.
15., 16.
17. Javni razpis se ponavlja, ker je bil v
posameznih razpisanih skupinah in podskupinah neuspešen. Prvi javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 62 z dne
7. 7. 2000, Ob-31614.
Vzgojnovarstvena organizacija
Jesenice
Ob-34909
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Slovenske železnice, d.d., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, 061/291-29-21.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Sekcija za elektroenergetiko, Tivolska 41.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
Št. Material

1. sponka za obešalko
2. sponka za poligonacijo
(pritrditev z vijakom)
3. sponka za vrv 14 mm
4. sponka za vrv 7–11 mm
5. sponka za poligonacijo
(direktna pritrditev)
6. sponka 10+12/3
7. sponka 12+12/3
8. sponka za kretnico
9. bakreno sedlo za obešalko
10. vijačna ladjasta sponka
11. ročica za poligonacijo
I = 1100 mm
12. ročica za poligonacijo
I = 1300 mm
13. ročica za poligonacijo
I = 1500 mm

Količina

1500
500
1200
400
120
50
100
50
2000
400
40
40
40

(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki lahko oddajo ponudbe po posameznih pozicijah razpisa.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
6,100.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: naročilo se oddaja po pozicijah.
4. Datum dobave, če je predvideno:
30. 11. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 11. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d., Trg OF 6/I, 1506
Ljubljana, soba št. 21, Melita Hočevar.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 10. do 12. ure, do 15. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, virman na žiro
račun št. 50100-601-5014744, pri NLB
Ljubljana (domači ponudniki), 200 EUR,

Št.

50100-620-133-900-7100-59383/4, pri
NLB Ljubljana (tuji ponudniki).
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 9. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: v tajništvo Službe za materialno poslovanje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 9. 2000 ob 11. uri, v Službi za materialno poslovanje Ljubljana, sejna soba, Trg
OF 6/1.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija v višini 3% razpisane vrednosti, z veljavnostjo do 29. 12.
2000.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: 60 dni po dobavi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
pravna oblika: gospodarske družbe, samostojni podjetniki; boniteta, potrdilo o plačilu
davkov in prispevkov.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 60 dni od dneva
odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
v razpisni dokumentaciji, in sicer:
1. nižja ponudbena cena blaga –
40%,
2. reference pri prejšnjih dobavah za
razpisano blago – 30%,
3. rok dobave – 30%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: tehnična in komercialna pojasnila,
faks 01/29-12-921, “za sponke za vozno
mrežo”.
16., 17.
Slovenske železnice, d.d.
Št. 612-2/00
Ob-34816
1. Naročnik, poštni naslov , številka telefaksa: Osnovna šola Prežihovega Voranca
Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270
Jesenice, faks 064/863-174.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovni javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Prežihovega Voranca, C. Toneta Tomšiča 5, Jesenice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
Skupine
oziroma podskupine

Orient. vrednost
v SIT

3. ribe
1-sveže
2-zamrznjene
4. sveža zelenjava in sadje
4-skupina (jabolka)
5-skupina (jagode)
8. ostalo prehrambeno blago
1-začimbe
3-skupina
8-margarina
15-mleko v prahu

189.050
340.000
2,283.000
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Skupine
oziroma podskupine

Orient. vrednost
v SIT

19-oreščki
20-suho sadje
21-zamrznjen limonin sok
23-alkoholne pijače
24-čaji
26-ostalo.
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 ali za posamezne podskupine, kjer so določene.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
2,812.050 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično: navedeno pod zap. št. 3.
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava bo sukcesivna za čas veljavnosti pogodbe: od 15. 10. 2000 dalje.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
31. 8. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Osnovna šola Prežihovega Voranca, Cesta
Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice, tajništvo osnovne šole, od 8. do 13. ure.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 9. 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.:
51530-603-33486, sklic na 31/07 – za
razpisno dokumentacijo.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 22. 9. 2000 do 12.30.
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 Prežihovega
Voranca, Cesta Toneta Tomšiča 5, 64270
Jesenice, tajništvo, I. nadstropje.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo v petek, 22. 9.
2000 ob 12.30, na naslovu naročnika.
9.
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 listine, ki je podlaga za plačilo.
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
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biti 70 dni od preteka roka za oddajo ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): edino
merilo je najugodnejša cena.
15., 16.
17. Javni razpis se ponavlja, ker je bil v
posameznih razpisanih skupinah in podskupinah neuspešen. Prvi javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 59 z dne
30. 6. 2000, Ob-31231.
Osnovna šola Prežihovega Voranca
Jesenice
Št. 83/2000
Ob-34803
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer, Ulica Rajh Nade 20, 9240 Ljutomer.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljutomer.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izdelava nadgradnje na vozilo za gasilske namene, z dvojno kabino z naslednjimi zahtevami:
– nadgradnja na vozilo Mercedes Atego
z gasilsko nadgradnjo GVC 16/25 1 + 5 z
odgonom za pogon črpalke.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: delna ponudba ni možna.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 90
dni po podpisu pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: PGD
Ljutomer, kontaktna oseba Hunjadi Stanko,
Kajuhova 2, tel. 069/83-261 ali Hunjadi
Miroslav, Ulica Rajh Nade 20, tel.
069/81-193.
(b), (c)
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 9.
oktobra 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Prostorovoljno gasilsko
društvo Ljutomer, Ulica Rajh Nade 20, 9240
Ljutomer, v zapečatenih kuvertah, označenih z napisom “Ne odpiraj – ponudba za
izdelavo nadgradnje”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. oktobra
2000 ob 12. uri v prostorih Gasilskega doma Ljutomer, Ulica Rajh Nade 20.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačila se bodo izvajala
v skladu z določbami v pogodbi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik je
lahko pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in
ima za opravljanje dejavnosti vsa potrebna
dovoljenja.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
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ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki naj predložijo zahteve v skladu s
40. členom ZJN, ki dokazujejo sposobnost
izvajalca.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom ZJN.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Prostovoljno gasilsko društvo Ljutomer
Ob-34805
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj, faks
062/771-360.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: fco. Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Puhova ulica, 2250 Ptuj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: univerzalno komunalno delovno vozilo s hidravličnimi priključki
spredaj in zadaj.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: 15.
december 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
15. december 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj – v tajništvu podjetja,
vsak dan v času od 8. do 12. ure.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati en teden po tej
objavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 8.000 SIT, ki jo zainteresirani ponudniki plačajo na ŽR Komunalnega podjetja
Ptuj, d.d., št. 52400-601-12440 ali na blagajni podjetja.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
29. 9. 2000 do 7.35.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunalno podjetje Ptuj,
d.d., Žnidaričevo nabrežje 3, 2250 Ptuj –
tajništvo podjetja, tel. 062/787-51-11.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 2000 ob
8. uri v sejni sobi Komunalnega podjetja
Ptuj, d.d., v Puhovi ulici na Ptuju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: določeno v razpisni dokumentaciji.

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: ponudniki morajo za priznanje sposobnosti predložiti in izpolniti vse
dokumente in obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): reference, cena, plačilni pogoji in dobavni pogoji. Teža in način uporabe meril je določena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije lahko ponudniki dobijo
na naslovu naročnika, kontaktna oseba
Janko Bohak, univ. dipl. inž. gr., tel.
062/787-511, int. 17.
16., 17.
Komunalno podjetje Ptuj, d.d.
Ob-34806
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Obrežna 170, 2000 Maribor, faks
062/30-05-675.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: HE Vuhred in HE
Ožbalt.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 6 kom energetskih transformatorjev.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ne.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
240,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
16. 2. 2004.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Sektor
prenove, Obrežna 170, 2000 Maribor, kontaktna oseba Vili Vindiš, univ. dipl. ekon.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije za dobavo opreme znaša 106.000 SIT.
Zainteresirani ponudniki morajo ta znesek nakazati na žiro račun Dravskih elektrarn
Maribor,
d.o.o.,
št.
51800-601-28970 pri Agenciji za plačilni
promet Maribor.
Ponudniki, ki nimajo stalnega sedeža v
Republiki Sloveniji, lahko plačajo razpisno
dokumentacijo z nakazilom zneska 1.000
DEM (ali ustreznega zneska v drugi konvertibilni valuti) na račun št. 51800-601-28970
pri Novi Kreditni banki Maribor (SWIFT:
KBM ASI2X).
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Razpisni dokumentacijo za dobavo energetskih transformatorjev je možno dvigniti
proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi s posebno kurirsko službo na
ponudnikove stroške proti predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti za primer izgube ali zakasnitve
pošiljke.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 11. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170, 2000 Maribor.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 2000 ob 12.15.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od
vrednosti opreme in storitev, ki mora biti veljavna še 30 dni po roku veljavnosti ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: nabava opreme bo financirana iz lastnih sredstev naročnika. Plačilni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: konzorcij.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
potrebne izkušnje, strokovni kadri, proizvodne zmogljivosti, sistem kontrole kvalitete,
stabilno finančno poslovanje.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 2. 2001.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– izgube transformatorjev.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: domačim ponudnikom bo priznana zaščita v skladu z uredbo o višini zaščite domačih ponudnikov v postopku oddaje javnih
naročil (Ur. l. RS, št. 47/97).
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: namera o
objavi razpisa je bila objavljena v Uradnem
listu RS, št. 81-82 z dne 8. 10. 1999.
17.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Ob-34807
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55,
Ljubljana, telefon ++ 386-1-478-27-00,
faks ++ 386-1-478-27-43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nakup orodja za modeliranje in obvladovanje poslovnih procesov,
šolanje uporabnika in svetovanje uporabniku pri modeliranju poslovnih procesov Davčne uprave RS.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega bla-

ga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje samo za naročilo v
celoti.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
18,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: za
nakup orodja in šolanje: oktober 2000.
Drugi podatki razvidni iz razpisne dokumentacije.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000
Ljubljana.
Dokumentacija se lahko zahteva na
E-mail naslov: durs.razpisi@gov.si in bo dostavljena po elektronski pošti.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 9. 2000, vsak
delovnik med 10. in 12. uro, na E-mail naslov: durs.razpisi@gov.si in bo dostavljena
po elektronski pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: za dvig razpisne dokumentacije ni potrebno predložiti dokazilo o vplačilu.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do torka, 2. 10. 2000
do 9. ure. Ponudnik lahko odda ponudbo
priporočeno po pošti, po kurirski pošti ali
osebno na naslov, naveden pod točko
7.(b). Ponudnik mora ponudbo oddati zaprto v eni ovojnici, na kateri mora biti naslov naročnika, oznaka: “Ne odpiraj, ponudba“, oznaka javnega razpisa “JN-MPD“
in naslov pošiljatelja na hrbtni strani. Ovojnica mora biti zapečatena in zaprta tako,
da je pri javnem odpiranju možno preveriti,
da je ostala zaprta tako, kot je bila predana.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Glavna pisarna.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v torek, 2. 10. 2000 ob 10. uri, Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna
uprava RS, Ljubljana, Šmartinska 55, 1.
nadstropje, soba 153.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: naročnik se zavezuje
opravljati plačila v skladu z navodili o izvrševanju proračuna RS.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: zahteve in sposobnosti so navedene 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:
zahteve in sposobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, od katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: torek, 2. 10.
2000, po zaključku odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– usposobljenost ponudnika: min. 0
točk; maks. 30 točk,
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– učinkovitost oziroma ustreznost ponujenega predloga, glede na razpisane cilje
naročnika: min. 0 točk; maks. 30 točk,
– roki dobave: min. 0 točk; maks. 10
točk,
– cena: min. 0 točk, maks. 10 točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55,
1000 Ljubljana, faks ++386-1-478-27-46,
E-mail: durs.razpisi@gov.si.
16., 17.
Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS
Št. 31/00
Ob-34812
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za prestajanje kazni zapora
Koper – Obrtne delavnice Emboplast Koper, Destradijev trg 11, Koper, faks
066/274-922.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javno naročilo se odda z
javnim razpisom izbire izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zavod za prestajanje
kazni zapora Koper – Obrtne delavnice Emboplast Koper, Destradijev trg 11, 6000
Koper.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: izbor najugodnejšega dobavitelja hidravličnega stroja za brizganje termoplastov z mikroprocesorskim krmiljenjem stroja – 1 kos.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje samo za celotno
naročilo.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,500.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno:
30. 1. 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 1. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za prestajanje kazni zapora Koper –
Obrtne delavnice Emboplast Koper, Destradijev trg 11, 6000 Koper. Dvig dokumentacije je možen v tajništvu ob delovnikih od
ponedeljka do petka med 8. in 14. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do 2. 10. 2000 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudniki lahko pošljejo ponudbo po pošti priporočeno s povratnico ali osebno predajo vsak delovnik od
ponedeljka do petka med 8. in 14. uro.
Ponudbe morajo fizično prispeti na naslov
naročnika do 9. 10. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za prestajanje kazni zapora Koper – Obrtne delavnice Emboplast Koper, Destradijev trg 11, 6000 Koper.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 10. 10.
2000 ob 11. uri v sejni sobi na naslovu
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naročnika Zavod za prestajanje kazni zapora Koper – Obrtne delavnice Emboplast Koper, Destradijev trg 11, Koper.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe ni potrebna.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo blaga bo izvedeno v skladu z medsebojno sklenjeno pogodbo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba za dobavo
predmeta razpisa.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik je lahko gospodarska družba ali
samostojni podjetnik. Ponudnik ne sme biti
v stečaju, imeti mora poravnane vse davčne
in druge z zakonom določene obveznosti.
Podrobnejše zahteve so podane v razpisni
dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbo do 9. 10. 2000 do
14. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): 90%
cena, 10% tehnična merila.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije o naročilu se dobi na
naslovu naročnika: Zavod za prestajanje kazni
zapora Koper – Obrtne delavnice Emboplast
Koper, Destradijev trg 11, Koper, pri Purić
Srđan ali Turk Drago na tel. 066/271-918,
271-862, vsak dan med 10.30 in 13.30.
16.
17. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 28. 7. 2000 pod št.
799-03/31-00-6-640.
Zavod za prestajanje kazni zapora
Koper
Obrtne delavnice Emboplast
Ob-34902
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška
2, Ljubljana, telefaks: 061/132-10-76.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Onkološki inštitut
Ljubljana, Oddelek nabavna služba, Zaloška 2, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: eno kombi vozilo – furgon.
(c)
(č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
vrednost naročila je 2,900.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: najkasneje 30 dni od podpisa pogodbe.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Onkološki inštitut Ljubljana, nabavna služba, Zaloška 5, Ljubljana, telefon
061/131-72-76, telefaks 061/132-10-76.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 9. 2000.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT pred dvigom razpisne dokumentacije na blagajni Onkološkega inštituta, Zaloška 5 ali na žiro račun št.
50103- 603- 45793.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 9. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Onkološki inštitut Ljubljana,
nabavna služba, Zaloška 5, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek, 26. 9. 2000, ob 10. uri, Onkološki
inštitut Ljubljana, Stavba C, sejna soba, Zaloška 2, Ljubljana.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: kot izhaja iz pogodbe,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
11. Zahtevana oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudnik odgovarja za
izvedbo prejetega naročila naročniku ne glede na število podizvajalcev.
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, zakonom o javnih naročilih in po razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: v skladu z
28. členom zakona o javnih naročilih.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
Merilo

1. Cena

Vrednost

100%

Način uporabe meril: v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Onkološki inštitut Ljubljana
Št. X-239.00
Ob-34903
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, številka telefaksa,
01/251-85-67.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: UL Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: laserski sistem.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: kot v
razpisni dokumentaciji.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
13,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predviden:
13. 10. 2000.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: UL
Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana, Silva Zitta, soba VP/1, telefon št.
01/477-11-22.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 9. 2000.

(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro
račun Fakultete za strojništvo št.
50100-603-40456, ali pri blagajni fakultete.
7. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 2. 10. 2000.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: UL Fakulteta za strojništvo,
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 3. 10.
2000, ob 10. uri na UL Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6, Ljubljana, v sejni sobi
št. 115/I.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: kot v razpisni dokumentaciji.
10., 11.
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: po preteku roka
za oddajo ponudbe.
14. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
15., 16., 17.
Fakulteta za strojništvo
Št. 1188/2000
Ob-34908
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, Novi trg 43/a, 1241 Kamnik,
telefaks 061/831-76-66.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zavod za usposabljanje invalidne mladine Kamnik, Novi trg 43/a,
1241 Kamnik.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sukcesivna dobava živil po
naslednjih sklopih:
I. goveje, telečje, svinjsko meso in izdelki iz mesa,
II. sokovi, brezalkoholne pijače in mineralne vode,
III. piščančje, puranje meso in njihovi izdelki,
IV. olje in izdelki iz olja.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko prijavi za dobavo posameznih
sklopov v celoti.
(č) Ocenjena vrednost skupnega naročila: 9,800.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost posameznih sklopov:
I. goveje, telečje, svinjsko meso in izdelki iz mesa 6,000.000 SIT,
II. sokovi, brezalkoholne pijače in mineralne vode 900.000 SIT,
III. piščančje, puranje meso in njihovi izdelki 2,500.000 SIT,
IV. olje in izdelki iz olja 400.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
predvideni datum dobave je 1. 11. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
1. 11. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Za-
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vod za usposabljanje invalidne mladine
Kamnik, Novi trg 43/a, 1241 Kamnik, v
tajništvu.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati od dneva objave
tega javnega razpisa do roka oddaje ponudb, in sicer vsak delovni dan od 9. do 12.
ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): razpisna dokumentacija je na voljo proti plačilu 6.000 SIT (v ceni je vključen 19%
DDV) na žiro račun zavoda št.
50140-603-57109.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 25. 9. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno podati v zapečateni ovojnici, katera mora biti
na naslovni strani opremljena z naslovom
naročnika: ZUIM Kamnik, Novi trg 43/a,
1241 Kamnik. V spodnjem levem kotu mora biti oznaka “Ne odpiraj – ponudba za
javni razpis za dobavo živil – z oznako skupine živil ali posameznega živila“. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti ime in naslov ponudnika.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 9. 2000 ob
14. uri v sejni sobi ZUIM Kamnik, Novi trg
43/a, 1241 Kamnik v sejni sobi zavoda.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: javno naročilo se financira v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna RS, navodilih o izvrševanju
proračuna in v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: z izbranimi ponudniki bo sklenjena pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
prijavijo se lahko gospodarske družbe, samostojni podjetniki, posamezniki in samostojni obrtniki.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka
za oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
kvaliteta, možnost nakupa artiklov v ponudnikovi prodajalni – skladišču, reference ponudnika, finančno stanje ponudnika in celovitost ponudbe.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 25 točk, za kvaliteto
25 točk, za možnost nakupa artiklov v ponudnikovi prodajalni – skladišču 10 točk, za
reference ponudnika 10 točk, za finančno
stanje 8 točk in za celovitost ponudbe 10
točk.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije o naročilu lahko ponudniki

dobijo pri naročniku izključno v pisni obliki,
telefon 061/831-74-44.
16., 17.
Zavod za usposabljanje
invalidne mladine Kamnik
Št. 219/00
Ob-34915
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Zavod za gasilno in reševalno službo
Sežana, p.o., Bazoviška 13, 6210 Sežana,
tel. 067/31-279, faks 067/345-553.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Zavod za gasilno in
reševalno službo Sežana, p.o., Bazoviška
13, 6210 Sežana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: gasilsko vozilo VGP 1 znamke Land Rover Defender, dve vozili.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
16,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: v
najkrajšem možnem času.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
rok dobave bo upoštevan kot merilo za presojo najugodnejše ponudbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana,
p.o., Bazoviška 13, 6210 Sežana (tel.
067/31-279, Jordan Kariž).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14 dni po objavi v
Uradnem listu RS.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo stroškov dokumentacije v višini 5.000 SIT na žiro račun št.
51420-603-32099.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 10. 2000, z redno
jutranjo pošto ali osebno do 13. ure, v tajništvo zavoda.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, p.o., Bazoviška 13,
6210 Sežana, z zahtevkom, kot je navedeno v 3. točki navodil ponudnikom razpisne
dokumentacije.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 10. 2000 ob 10. uri, v konferenčni sobi Zavoda za gasilno in reševalno službo
Sežana, p.o., Bazoviška 13, 6210 Sežana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost v višini 5% od predvidene vrednosti javnega
naročila, z veljavnostjo 40 dni od dneva izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo na obroke.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba na obroke.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedena v 9. točki navodil ponudnikom razpisne dokumentacije.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 11. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): plačilni
pogoji, cena, reference, tehnične rešitve,
rok dobave, najcenejša ponudba ni nujno
najugodnejša.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: so navedene v razpisni dokumentaciji,
dodatne pa se lahko dobijo pri osebi, navedeni pod 6. (a) točko.
16., 17.
Zavod za gasilno in
reševalno službo Sežana
Št. 89/00
Ob-34916
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Kraška gasilska zveza, Bazoviška 13,
6210 Sežana, tel. 067/31-279, faks
067/345-553.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Kraška gasilska zveza, Bazoviška 13, 6210 Sežana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: gasilsko vozilo VGP 1 znamke Land Rover Defender 130, dve vozili.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
16,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: v
najkrajšem možnem času.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
rok dobave bo upoštevan kot merilo za presojo najugodnejše ponudbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Kraška gasilska zveza, Bazoviška 13, 6210 Sežana (tel. 067/31-279, Jordan Kariž).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 14 dni po objavi v
Uradnem listu RS.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo stroškov dokumentacije v višini 5.000 SIT na žiro račun št.
51420-678-81248.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 10. 2000, z redno
jutranjo pošto ali osebno do 13. ure, v tajništvo zveze.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Kraška gasilska zveza, Bazoviška 13, 6210 Sežana, z zahtevkom, kot
je navedeno v 3. točki navodil ponudnikom
razpisne dokumentacije.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponedeljek, 13. 10. 2000 ob 11. uri, v konferenčni sobi Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana, p.o., Bazoviška 13,
6210 Sežana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost v višini 5% od predvidene vrednosti javnega naročila, z veljavnostjo 40 dni od dneva izdaje
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo na obroke.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: kupoprodajna
pogodba na obroke.
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12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedena v 9. točki navodil ponudnikom
razpisne dokumentacije.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 11. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): plačilni
pogoji, cena, reference, tehnične rešitve,
rok dobave, najcenejša ponudba ni nujno
najugodnejša.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: so navedene v razpisni dokumentaciji,
dodatne pa se lahko dobijo pri osebi, navedeni pod 6. (a) točko.
16., 17.
Kraška gasilska zveza
Sežana
Št. 88/00
Ob-34939
1. Naročnik, poštni naslov, telefaks: Zavod za šport Slovenije, Celovška 25, 1000
Ljubljana, telefaks: 01 43-26-218.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za naročilo blaga brez omejitev.
3. a) Kraj dobave: Slovenija.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
Tekstilni izdelki (trakovi za brisanje
znoja, kompleti dresov):
– količina trakov za brisanje znoja
10.000 kompletov,
– količina kompletov dresov 30, s tiskom
ali vezenjem, predvidoma v petih različicah.
Pokali, medalje in plakete šolskih
športnih tekmovanj:
– količina pokalov šolskih športnih tekmovanj 160 kompletov, predvidoma v treh
velikostih,
– količina medalj šolskih športnih tekmovanj 3.400 kompletov medalj, predvidoma v dveh velikostih in 15 različicah,
– količina plaket šolskih športnih tekmovanj 700, predvidoma v petih različicah,
c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za naročilo posameznega dela tekstilnih izdelkov:
– naročilo kompletov dresov,
– naročilo trakov za brisanje znoja.
Dobavitelj se za naročilo pokalov, medalj in plaket šolskih športnih tekmovanj poteguje ločeno od naročila tekstilnih izdelkov. Dobavitelj se lahko poteguje le za skupno naročilo pokalov, medalj in plaket šolskih športnih tekmovanj.
č) Ocenjena vrednost naročila tekstilnih
izdelkov je 3,400.000 SIT.
Ocenjena vrednost naročila pokalov, medalj in plaket šolskih športnih tekmovanj je
5,300.000 SIT.
d) Ocenjena vrednost delov naročila tekstilnih izdelkov, ki se lahko oddajajo posamično, je:
– naročilo kompletov dresov 1,600.000
SIT,
– naročilo trakov za brisanje znoja
1,800.000 SIT.
4. Datum dobave: dobava blaga ne bo enkratna, ampak v več delih, glede na potrebe.
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5. Predvideni datum zaključka dobave:
datum zaključka dobave tekstilnih izdelkov
ter pokalov, medalj in plaket šolskih športnih tekmovanj je 20. 6. 2001.
6. (a) Naslov, na katerem ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo: Zavod
za šport Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana.
(b) Datum, do kdaj ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo do
27. 9. 2000 do 14. ure.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudniki so dolžni predložiti ponudbo do 28. 9. 2000 do 14. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za šport Slovenije,
Celovška 25, 1000 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 2000 ob
12. uri v prostorih Zavoda za šport Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana. Predstavniki ponudnikov morajo komisiji za izvedbo
javnega razpisa predložiti pisna pooblastila
za zastopanje pri odpiranju ponudb.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti
bančne garancije za resnost ponudbe ter
ustrezni izjavi za dobro izvedbo storitve.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: 100% plačilo v roku 30 dni po dobavi blaga ali dela blaga.
11. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudnik mora ponudbi predložiti ustrezna
dokazila in izjave kot jih zahteva razpisna
dokumentacija.
12. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: po odpiranju
ponudb.
13. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril):
– cena 60%,
– reference s področja poslovnega sodelovanja 20%,
– ugodnosti 20%.
14. Druge informacije o naročilu: vse
nadaljnje informacije o naročilu lahko dobite na Zavodu za šport Slovenije, Celovška
25, 1000 Ljubljana, na telefonski številki
01 231-74-68 (Gregor Starc) ali preko elektronske pošte: gregor.starc@mss.edus.si
15.
16. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
65 z dne 21. 7. 2000, Ob-32292, objava o
izidu pa dne 8. 9. 2000.
Zavod za šport Slovenije
Št. 0501/48-308/98-99
Ob-34943
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, tel. 061/132-5125, telefaks št.
061/315-073.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): delni ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Vodovodna 93a, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti (za obsežnejše opise priložiti

poseben list!): predmet delnega ponovnega javnega razpisa je dobava prevoznih
sredstev za potrebe MNZ, in sicer:
1. sklop: civilno patruljno osebno vozilo
od 1600 do 1800 ccm, karavan, pogon
4x4 (z dodatno opremo),
2. sklop: intervencijsko vozilo večje
(5+4),
3. sklop: kombinirano vozilo za opravljanje ogledov krajev prometnih nesreč,
4. sklop: specialno zaprto vozilo za prevoz službenih psov (2+2) do 1600 ccm,
5. sklop: terensko vozilo – sedemsedežno (s pol. opremo),
6. sklop: kombinirano vozilo za prevoz
oseb (8+1),
7. sklop: kombinirano vozilo za prevoz
opreme do 2000 ccm,
8. sklop: kombinirano vozilo za prevoz
opreme od 2000 ccm do 2500 ccm,
9. sklop: priklopnik za prevoz službenih
konj,
10. sklop: priklopno vozilo za prevoz 6
službenih psov.
Vrsta, tehnične značilnosti in opis prevoznih sredstev, ki so predmet javnega naročila, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Orientacijska količina prevoznih sredstev:
1. sklop: 4 kosi,
2. sklop: 14 kosov,
3. sklop: 2 kosa,
4. sklop: 6 kosov,
5. sklop: 1 kos,
6. sklop: 2 kosa,
7. sklop: 1 kos,
8. sklop: 1 kos,
9. sklop: 1 kos,
10. sklop: 1 kos.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe zgoraj navedenih količin po posameznih sklopih, glede na prioriteto, ceno in
razpoložljiva finančna sredstva.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudniki se lahko prijavijo za dobavo vseh prevoznih sredstev v celoti (sklopi od 1 do 10)
ali za posamezne sklope v celoti. Ponudniki
se ne morejo prijaviti za dobavo posameznih prevoznih sredstev iz posameznih sklopov.
Ponudniki morajo ponuditi tudi odkup
rabljenih prevoznih sredstev naročnika v
skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
(č) Ocenjena vrednost naročila: ocenjena vrednost javnega naročila je za vse sklope v celoti (od 1 do 10) 171,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
1. sklop: 16,000.000 SIT,
2. sklop: 84,000.000 SIT,
3. sklop: 18,000.000 SIT,
4. sklop: 20,000.000 SIT,
5. sklop: 10,000.000 SIT,
6. sklop: 12,000.000 SIT,
7. sklop: 3,500.000 SIT,
8. sklop: 3,500.000 SIT,
9. sklop: 1,500.000 SIT,
10. sklop: 2,500.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: najkasnejši rok za dobavo prevoznih sredstev
je 6 mesecev od podpisa pogodbe.
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5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za notranje zadeve: Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, v tajništvu oddelka pri Marinki Hlade; kontaktna oseba: Milan Ramovš, tel. 061/172 56 51
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od dneva objave
do zadnjega roka za oddajo ponudb, od
12. do 14. ure, razen dnevov, ko državni
organi ne delajo.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
– pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije, iz katerega morajo biti razvidni osnovni podatki o ponudniku (naziv, naslov, navedba ali je davčni zavezanec ali ne),
– potrdilo o registraciji s strani davčnega
urada, v kolikor je davčni zavezanec in
– dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega mora biti jasno razviden točen naziv in
naslov plačnika, znesek in datum plačila.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): znesek:
4.000 SIT, način plačila: virmansko, številka računa: 50100-637-55284 (Ministrstvo
za notranje zadeve), sklicna številka:
308-98-99.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe je potrebno
predložiti do 10. 10. 2000, najkasneje do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudniki lahko oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Ministrstvo za
notranje zadeve RS, Štefanova 2 – vložišče, 1501 Ljubljana.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 10. 10.
2000, ob 10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred
pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: pogoji so opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: rok plačila ne sme biti
krajši od 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 dobavi prevoznih sredstev, v skladu z razpisno
dokumentacijo.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik: prijavijo se lahko gospodarske
družbe, samostojni podjetniki posamezniki
in samostojni obrtniki.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo odstopiti od ponudbe od zadnjega roka

za oddajo ponudb do roka veljavnosti ponudbe. Rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši od 160 dni od dneva odpiranja ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena,
čas garancije, odkup rabljenih prevoznih
sredstev naročnika, reference, dobavni rok,
in finančno stanje ponudnika.
Največje število točk, ki jih lahko ponudbe prejmejo za ceno je 41 točk, za čas
garancije 10 točk, za odkup rabljenih prevoznih sredstev naročnika 7 točk, za reference 7 točk, za dobavni rok 4 točke in za
finančno stanje ponudnika 3 točke.
15.
16. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list
RS, št. 88, z dne 29. 10. 1999, Ob-13997.
17.
Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 11/2-75/2000
Ob-34945
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.,
Cigaletova
15,
Ljubljana,
faks:
(01)433 04 43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.
3. a) Kraj dobave: Ljubljana.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava službenih vozil II. za
potrebe Telekom Slovenije d.d. – limuzinski kombi I – 24 vozil.
c) Dobavitelj se lahko poteguje za naročilo: v celoti.
č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
ocenjena vrednost javnega naročila je
40,000.000 SIT.
4. Datum dobave: dobavitelj bo z dobavo pričel takoj po podpisu pogodbe.
5.
6. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in
logistiko, 3.nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
oddaje ponudb, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT.
Ob dvigu razpisne dokumentacije potencialni ponudnik posreduje matično in
davčno številko ponudnika ter telefonsko
in telefaksno številko kontaktne osebe ponudnika.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 9. 10. 2000 do 12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana-Sektor za nabavo in logistiko, ali oddajte osebno v tajništvu Sektorja za nabavo
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in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, 3. nadstropje, soba 306.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 10. 2000 v sobi
št. 601, v 6. nadstropju poslovne stavbe
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s pričetkom ob 9. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% ocenjene vrednosti javnega naročila, kar znaša
400.000 SIT.
Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansov ni. Ponudbene cene so fiksne do
izdobave. Plačilni rok je 30 dni od datuma
prevzema vozila in izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): pri
vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost ponudbe z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno. Komisija
bo upoštevala izkušenost, opremljenost in
prilagodljivost specifičnim zahtevam naročnika.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
Cena
90 točk,
Ponudnik z najnižjo
ponudbeno vrednostjo dobi
90 točk,
ostali pa po procentualnem
odstopanju manj.
Rok dobave vozil
10 točk,
rok do 30 dni
10 točk,
rok nad 30 do 60 dni
5 točk,
rok nad 60 do 90 dni
1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: o izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni najpozneje do
30. 10. 2000.
Telekom Slovenije d.d.
Št. 11/2-75/2000
Ob-34946
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, faks: (01)433 04
43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.
3. a) Kraj dobave: Ljubljana.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava službenih vozil III.
za potrebe Telekom Slovenije d.d. –
limuzinski kombi II – 14 vozil.
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c) Dobavitelj se lahko poteguje za naročilo: v celoti.
č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
ocenjena vrednost javnega naročila je
24,000.000 SIT.
4. Datum dobave: dobavitelj bo z dobavo pričel takoj po podpisu pogodbe.
5.
6. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in
logistiko, 3.nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
oddaje ponudb, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT.
Ob dvigu razpisne dokumentacije potencialni ponudnik posreduje matično in davčno
številko ponudnika ter telefonsko in telefaksno številko kontaktne osebe ponudnika.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.
7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 28. 9. 2000 do 12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana-Sektor za nabavo in logistiko, ali oddajte osebno v tajništvu Sektorja za nabavo
in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, 3. nadstropje, soba 306.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 29. 9. 2000 v sobi št.
601, v 6. nadstropju poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s pričetkom ob 10. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% ocenjene vrednosti javnega naročila, kar znaša
240.000 SIT.
Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansov ni. Ponudbene cene so fiksne do
izdobave. Plačilni rok je 30 dni od datuma
prevzema vozila in izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
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14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): pri
vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost ponudbe z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno. Komisija
bo upoštevala izkušenost, opremljenost in
prilagodljivost specifičnim zahtevam naročnika.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
Cena
90 točk,
Ponudnik z najnižjo ponudbeno
vrednostjo dobi
90 točk,
ostali pa po procentualnem
odstopanju manj.
Rok dobave vozil
10 točk,
rok do 30 dni
10 točk,
rok nad 30 do 60 dni
5 točk,
rok nad 60 do 90 dni
1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: o izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni najpozneje do
20. 10. 2000.
Telekom Slovenije d.d.
Št. 11/2-75/2000
Ob-34947
1. Naročnik: Telekom Slovenije d.d.,
Cigaletova
15,
Ljubljana,
faks:
(01)433 04 43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro dobavitelja brez
omejitev.
3. a) Kraj dobave: Ljubljana.
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava službenih vozil V.
za potrebe Telekom Slovenije d.d.:
A. šasija z dvojno kabino 4x4 – 2 vozili
B. kombi furgon 4x4 – 9 vozil.
c) Dobavitelj se lahko poteguje za naročilo:
– v celoti (A. in B)
– po posameznih sklopih (A. ali B)
č) Ocenjena vrednost naročila: skupna
ocenjena vrednost javnega naročila je
51,000.000 SIT, kar po posameznih sklopih znaša:
adA) 10,000.000 SIT
adB) 41,000.000 SIT.
4. Datum dobave: dobavitelj bo z dobavo pričel takoj po podpisu pogodbe.
5.
6. a) Polni naslov službe od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu Sektorja za nabavo in
logistiko, 3. nadstropje poslovne stavbe Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, soba 306.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
oddaje ponudb, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, razen ob petkih od 8. do 13. ure.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu
10.000 SIT.
Ob dvigu razpisne dokumentacije potencialni ponudnik posreduje matično in davčno
številko ponudnika ter telefonsko in telefaksno številko kontaktne osebe ponudnika.
Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.

7. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj sedež
do 9. 10. 2000 do 12. ure.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana-Sektor za nabavo in logistiko, ali oddajte osebno v tajništvu Sektorja za nabavo
in logistiko, Cigaletova 15, Ljubljana, 3. nadstropje, soba 306.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 10. 2000 v sobi
št. 601, v 6. nadstropju poslovne stavbe
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s pričetkom ob 11. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: naročnik zahteva bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1% skupne
ocenjene vrednosti javnega naročila oziroma ocenjene vrednosti sklopa za katerega
se ponudnik prijavlja (A. ali B).
Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila:
avansov ni. Ponudbene cene so fiksne do
izdobave. Plačilni rok je 30 dni od datuma
prevzema vozila in izstavitve računa.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti ponudnik storitev, ki mu bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne morejo umakniti ponudbe po datumu in uri začetka javnega odpiranja.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril – 21. člen ZJN): pri
vrednotenju ponudb bo komisija upoštevala
skladnost ponudbe z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko-komercialno in pravno. Komisija
bo upoštevala izkušenost, opremljenost in
prilagodljivost specifičnim zahtevam naročnika.
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
Cena
90 točk,
Ponudnik z najnižjo ponudbeno
vrednostjo dobi
90 točk,
ostali pa po procentualnem
odstopanju manj.
Rok dobave vozil
10 točk,
rok do 30 dni
10 točk,
rok nad 30 do 60 dni
5 točk,
rok nad 60 do 90 dni
1 točka.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: o izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni najpozneje do
1. 12. 2000.
Telekom Slovenije d.d.
Št. 3911-3-3/00
Ob-34956
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefona in telefaksa: MOL, Mestna uprava, Od-
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delek za gospodarske javne službe in promet, Trg Mladinskih delovnih brigad 7,
1000 Ljubljana 061/306-17-28, faks
061/12-59-268.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen, v nadaljevanju ZJN): javni razpis
za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj izvedbe: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: sol za posip - morska ali
kamena sol, granulacije 0-4m/m v razsutem stanju, 4.200 t.
(c)
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
45,000.000 SIT.
(d)
4. Rok dobave: 48 ur po naročilu pisno
ali po faksu.
5.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, kontaktna
oseba Vidmar Stane in Mira Škof, Trg Mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana,
tel. 306-17-28, soba 412.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20 dni po objavi
tega razpisa od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila razpisne dokumentacije: 5.950 SIT se plača po računu, ki ga izda Oddelek za gospodarske javne službe in promet, MOL, MU.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
2. oktobra 2000 do 8. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000
Ljubljana, soba 412/IV.
Ponudbo je treba predložiti v zapečateni
kuverti, ki mora biti vidno označena z napisom “Ne odpiraj – ponudba javni razpis dobava soli za posip.“
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 2. oktobra 2000
ob 9. uri, v sejni sobi MOL, Mestna uprava,
Oddelek za gospodarske javne službe in
promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7,
1000 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
naveden v razpisni dokumentaciji.
10. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
11. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
ponudnik, kateremu bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika blaga in finančno-poslovne ter tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
navedene v razpisni dokumentaciji.
Druge informacije o naročilu: navedene
v razpisni dokumentaciji.
13. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: navedeno v
razpisni dokumentaciji.

14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): navedena v razpisni dokumentaciji.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Trg MDB 7,
Ljubljana, kontaktna oseba Stane Vidmar in
Mira Škof, tel. 306-17-28.
Mestna občina Ljubljana
Ob-34961
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva 1,
1000 Ljubljana, tel., faks 01/500-46-51.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva 1, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: predmet javnega naročila je
sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
A) kruh in pekovsko pecivo,
B) mleko in mlečni izdelki,
C) meso in mesni izdelki,
D) slaščičarski izdelki in keksi,
E) zamrznjeni in konzervirani izdelki,
F) sadni sokovi,
G) sveže sadje in zelenjava,
H) konzervirano in sušeno sadje,
I) ostalo prehransko blago.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik se lahko poteguje tudi samo za del
zahtevanega blaga.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
18,450.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
A) kruh in pekovsko pecivo – 4,950.000
SIT,
B) mleko in mlečni izdelki – 2,100.000
SIT,
C) meso in mesni izdelki – 1,600.000
SIT,
D) slaščičarski izdelki in keksi –
3,300.000 SIT,
E) zamrznjeni in konzervirani izdelki –
300.000 SIT,
F) sadni sokovi – 4,300.000 SIT,
G) sveže sadje in zelenjava – 1,000.000
SIT,
H) konzervirano in sušeno sadje –
100.000 SIT,
I) ostalo prehransko blago – 800.000
SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivna dobava blaga v letu 2000 in 2001.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
30. 9. 2001.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: OŠ
Riharda Jakopiča, Derčeva 1, 1000 Ljubljana – v računovodstvu šole.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 26. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
na voljo proti plačilu 15.000 SIT (v ceno je
vključen 19% DDV), s potrjenim nalogom za
prenos na ŽR št. 50104-603-52298.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 28. 9. 2000 do 12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva 1, 1000 Ljubljana, z napisom “Ponudba – ne odpiraj”, z navedbo javnega razpisa, na katerega se ponudba nanaša. Ovitki
morajo biti zapečateni. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 5. 2000 ob 13. uri, v zbornici OŠ Riharda Jakopiča, Derčeva 1, Ljubljana.
9., 10.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni dobavitelj, z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali zasebniki, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstne
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene delavce ter
ostale strokovne delavce.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 28. 9. 2000 do
12. ure.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena – 10 točk,
– rok dobave – interventna naročila –
4 točke,
– boljše reference – 4 točke,
– pripravljenost in odzivnost za reševanje reklamacij – 4 točke,
– druge oziroma posebne ugodnosti (popusti, sponzorstvo ipd.) – 4 točke,
– rok plačila – 4 točke,
– lastna proizvodnja – 4 točke.
Naročnik ni dolžan izbirati ponudbe, ki
vsebujejo najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika v
skladu z navedenimi pogoji.
15., 16., 17.
Osnovna šola Riharda Jakopiča
Št. 05-182/2
Ob-34968
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Soške elektrarne Nova Gorica,
d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica,
faks 05/339-63-15.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: 5000 Nova Gorica,
Erjavčeva 20.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: nabava treh osebnih vozil
evropskih blagovnih znamk:
a) eno osebno vozilo z močjo 75 KM,
b) eno osebno vozilo z močjo okrog
100 KM,
c) eno osebno vozilo z močjo okrog
100 KM.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko
poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelj se lahko poteguje za posamezne dele naročila. Posebej se lahko poteguje za:
a) eno osebno vozilo z močjo 75 KM,
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b) eno osebno vozilo z močjo okrog
100 KM,
c) eno osebno vozilo z močjo okrog
100 KM.
(č) Ocenjena
vrednost
naročila:
9,000.000 SIT.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
Ad a) 3,000.000 SIT,
Ad b) 3,000.000 SIT,
Ad c) 3,000.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
po sklenitvi pogodbe.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, tel.
05/339-63-10.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo do 15. 9. 2000 med 9. in
14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisne dokumentacije ni
potrebno plačati.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 20. 9. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova Gorica, tajništvo podjetja.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 20. 9. 2000 ob
12. uri, na naslovu: Soške elektrarne Nova
Gorica, d.o.o., Erjavčeva 20, 5000 Nova
Gorica, sejna soba, prvo nadstropje.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: 5% od ponudbene vrednosti v obliki bančne garancije za resnost ponudbe.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačilo v 30 dneh po
dnevu dobave.
11.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
registracija podjetja, tekoče plačilo davščin,
izjava o izpolnjevanju formalnih in tehničnih
pogojev s pooblastilom, garancija za resnost
ponudbe itd.
Podrobneje so sposobnosti, ki jih mora
izpolnjevati ponudnik, navedene v razpisni
dokumentaciji.
13.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. ponudbena cena – 40%,
2. varnost vozila – 10%,
3. tehnične karakteristike – 40%,
4. garancija (na motor, barvo, prerjavenje) – 10%.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: zaprte kuverte s ponudbo morajo biti v
levem spodnjem kotu označene z “Ne odpiraj – ponudba” in številko objave v Uradnem
listu RS, ter naveden predmet javnega razpisa.
Kontaktna oseba s strani naročnika je
Alida Rejec, tel. 05/339-63-10.
16., 17.
Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.
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Št. 404-08-256/2000
Ob-35033
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljubljana, telefaks
01/431-90-35.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: gasilsko vozilo za hitre intervencije.
Opis vozila (minimalne zahteve):
Tip vozila; furgon
– medosna razdalja 3400 do 3600 mm,
– največja skupna dovoljena teža 3500 kg,
– neto nosilnost vozila 1400 kg,
– volumen tovornega prostora 9 do
11 m3,
– dolžina vozila 5600 do 5800 mm,
– bencinski motor – prostornina 2800
do 3000 cm3,
– moč 100 do 120 kW.
Serijska oprema vozila:
– servo krmilo,
– ABS zavorni sistem + ABD elektronska
zapora diferenciala,
– Hidravlične kolutne zavore na sprednji
in zadnji osi,
– 1 + 2 sedeža v kabini (nastavljiv voznikov sedež; višina in naklon),
– nosilec rezervnega kolesa pod šasijo,
– zavesice za blato na vseh kolesih,
– pregradna stena,
– merilnik števila vrtljajev,
– kolesa velikost R 15,
– okno v prvi vrsti za voznikom,
– okno v drsnih vratih.
Opis nadgradnje za gasilno opremo:
– izdelava stranskih odprtin in vgradnja
rolet za dostop v orodni del,
– priprava zadnjega dela vozila ter vgradnja rolete,
– izdelava nosilne konstrukcije iz jeklenih profilov,
– izdelava in vgradnja izvlečnega nosilca
za komplet hidravličnega razpirala sistema
za reševanje,
– izdelava in vgradnja pritrdišč za gasilne in dihalne aparate.
Dodatna vgrajena oprema vozila:
– visokotlačna batna črpalka kapacitete
1200 l/min pri 50 bar komplet s pogonskim dvocilindričnim bencinskim motorjem
z električnim zaganjačem, profesionalni gasilski navija z visokotlačno cevjo FI 13 mm,
dolžine 50 m, hitre spojke na cevi,
– rezervoar za vodo 5501 + 50 l za penilo – iz nerjavečega materiala, izdelanega
tako, da se voda med vožnjo ne preliva, s
pripadajočimi armaturami (inšpekcijska odprtina, zračnik, priključek za vodo, priključki
za polnjenje in napajanje črpalke merilnik
nivoja vode), komandna plošča na kateri
mora biti ključ za zagon motorja, regulacijski in merilni instrumenti za upravljanje z
modulom ter dozator penila,
– signalne luči, sirena, megafon, svetlobni most na sprednjem delu vozila, dve modri bliskavici v maski, dve na zadnji strani
vozila.
Sistem za reševanje; hidravlično razpiralo sistem za reševanje – komplet z agregatom, škarjami in razpiralom.

Vozilo mora biti izdelano (predelano) v
skladu s slovensko tipizacijo Gasilske zveze
Slovenije.
Na vozilu mora biti izvedena homologacija.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
9,800.000 SIT.
4.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
november 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, pisarna za javne razpise, tel. 171-25-86, soba št. 365,
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS BO 40/2000), na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pri tem je potrebno predložiti:
– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedba polnega naslova
ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na št. ) ter
– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 9. 2000.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –
javni razpis MORS-BO 40/2000 – gasilsko
vozilo za hitre intervencije”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 9. 2000 ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, v III. nadstropju.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačnik blaga je v celoti
naročnik. Rok plačila je 30 dni od uradnega
prejema računa.
Javno naročilo se financira v skladu z
navodilom o izvrševanju proračuna RS.
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: ponudba bo izločena, če ne bo vsebovala zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev, finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
12.1. dokazila o veljavni registraciji ponudnika za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
12.1.1. za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) izpisek iz sodnega registra podjetij,
original ali overjena kopija, datum dokumenta oziroma overovitve ne sme biti starejši od
30 dni na dan odpiranja ponudb,
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b) odločba upravnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je javni razpis;
12.1.2. za fizične osebe (samostojni podjetniki):
a) priglasitveni list za dejavnost, katere
predmet je javni razpis, original ali overjena
kopija, datum dokumenta oziroma overovitve ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb,
b) obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrti ali obrti podobne dejavnosti,
c) odločba upravnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje dejavnosti, katere predmet je javni razpis;
12.2. dokazila o finančnem stanju ponudnika;
12.2.1. za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) originalni obrazci BON 1 in BON 2
skupaj, ali BON 3, od katerih BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 30 dni na
dan odpiranja ponudb;
12.2.2. za fizične osebe (samostojni podjetniki):
a) napoved za odmero davka z bilanco
stanja in uspeha za leto 1999, originalno
potrjeno s strani pristojne DURS,
12.3. potrdilo pristojnih organov, da ima
ponudnik poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom,
12.4. garancija ne sme biti krajša od 12
mesecev,
12.5. ostale izjave in podatki navedeni v
razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
14.1. Vrednost ponudbe (maks. 80 točk)
Cenovno najugodnejša ponudba prejme
maksimalno število točk, ostali pa prejmejo
procentualno ustrezno manjše število točk
in sicer glede na procentualno vrednost odstopanja njegove ponujene cene od cenovno najugodnejšega ponudnika, pri čemer
ne more prejeti manj kot 0 točk.
14.2. Čas garancije (maks. 15 točk)
Ocenjuje se čas garancije za vozilo.
Ponudnik prejme ustrezno število točk,
glede na zagotavljanje časa garancije za vozilo:
– 36 ali več mesecev, brez omejitve prevoženih kilometrov, prejme ponudba 15
točk,
– od 24 mesecev, vendar manj kot 36
mesecev, brez omejitve prevoženih kilometrov, prejme ponudba 7 točk,
– od 12 mesecev, vendar manj kot 24
mesecev, brez omejitve prevoženih kilometrov, prejme ponudba 1 točko,
– krajši od 12 mesecev, brez omejitve
prevoženih kilometrov, se ponudba izloči.
14.3. Dobavni rok (maks. 5 točk)
– 30 dni po podpisu pogodbe, prejeme
ponudba 5 točk,
– od 31 do 45 dni od podpisa pogodbe,
prejme ponudba 3 točke,
– od 46 do 60 dni od podpisa pogodbe,
prejme ponudba 1 točko,
– nad 61 dni od podpisa pogodbe, prejme ponudba 0 točk.

Ponudnik prejme ustrezno število točk
glede na dobavni rok vozila (od podpisa
pogodbe).
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na
naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Urad
za logistiko, Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Jože Mokorel, tel.
01/171-25-53.
16., 17.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 404-08-336/2000
Ob-35035
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljubljana, telefaks
01/431-90-35.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
viličar:
– nosilnost: 5000 kg do standardne višine dviga 3500 mm,
– motor: 60 kW,
– menjalnik: Hidrodinamični dvostopenjski,
– krmilni mehanizem: Hidravlični, Servo
volan z nastavljivim drogom,
– nosilec vilic: tip ISO IV.A, širina
1275 mm, 6x vležajen,
– vilice:dolžina 1400 mm, profil
60x150 mm,
– hidravlični bočni pomik vilic: desno –
levo,
– kolesa: pnevmatska – enojna,
– prostor za voznika: Anatomsko oblikovan sedež, tip MSG 20 z varnostnim pasom;
vilice za viličarja: podaljšek na dolžino
2200 mm.
(c) Ocenjena vrednost naročila: ca.
7,694.000 SIT.
4. Datum dobave, če je predvideno:
22. 9. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
oktober 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za logistiko,
Kardeljeva pl. 24, Ljubljana, pisarna za javne razpise, tel. 171-25-86, soba št. 365,
vsak delovni dan med 11. in 12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 22. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS BO 39/2000), na žiro račun št.
50100-637-55216. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pri tem je potrebno predložiti:
– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedba polnega naslova
ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na št. ) ter
– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 25. 9. 2000.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo RS,

Št.

79 / 8. 9. 2000 / Stran 7107

prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj –
javni razpis MORS-BO 39/2000 – viličar”.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 26. 9. 2000 ob
11. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Kardeljeva pl. 24,
Ljubljana, v III. nadstropju.
9.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: plačnik blaga je v celoti
naročnik. Rok plačila je 30 dni od uradnega
prejema računa.
Javno naročilo se financira v skladu z
navodilom o izvrševanju proračuna RS.
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:
ponudba bo izločena, če ne bo vsebovala
zahteve glede pravnega statusa ponudnika
storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
12.1. dokazila o veljavni registraciji ponudnika za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
12.1.1. za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) izpisek iz sodnega registra podjetij,
original ali overjena kopija, datum dokumenta oziroma overovitve ne sme biti starejši od
30 dni na dan odpiranja ponudb,
b) odločba upravnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je javni razpis;
12.1.2. za fizične osebe (samostojni podjetniki):
a) priglasitveni list za dejavnost, katere
predmet je javni razpis, original ali overjena
kopija, datum dokumenta oziroma overovitve ne sme biti starejši od 30 dni na dan
odpiranja ponudb,
b) obrtno dovoljenje, če gre za opravljanje obrti ali obrti podobne dejavnosti,
c) odločba upravnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, katere predmet je javni razpis;
12.2. dokazila o finančnem stanju ponudnika;
12.2.1. za pravne osebe (gospodarske
družbe):
a) originalni obrazci BON 1 in BON 2
skupaj, ali BON 3, od katerih BON 2 in
BON 3 ne smeta biti starejša od 30 dni na
dan odpiranja ponudb;
12.2.2. za fizične osebe (samostojni podjetniki):
a) napoved za odmero davka z bilanco
stanja in uspeha za leto 1999, originalno
potrjeno s strani pristojne DURS;
12.3. potrdilo pristojnih organov , da ima
ponudnik poravnane vse davke in prispevke, določene z zakonom;
12.4. garancija ne sme biti krajša od 12
mesecev;
12.5. ostale izjave in podatki navedeni v
razpisni dokumentaciji.
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13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
umaknejo ponudbe do datuma in ure, ki je
določen za odpiranje ponudb.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
Vrednost ponudbe (maks. 85 točk)
Ponudnik, ki ponuja cenovno najugodnejšo vrednost viličarja prejme (85) točk,
ostali ponudniki pa prejmejo procentualno
ustrezno manjše število točk in sicer glede
na procentualno vrednost odstopanja njegove ponujene povprečne cene od povprečne cene odkupa najugodnejšega ponudnika, pri čemer ne more prejeti manj kot
0 točk.
Čas garancije (maks. 15 točk)
– 36 ali več mesecev, prejme ponudba
15 točk,
– od 24 mesecev, vendar manj kot 36
mesecev, prejme ponudba 7 točk,
– od 12 mesecev, vendar manj kot 24
mesecev, prejme ponudba 1 točko,
– krajši od 12 mesecev, se ponudba izloči.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za obrambo RS, Urad za
logistiko, Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktna
oseba
Jože
Mokorel,
tel.
01/171-25-53.
16., 17.
Ministrstvo za obrambo RS
Št. 402-04-89/00
Ob-35056
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, telefaks 01/478-55-79.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža ISDN telefonske centrale s terminalsko opremo.
Kapaciteta ISDN telefonske centrale:
– 240 Up0 priključkov,
– 4 So/To priključki,
– 1 ISDN PRA 30 kanalni priključek,
– 2 digitalni prečni zvezi S2M,
– 1 posredovalni aparat
– 5 telefonskih aparatov - več nivojev s
po 16 nastavljivimi tipkami, ki se lahko uporabijo kot partnerske/linijske, ciljne ali programske (TIP 1),
– 10 telefonskih aparatov s po 10
prostonastavljivimi tipkami, ki se lahko
uporabijo kot partnerske/linijske ali
programske (TIP 2),
– 210 telefonskih aparatov - 10 prosto
nastavljivih tipk, ki se lahko uporabijo kot
partnerske/linijske, ciljne ali programske
(TIP 3),
– 10 telefonskih aparatov z 10 prosto
nastavljivih funkcijskih tipk (TIP 4),
– 1 naglavne slušalke,
– 1 razširitveno polje tipk,
– 1 oprema za obdelavo tarife,
– daljinsko vzdrževanje sistema,
– glasba na čakanju,
– 13 nezasednih univerzalnih vtičnih
mest;
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(podrobna delitev in opis razpisane opreme je razvidna iz Specifikacije tehničnih zahtev naročnika, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije naročnika).
Telefonska centrala naj bo razširljiva na
do 450 internih priključkov in sestavljena iz
dveh modulov, ki omogočata medsebojno
povezavo v enoten sistem preko večvodnega
svetlovoda, zaradi možnosti namestitve na
dveh lokacijah v mesebojni oddaljenosti ca.
250 metrov.
Ponudnik mora zagotoviti in v ceni
upoštevati povezljivost telefonske centrale,
vključno s stroški prečne zveze, z obstoječo
ISDN telefonsko centralo, ki je v uporabi na
Upravi RS za varstvo narave. Zahteva za
prečno zvezo z obstoječo ISDN telefonsko
centralo je kapacitete 2 Mbit/sekundo.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega blaga, za katere dele oziroma skupine: ponudnik mora ponuditi vso razpisano opremo
vključno s specificirano dokumentacijo.
(č) Ocenjena vrednost naročila:
14,000.000 SIT.
(d)
4. Datum dobave, če je predvideno: dobava, montaža, vključno s tehničnim prevzemom mora biti zaključena najkasneje do
vključno 25. 11. 2000.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
vključno 25. 11. 2000.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije,
Servis skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a,
1000 Ljubljana, ga. Mojca Gregorič, telefon
01/478-55-89, telefaks 01/478-55-79.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 13. 9. 2000
do 22. 9. 2000, vsak delovni dan od 9. do
10.30 (s pooblastilom za dvig razpisne dokumentacije).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 10. 10. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana,
glavna pisarna.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 10. 2000 ob 10. uri v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: akceptni nalog s pooblastilom za
vnovčenjem v višini 10% ocenjene vrednosti javnega naročila.
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: skladno z določili posebnih razpisnih pogojev.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, če ji bo
dodeljeno javno naročilo: ni zahteve.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika blaga, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:

– 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.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 31. 12.
2000.
14. Merila za dodelitev naročila (teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. Tehnična ustreznost ponujene telefonske centrale (do 125 točk)
2. Finančna usposobljenost ponudnika (10 točk)
3. Reference ponudnika (do 46 točk)
4. Certifikat za sistem kakovosti ISO
(10 točk)
5. Rok izvedbe del (do 30 točk)
6. Garancijski rok (do 24 točk)
7. Druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku (do 3 točke)
Pri vrednotenju po točkah 1 do 7 se
upošteva vplivnostni faktor 0,4
8. Ponudbena cena
Pri vrednotenju posamezne ponudbene
cene se izračuna količnik med najnižjo in
obravnavano ponudbeno ceno, ki se pomnoži z vplivnostnim faktorjem 0,6, tako dobljeni zmnožek pa se pomnoži s številom
100.
Pri določitvi najnižje ponudbene cene se
upoštevajo samo ponudbe, ki niso bile izločene po izločitvenih kriterijih, s tem, da se
ponudbe z neobičajno nizko ceno obravnavajo po določilih četrtega in petega odstavka 39. člena zakona o javnih naročilih (Ur.l.
RS, št. 24/97).
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj in ob upoštevanju vplivnostnih faktorjev doseže najvišje
število točk.
Datum, do katerega bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: najkasneje
do 31. 10. 2000.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih služb vlade,
Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, Danica Lašič (tel. 01/478-54-50), vsak delavnik od 25. 8. 2000 do 15. 9. 2000 med
9. in 10.30.
Obstoječo telefonsko centralo si je
mogoče ogledati v torek, 19. 9. 2000 in v
sredo, 20. 9. 2000 med 9. in 15. uro, po
predhodnem dogovoru z Jelko Magličič
Rajver (tel. 01/478-45-26).
16., 17.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade
Ob-34844
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., kont.
oseba Romana Georgijevič, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper, faks 066/639-57-28.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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3. (a) Kraj dobave: I. sklop: distributer,
II. in III. sklop: fco Komunala Koper – sedež p.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
I. sklop: goriva ca. 270.000 litrov,
II. sklop: kurilno olje ca. 80.000 litrov,
III. sklop: maziva – olja ca. 4.520 litrov.
(c) Navedba, ali se dobavitelj lahko poteguje za naročilo samo dela zahtevanega
blaga, za katere dele oziroma skupine: dobavitelji lahko oddajo ponudbe za posamezne sklope ali za vse sklope skupaj. Na kuverto je potrebno navesti, ali se potegujejo
za dobavo celotnega razpisanega blaga ali
samo za določen sklop.
(č) Ocenjena vrednost naročila: orientacijska vrednost celotnega naročila znaša
49,600.000 SIT, vključno z DDV.
(d) Ocenjena vrednost delov naročila, ki
se bodo morda oddajali posamično:
I. sklop: orientacijska vrednost je
40,700.000 SIT, vključno z DDV,
II. sklop: orientacijska vrednost je
7,600.000 SIT, vključno z DDV,
III. sklop: orientacijska vrednost je
1,300.000 SIT, vključno z DDV.
4. Datum dobave, če je predvideno: sukcesivne dobave.
5. Predvideni datum zaključka dobave:
pogodba se sklepe za obdobje 12 mesecev.
6. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l., tajništvo, Ul.
15. maja 4, 6000 Koper.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago do 25. 9. 2000 za
11.900 SIT.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek je potrebno virmansko nakazati na žiro račun Komunale Koper, d.o.o. – s.r.l., na številko
51400-601-10953, pri Agenciji za plačilni
promet Koper, navesti davčno številko ponudnika in navesti, če je davčni zavezanec.
7. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
9. 10. 2000 do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunala Koper, d.o.o. –
s.r.l., prevzemnik tajništvo, Ul. 15. maja 4,
6000 Koper.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
8. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 10. 2000
ob 11. uri, na naslovu: Komunala Koper,
d.o.o. – s.r.l., odpiranje vodi Vladimir Lovec, Ul. 15. maja 4, 6000 Koper.
9. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe (velja za vse ponudnike), garancija za dobro
izvedbo pogodbenih del (velja za izbranega
ponudnika).
10. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih: glavni pogoji plačila se

Št.

bodo dokončno oblikovali v pogodbi.
11. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: naročnik sklene pogodbo z nosilcem ponudbe.
12. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
a) registracijo podjetja oziroma potrdilo
o vpisu v sodni register samostojnih podjetnikov,
b) razne izjave, ki so priložene razpisni
dokumentaciji,
c) potrdilo pristojnih organov, da ima poravnane obveznosti iz davkov, taks in drugih
dajatev,
d) potrdilo, da ima poravnane vse obveznosti do naročnika.
13. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati do 31. 12. 2000.
14. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): pri ocenjevanju bodo kot merila upoštevana: za I.
sklop: cena, plačilni pogoji in oddaljenost
distributerja od sedeža naročnika, za II. in
III. sklop: cena, plačilni pogoji, rok dobave
in reference.
15. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na naslovu pod št. 1.
16., 17.
Komunala Koper, d.o.o. – s.r.l.

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

Popravek
Št. 35/29.-2000
Ob-34959
V javnem razpisu za naročilo izvedbe
gradbenih del brez omejitev, objavljenim v
Uradnem listu RS, št. 78 z dne 1. 9. 2000,
št. 195/11-00, Ob-34517, se spremeni
znesek v 4. točki in pravilno glasi:
Ocenjena vrednost del: 850,000.000
SIT (z DDV).
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 352-63/2000
Ob-34813
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ormož, Ptujska cesta 6,
2270 Ormož, 062/74-15-300.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: območje Občine
Ormož.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja vodovoda Lahonci.
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Ocenjena vrednost znaša 20,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: september-oktober.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ormož, Ptujska c. 6, Ormož.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 18. 9. 2000.
(c)
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 9. 2000, ob 9.
uri.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ormož, Ptujska
c. 6, Ormož.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 9. 2000, ob 10. uri, Občina Ormož,
Ptujska c. 6, Ormož.
10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: 60 dni po izstavitvi 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: določeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. 9. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): cena
80%, rok 15%, garancija 5%.
16., 17., 18.
Občina Ormož
Št. 35100-21/00
Ob-34841
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, faks
821-133.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Otroški vrtec Šmarje pri Jelšah.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
adaptacija in dozidava Otroškega vrtca
Šmarje pri Jelšah.
Ocenjena vrednost del: 165,000.000
SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in
dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek: oktober 2000, dokončanje del:
julij 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
Oddelek za družbene dejavnosti in finance, Zlatka Pilko.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 11. 9. 2000
do 9. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT, način plačila:
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z virmanskim nakazilom na račun št.
50730-630-10189.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 10. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah,
tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba za adaptacijo in dozidavo otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah”.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 10. 2000 ob 10. uri, Občina Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah – sejna soba.
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% ocenjene vrednosti del, ki mora
veljati vsaj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: naročilo se financira iz proračunskih sredstev. Ugodni plačilni pogoji
so tudi eden izmed kriterijev za izbiro izvajalca.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ni omejitev.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: priložiti dokumentacijo in izpolniti
obrazce, zahtevane v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 60 točk,
– reference ponudnika 20 točk,
– plačilni pogoji 10 točk,
– garancijski rok 10 točk,
– rok dokončanja del 10 točk,
– morebitne druge ugodnosti ponudnika 5 točk.
Najcenejši ponudnik ni nujno, da je najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Občina Šmarje pri Jelšah – Zlatka
Pilko (821-220, 821-038).
17., 18.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 352-1/00-1
Ob-34842
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Javno podjetje Komunala, d.o.o.,
Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290
Sevnica,
tel.
07/41-601,
faks
07/81-62-010.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja nabave delovnega komunalnega vozila.
3. Kraj izvedbe del: JP Komunala,
d.o.o., Sevnica.
4. (a), (b), (c)
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5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni
pričetek: takoj po podpisu pogodbe, rok
za izvedbo dobave: najkrajši možni čas.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Javno podjetje Komunala, d.o.o., Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica,
Miro Dobovšek, vodja tehnične službe, tel.
07/41-601, faks 07/81-62-010.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do srede, 27. 9.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, način plačila:
virman na ŽR 51610-601-10675, JP Komunala, d.o.o., Sevnica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 9. 2000 ob 11.45.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javno podjetje Komunala,
d.o.o., Sevnica, Naselje heroja Maroka 17,
8290 Sevnica, tajništvo JP Komunala,
d.o.o., Sevnica.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba za dobavo
komunalnega vozila – Ne odpiraj!”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
torek, 3. 10. 2000 ob 12. uri, JP Komunala, d.o.o., Sevnica, Naselje heroja Maroka
17.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija (Ur. l. RS, št. 73/97
in 84/99 – obrazec št. 1) v višini 1% od
ponudbene vrednosti. Veljati mora do
15. 10. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje državnega proračuna.
12.
13. Zahteve glede pravnega statusa
ponudnika storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana
sposobnost: pravna ali fizična oseba z registrirano dejavnostjo za izvajanje razpisanih del.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena,
– reference na področju dobave komunalnih delovnih vozil,
– plačilni pogoji in ugodnosti,
– odkup starega vozila TAM 80, letnik
1991,
– dobavni rok.
16., 17., 18.
Komunala, d.o.o., Sevnica
Št. 1-0022/00
Ob-34843
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Grajska cesta 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/64-582.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Zagorje ob Savi.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja komunalne infrastrukture v
obrtno-industrijski coni Podvine v Zagorju ob Savi.
Vrednost dodeljenega naročila v celoti
je 115,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudnik lahko
predloži le eno ponudbo, v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, in sicer samostojno ali z morebitnimi sopogodbeniki.
V primeru, da ponudnik nastopa v ponudbi
s sopogodbeniki, mora v ponudbi predložiti podpisan sporazum o skupnem nastopanju in prevzemu pogodbenih obveznosti.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
oktober 2000, končanje del december
2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c, Zagorje
ob Savi, Ludvik Fain, univ. dipl. inž. arh.,
tel. 0601/64-083, 041/650-806.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: dokumentacijo
lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na
IN-TACT, d.o.o., C. 20. julija 2c, Zagorje
ob Savi, do 26. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: odškodnino v višini 35.000
SIT
ponudniki
nakažejo
na
ŽR
52720-601-12900, IN-TACT, d.o.o., Zagorje ob Savi in na podlagi potrdila o plačani odškodnini dvignejo razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo
do 2. 10. 2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: IN-TACT, d.o.o., C. 20.
julija 2c, 1410 Zagorje ob Savi.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje bo 3. 10. 2000 ob 10. uri, na
naslovu naročnika, Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Grajska cesta 2, Zagorje ob
Savi – sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki morajo v ponudbi predložiti
bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 10% od vrednosti javnega razpisa, z
veljavnostjo do 30 dni po datumu izdaje
sklepa o izbiri.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih glede plačevanja: plačila se izvajajo v skladu z določili zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije in navodil o izvrševanju
proračuna v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec,
z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki
jih navede v ponudbi.
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13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe in zasebniki, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje tovrstnih
dejavnosti,
– razpolagajo z ustrezno tehnologijo,
– imajo stalno zaposlene ali pogodbeno angažirane delavce v skladu z določili
zakona o graditvi objektov ter ostale strokovne delavce.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 2. 11. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena – 50%,
– rok izdelave – 40%,
– reference – 10%.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki dobijo vse dodatne informacije o naročilu na naslovu IN-TACT,
d.o.o., C. 20. julija 2c, Ludvik Fain, univ.
dipl. inž. arh.
17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba če je bila
objavljena: ne.
18.
Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.
Št. 011-04-7/00
Ob-34875
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R3-725 Fokovci-Prosenjakovci.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: rekonstrukcija križišča regionalnih cest R3-725 in R3-724 v Prosenjakovcih.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
28,117.320 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti najkasneje do 30. 12. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, 1000
Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV,
kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko
poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28.9. 2000 do 8.30.

(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za rekonstrukcijo križišča regionalnih cest
R3-725 in R3-724 v Prosenjakovcih.“ A.Z.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 9.
2000 ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, velika sejna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni
pred rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-7/00
Ob-34876
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R2-442 odsek Martjanci-Dobrovnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: rekonstrukcija križišča regionalne ceste R2-442 odsek 1318 v Moravskih Toplicah.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
65,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti v roku 75 dneh po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbo: 9. 10. 2000
do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za rekonstrukcijo križišča regionalne ceste
R2-442 odsek 1318 v Moravskih Toplicah.“ - A.Z.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 10. 2000
ob 10. uri na naslovu: Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.
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12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni
pred rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-7/00
Ob-34877
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R1-225 Črnivec-Radmirje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: preplastitev ceste R1-225 odsek 1085 Črnivec-Dol od km 1+500 do
km 2+500.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
44,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo
svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo, ki je v celoti skladna z razpisnimi
pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti najkasneje do 28. 4. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške za razpisno
dokumentacijo 10.000 SIT ponudniki
lahko poravnajo z virmanom na račun
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št. 50100-630-10014 – sklic na št.
2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je
potrebno predložiti ponudbo: 9. 10. 2000
do 8.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za preplastitev ceste R1-225 odsek 1085
Črnivec-Dol od km 1+500 do km 2+500.“
- I.J.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 9. 10. 2000
ob 9. uri na naslovu: Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba I.nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: javno naročilo
v celoti financira naročnik iz proračunskih
sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo
plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni
pred rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-7/00
Ob-34878
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta RT-905 Krnica-Mrzli Studenec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: izdelava zapornega sloja na
cesti R 905, odsek 1096 Krnica-Mrzli
Studenec.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
20,060.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti v roku 30 dni po sklenitvi
pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, 1000
Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV,
kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 9. 2000 do 12.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za izdelavo zapornega sloja na cesti R 905,
odsek 1096 Krnica-Mrzli Studenec.“ - M.Z.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 9.
2000 ob 13. uri na naslovu: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, velika sejna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in /ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: javno naročilo financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna
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Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni
pred rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 21. 7. 2000 pod
št. Ob-32589.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-7/00
Ob-34879
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Kraj izvedbe del: cesta R2-430 Slivnica-Sl. Bistrica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: izgradnja pločnikov na cesti
R2-430 Hoče-Sl.Bistrica v Framu.
Ocenjena
vrednost
vseh
del:
14,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante so
sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: dela je potrebno izvesti najkasneje do 30. 4. 2001.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija:
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet
in zveze - Direkcija RS za ceste, 1000
Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV,
kontaktna oseba je Irena Skubic, tel.
061/178-83-36, faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.

(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28.9. 2000 do 9.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj! Ponudba
za izgradnjo pločnikov na cesti R2-430 Hoče-Sl.Bistrica v Framu.“ - D.PZ.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 9.
2000 ob 10. uri na naslovu: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana,
Tržaška 19, velika sejna soba I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 30,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega za predložitev ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: javno naročilo delno financira naročnik iz proračunskih sredstev Republike Slovenije in
delno Občina Rače-Fram. Naročnik bo plačal opravljena dela v rokih plačil, navedenih v zakonu o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/2000)
in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih
aktih.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma
skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi dokumentacijo
in izpolniti obrazce zahtevane v razpisni
dokumentaciji (poglavje 10).
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila: najnižja cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni
pred rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet in zveze - Direkcija RS za ceste Služba za javna naročila in letni plan, Tržaška 19, 1000 Ljubljana,
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– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
17., 18.
Direkcija RS za ceste
Št. 352-05/2000 -1
Ob-34890
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Hajdina, Zg. Hajdina 45,
2288 Hajdina, faks 062/788-30-31.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Spodnja Hajdina.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: izvedba fekalne kanalizacije v naselju
Spodnja Hajdina – KANAL 5.0.
Ocenjena
vrednost
naročila
je
15,000.000 SIT.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov naročila posebej, obseg sklopov
in možnosti: oddaja del je predvidena v
enem sklopu.
(c) Podatki o namenu gradbenih del,
kadar je vključena tudi izdelava projektov:
projektna dokumentacija je izdelana.
5. (a) Kjer je potrebno sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: ponudba mora
biti izdelana po zahtevah razpisne dokumentacije, variante ponudbe niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svoj
varianto: dodatnih variant ni.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek predpisan s pogodbo.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Hajdina, Zg. Hajdina 45, 2288 Hajdina, kontaktna oseba Valerija Šamprl,
tel. 062/788-30-30 (ob dvigu predložiti
dokazilo o plačilu za razpisno dokumentacijo).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 15. 9.
2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 8.000 SIT, na ŽR Občine Hajdina
št. 52400-630-20834, z namenom nakazila: javni razpis za izvedbo fekalne kanalizacije v naselju Sp. Hajdina – KANAL 5.0.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene do petka 28. 9.
2000 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Hajdina, Zg. Hajdina 45, 2288 Hajdina.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Izvedba
fekalne kanalizacije v naselju Sp. Hajdina KANAL 5.0 in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo dne 28. 9.
2000 ob 13. uri na naslovu naročnika v
sejni sobi.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahteva-
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na: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe in
ustrezno izjavo banke za dobro izvedbo
del v pogodbenem roku, kot jih zahteva
razpisna dokumentacija.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: izbrani ponudnik sklene z naročnikom pogodbo o izvedbi del.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične poslovnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: do 28. 9.
2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): skladno z razpisno dokumentacijo.
Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega naročila: ponudniki
bodo obveščeni najkasneje do 6. 10.
2000.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije o javnem naročilu pri Dragotu
Štrafela, tel. 041/785-922.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega, glede na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od pogodbe zaradi finančnih ali drugih razlogov.
V obeh primerih ponudniki nimajo pravice
do odškodnine iz tega naslova.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena – prva objava.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen: to je prva objava.
Občina Hajdina
Št. 2904/00
Ob-34899
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Komunala Novo mesto d.o.o.,
Rozmanova 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/3932-450, faks: 068/3932-505.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Straža pri Novem
mestu.
4. a/ Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: nadaljevanje gradnje kanalizacije v Straži –
SD kanal, skupna ocenjena vrednost gradbenih del javnega naročila: 15,000.000
SIT.
b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudbe ponudnikov, ki bodo posredovane samo za posamezne sklope ne bodo upoštevane oziroma štele se bodo za nepopolne.
c)
5. a)
b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: variantne ponudbe ne bodo
upoštevane oziroma štele se bodo za nepopolne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del:
23. 10. 2000, konec del: 01. 12. 2000.
7.a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Komunala Novo mesto d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Podbevškova 12, 8000
Novo mesto, kontaktna oseba: Goran
Stanojević.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 19. 9. 2000.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nakazilo v vrednosti 30.000 SIT na ŽR Komunala
Novo
mesto
d.o.o.,
št.
52100-601-11459 pri Agenciji za plačilni
promet Novo mesto z navedbo “Javni razpis za nadaljevanje gradnje kanalizacije v
Straži – SD kanal“.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 2. 10. 2000 do 10.
ure.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto
d.o.o., Sektor razvoja in investicij, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba: Stanojević Goran.
9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
2. 10. 2000 ob 11. uri, Komunala Novo
mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, sejna soba.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1% ocenjene vrednosti javnega naročila.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna
določila v drugih dokumentih: pogoji
opredeljeni v razpisni dokumentaciji in
pogodbi.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. 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 z ustreznimi
kvalifikacijami za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Ponudnik ne sme biti v stečaju,
imeti mora poravnane davčne in druge z
zakonom določene obveznosti. Podrobnejše zahteve so podane v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: do 2. 12. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. Reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno izvedenih delih ali niso priložene v
originalu – izločen iz postopka oddaje naročila,
– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila.
2. Ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen.
3. Plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev razpisa (če v ponudbi ni priložene izjave o

sprejemanju vseh razpisanih pogojev) – izločen iz postopka oddaje naročila,
– sprejema vse razpisane plačilne
pogoje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v
postopku oddaje naročila.
4. Rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpisano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi daljši rok izvedbe kot je razpisan) – izločen iz postopka oddaje naročila,
– izvedba v krajšem ali razpisanem
roku – ostaja v postopku oddaje naročila.
5. Usposobljenost ponudnika: usposobljenost ponudnika se bo preverjala na
osnovi izjav ponudnika, ki jih mora priložiti
k ponudbi po 1. do 5. in po 7. točki 4. člena odredbe ter na osnovi prilog k navedenim izjavam.
6. Sposobnost ponudnika: sposobnost ponudnika se bo preverjala na osnovi naslednjih podatkov in listin:
– seznama referenčnih objektov pri
katerih je sodeloval odgovorni vodja del,
– poimenskega seznama delavcev
po kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali pri izvajanju del, skladno z zakonom o
graditvi objektov,
– izjave o prostih kapacitetah ponudnika in
– seznama osnovnih sredstev in
opreme, s katero ponudnik razpolaga.
Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja z njimi, mora k ponudbi priložiti podizvajalske pogodbe oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju in zgoraj navedene
priloge po seznamu tudi za podizvajalce.
7. Zakon o graditvi objektov:
– izpolnjevanje pogojev po zakonu o
graditvi objektov – ostaja v postopku oddaje naročila,
– neizpolnjevanje pogojev po zakonu o graditvi objektov – izločen iz postopka oddaje naročila.
16., 17., 18.
Komunala Novo mesto d.o.o.
Ob-34907
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel. 04/700-230,
telefaks 064/714-684.
2. Način oddaje javnega naročila
(3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. (a) Kraj izvajanja: Osnovna šola A. T.
Linharta Radovljica.
4. (a) Predmet javnega naročila: predmet javnega naročila je izvedba GOI del
za novo plinsko kotlarno pri osnovni
šoli.
Ocenjena
vrednost
naročila:
27,000.000 SIT.
(b) Navedba ali se naročnik lahko poteguje za naročilo dela razpisanih del: ponudnik se lahko poteguje samo za celoten
obseg razpisanih del.
(c)
5. (a), (b)
6. Datum pričetka izvajanja, če je predvideno: v 5 dneh po podpisu pogodbe.
Predvideni datum zaključka izvajanja
vseh del: dokončanje vseh del je predvideno 30. 11. 2000.
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7. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo: I.RA Inženiring Radovljica,Gorenjska
cesta 26, tel. 04/537-37-00, faks
064/715-498.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: v 15 dneh po objavi, vsak delavnik od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek):
10.000 SIT kot negotovinsko plačilo na
ž.r. 51540-601-11945, pred dvigom razpisne dokumentacije.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 10. 2000, do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: I.RA Inženiring Radovljica, Gorenjska cesta 26, 4240 Radovljica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 9. 10. 2000, ob 13. uri, Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, mala sejna soba.
10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: na podlagi situacij, v 60 dneh od uradnega prejema potrjene situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba bo sklenjena za razpisano celoto.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnikov storitev in finančno-poslovne in
tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: pravna ali fizična oseba, ki ima
ustrezno registracijo za izvedbo vseh gradbeno obrtniških in instalacijskih razpisanih
del.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: po oddaji ponudbe v razpisanem roku ponudniki ne morejo več umakniti ponudbe.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 50%,
– rok izgradnje 20%,
– kvaliteta ponujenih del 15%,
– reference ponudnika, podizvajalcev in
kadrov 15%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: dodatne informacije se dobijo na
I.RA Inženiring Radovljica, Gorenjska cesta 26, tel. 04/537-37-00, faks
064/715-498, Ana Čeh, na podlagi pisnih
vprašanj oziroma vprašanj po telefaksu, ki
prispejo v 15 dneh po objavi. Pisni odgovori bodo posredovani vsem, ki so dvignili
razpisno dokumentacijo.
Ogled objekta bo možen po predhodnem dogovoru in ga bo vodila Ana Čeh.
17., 18.
Občina Radovljica
Ob-34919
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, faks 04/373-167.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Kranj.

4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: sanacija bazena na OŠ Jakob Aljaž.
Orientacijska
vrednost
naročila:
25,000.000 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: dela se oddajo v
enem sklopu.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
takoj po podpisu pogodbe, dokončanje del
15. 12. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
tel. 04/373-135.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, z virmanom na
žiro račun Mestne občine Kranj, št.
51500-630-50113, ali na blagajni Mestne
občine Kranj.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: četrtek, 28. 9. 2000
do 11. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, v sprejemno pisarno.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
četrtek, 28. 9. 2000 ob 12. uri, na Mestni
občini Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, soba
št. 9.
10.
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 je v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna in
sklenjeno pogodbo.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudbe kot posamezni izvajalec lahko predložijo vse pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so
registrirani za opravljanje razpisane dejavnosti. V primeru, da se predloži ponudba s
strani več izvajalcev (ponudnikov) skupaj,
je potrebno jasno opredeliti, kdo je glavni
izvajalec, ki bo podpisnik pogodbe in kdo
so njegovi podizvajalci.
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 ponudbi dokumentacijo in
izpolniti obrazce, zahtevane k razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne smejo umakniti še 30 dni po
datumu, ki je določen za izdajo sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena 60%,
– reference pri izvajanju takih ali podobnih del 20%,
– garancija izvedenih del in zavarovanje
garancije ponudbe in izvajanja del 15%,
– ostale ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
5%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: informacije dobijo ponudniki pri Borisu Gabriču, tel. 04/373-135.
17., 18.
Mestna občina Kranj
Št. 403-31/2000-21303
Ob-34920
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Jesenice, Cesta m. Tita
78, 4270 Jesenice, 064/864-573.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe: Pokopališče Blejska
Dobrava, Jesenice.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del: gradnja prizidka čajnih kuhinj
ob vežicah na Pokopališču Blejska Dobrava, ocenjena vrednost je 15,000.000
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 v celoti.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: niso sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
I. faze 15. 10. 2000, dokončanje najkasneje do 30. 12. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Jesenice, Cesta maršala Tita 78, Jesenice, Komunalna direkcija, soba št. 35,
telefon 064/832-661.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: proti plačilu
11.900 SIT (z vključenim DDV), do dne
2. 10. 2000, do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: virmansko nakazilo
na žiro račun Občine Jesenice, št.
51530-630-50155, sklicevanje na številko 780001.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbe za razpisana
dela je potrebno predložiti do 2. 10. 2000,
do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Občina Jesenice, Cesta
maršala Tita 78, 4270 Jesenice, soba št.
1 – sprejemna pisarna.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
ponudbe na razpisana dela se bodo odpirale 2. 10. 2000, ob 12.30, v konferenčni
sobi Občine Jesenice, Cesta maršala Tita
78, I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj za resnost ponudbe: bianco menica s poobla-
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stilom za vnovčitev in uporabo v vrednosti
10% od ponudbene vrednosti.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačilo 60 dni po izstavitvi ustreznega dokumenta – mesečnih in končne
situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, če 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, finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki svoje
ponudbe ne morejo umakniti po roku, ki je
določen za oddajo ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): edino
merilo je najugodnejša cena.
16. Morebitne druge informacije o
naročilu: za razpisana dela je v letošnjem proračunskem letu zagotovljenih
5,000.000 SIT, v naslednjem proračunskem letu pa bo zagotovljena vsa potrebna
razlika. Pogodba se bo z izbranim ponudnikom sklenila za izvedbo celotnih razpisanih del, s tem, da se bodo v letošnjem
letu plačala dela v višini zagotovljenih sredstev. V naslednjem proračunskem letu se
bo za plačilo del, za katera so zagotovljena sredstva v proračunu 2001, sklepal
aneks.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
69 z dne 28. 7. 2000, objava o izidu pa
dne 8. 9. 2000.
Občina Jesenice
Ob-34928
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
dobavitelja brez omejitev za gradbeno obrtniška dela.
3. Kraj izvedbe del: Stadion Loka.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
gradbeno obrtniška dela, 57,000.000
SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: vse skupaj.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: ne.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: oktober
2000, december 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, Mojca Stjepanovič (soba 4/II) ali Vladka Kostelec Peteh (soba 28).
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(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: vsak delovni dan od ponedeljka do petka od 8. ure do 12. ure, proti
plačilu 10.000 SIT na blagajni naročnika
ali na žiro račun 52110-630-40302.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 10. 2000 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 10. 2000 ob 11. uri, v mali sejni sobi
Občine Črnomelj.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba za gradbeno
obrtniška dela.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: zahteve so opredeljene v razpisni
dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 10. 2000 do
11. ure.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da odda dela v zmanjšanem obsegu, v okviru
razpoložljivih sredstev. V primeru, da bi v
času oddaje javnega naročila prišlo do
spremenljivih okoliščin, ko naročnik ne bi
mogel skleniti pogodbe za oddajo del, si
naročnik pridružuje pravico, da ne odda
naročila nobenemu od ponudnikov.
17., 18.
Občina Črnomelj
Št. 40002-17/00
Ob-34923
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (41. člen
ZJN).
3. Kraj izvedbe del: Dravograd.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: gradnja ustalitveno zaplavnih pregrad na
Prušnikovem potoku od km 0+522 do
km 0+882.
Ocenjena vrednost: 20,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: predvidena oddaja del v celoti.
(c)

5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 4 mesece po
sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Ida Škoda, soba
205, II. nadstropje, tel. 061/178-44-32.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 29. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25210-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 29. 9. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
2. 10. 2000 ob 9. uri, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
soba št. 201, II. nadstropje.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
10.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS in poravnava
plačila v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi podizvajalci.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v
vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi RS;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra oziroma vpis v vpisnik) in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni
s sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
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– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima reference s področja razpisanih del;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 29. 9. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela,
maks. 40 točk,
– usposobljenost ponudnika, maks. 15
točk,
– reference ponudnika, maks. 35 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 10 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk.
V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:
– ponujeno izvajanje del presega razpisano trajanje za več kot 25%,
– ponudbena vrednost presega orientacijsko vrednost za več kot 15%,
– je število dni blokad ŽR iz obrazca
Bon 2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih
od datuma sestavitve obrazca,
– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopolnjenem in tekočem letu niso pravilno ali
pravočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do naročnika iz prejšnjih pogodb na
podlagi javnih razpisov.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu naročnika; kontaktna oseba naročnika Ada Štravs-Brus, tel. 061/178-44-38.
17.
18. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 23. 6. 2000, pod
št. Ob-30501, objava o izidu pa dne 8. 9.
2000.
Uprava RS za varstvo narave
Št. 40002-26/00
Ob-34924
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Slovenj Gradec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: ureditev Mislinje v Slovenj Gradcu od km
8+600 do km 10+787 (po odsekih v
skupni dolžini ca. 1200 m).
Ocenjena vrednost: 80,000.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: predvidena oddaja del v celoti.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.

6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: čas izvedbe
9 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Ida Škoda, soba
205, II.nadstropje, tel. 061/178-44-32.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na žiro račun
št. 50100-630-10014, sklic na številko
18-25210-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 10. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 10. 2000 ob 11. uri, Uprava RS za
varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, soba št. 201, II. nadstropje.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 4,000.000 SIT, z veljavnostjo do
11. 12. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev, zagotovljenih z zakonom o
zagotovitvi sredstev za odpravo posledic
neurij, poplav in plazenja tal, ki so v obdobju september–november 1998 prizadele Republiko Slovenijo in poravnava plačila v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena
je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi podizvajalci.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v
vpisnik samostojnih podjetnikov - posameznikov pri Davčni upravi RS;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra oziroma vpis v vpisnik) in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet so-
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dne preiskave in da njegovo poslovanje ni
s sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima reference s področja razpisanih del;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 10. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela,
maks. 40 točk,
– usposobljenost ponudnika, maks. 15
točk,
– reference ponudnika, maks. 35 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 10 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk.
V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:
– ponujeno izvajanje del presega razpisano trajanje za več kot 25%,
– ponudbena vrednost presega orientacijsko vrednost za več kot 15%,
– je število dni blokad ŽR iz obrazca
Bon 2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih
od datuma sestavitve obrazca,
– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopolnjenem in tekočem letu niso pravilno ali
pravočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do naročnika iz prejšnjih pogodb na
podlagi javnih razpisov,
– ne bo izkazano iz mnenja pooblaščenega revizorja pravočasno poravnavanje
obveznosti do podizvajalcev.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu naročnika; kontaktna oseba naročnika Ada Štravs-Brus, tel. 061/178-44-38.
17., 18.
Uprava RS za varstvo narave
Št. 40002-25/00
Ob-34925
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, faks
061/178-40-52.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: vodno območje Savinje – Sotle:
1. Vojnik,
2. Levec.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: naročilo obsega izvedbo dveh naslednjih del,
ki se bosta oddajali posamično:
1. Hudinja – gradnja visokovodnega
nasipa od km 8+639 do km 8+700.
Ocenjena vrednost: 40,000.000 SIT.
2. Ložnica – gradnja visokovodnega
obrambnega zidu od km 2,6+84 do km
2,9+89 in visokovodnega nasipa v dolžini 214 m na desnem bregu.
Ocenjena vrednost: 35,000.000 SIT.
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(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko
kandidira za posamezno razpisano delo ali
za obe deli, vendar mora za vsako razpisano delo podati samostojno ponudbo v ločenih ovojnicah.
(c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: naročnik ne bo
upošteval variantnih ponudb.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe:
1. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe,
2. 6 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, Ida Škoda, soba
205, II. nadstropje, tel. 061/178-44-32.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 9. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT za vsako razpisano delo posebej na žiro račun št.
50100-630-10014, sklic na številko
18-25210-7141990-219299.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 10. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b,
vložišče, pritličje, tel. 061/178-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 10. 10. 2000 ob 9. uri,
2. 10. 10. 2000 ob 10. uri;
Uprava RS za varstvo narave, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, soba št. 201, II.
nadstropje.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe
pod:
1. v višini 2,000.000 SIT,
2. v višini 1,750.000 SIT,
z veljavnostjo do 11. 12. 2000.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev, zagotovljenih z zakonom o
zagotovitvi sredstev za odpravo posledic
neurij, poplav in plazenja tal, ki so v obdobju september–november 1998 prizadele Republiko Slovenijo in poravnava plačila v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna RS in pogodbo. Ponudbena cena
je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo sklepal
pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s
potencialnimi podizvajalci.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjeva-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ti ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
– da je pravna oseba, registrirana v RS;
– da je samostojni podjetnik – posameznik, registriran v RS oziroma vpisan v
vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi RS;
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti (izpisek iz sodnega registra oziroma vpis v vpisnik) in veljavno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero je registriran;
– da mu zakon ne prepoveduje skleniti
pogodbe;
– da ni plačilno nezmožen;
– da proti njemu ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije;
– da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne preiskave in da njegovo poslovanje ni
s sodno ali drugo odločbo ustavljeno;
– da ima plačane vse davke in prispevke;
– da njegovi vodstveni delavci v preteklih letih niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima reference s področja razpisanih del;
– da ima proste tehnične zmogljivosti.
Zahteve so podrobneje navedene v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 9. 10. 2000.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– ponudbena cena za razpisana dela,
maks. 40 točk,
– usposobljenost ponudnika, maks. 15
točk,
– reference ponudnika, maks. 35 točk,
– trajanje razpisanih del, maks. 10 točk.
Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik,
ki po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk.
V postopku ocenjevanja ponudb bodo
izločene ponudbe ponudnikov, pri katerih:
– ponujeno izvajanje del presega razpisano trajanje za več kot 25%,
– ponudbena vrednost presega orientacijsko vrednost za več kot 15%,
– je število dni blokad ŽR iz obrazca
Bon 2 večje od 3 dni v preteklih 6 mesecih
od datuma sestavitve obrazca,
– naročnik ugotovi, da v zadnjem dopolnjenem in tekočem letu niso pravilno ali
pravočasno izpolnili pogodbenih obveznosti do naročnika iz prejšnjih pogodb na
podlagi javnih razpisov.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: morebitne druge informacije o naročilu dobijo potencialni ponudniki na naslovu naročnika; kontaktna oseba naročnika Ada Štravs-Brus, tel. 061/178-44-38.
17., 18.
Uprava RS za varstvo narave
Št. 400-01/2000-5/1
Ob-34944
1. Naročnik, poštni naslov, številka
telefaksa: Občina Starše, Starše 93,
2205 Starše, tel. 02/686-48-11, faks
02/688-05-91.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.

3. Kraj izvedbe del: Občina Starše, naselje Zlatoličje.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično:
– izgradnja kanalizacijskega omrežja (primarni vodi) v naselju Zlatoličje,
ocenjena vrednost naročila: 125,000.000
SIT,
– izgradnja hišnih priključkov, ocenjena vrednost naročila: 48,000.000 SIT,
– rekonstrukcija vodovoda-gradbena dela, ocenjena vrednost naročila:
3,440.000 SIT.
(b) Če predvidena oddaja delov ali sklopov naročila posebej, obseg sklopov in
možnosti potegovanja za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj: naročnik si pridržuje pravico izbrati najugodnejšega ponudnika za vsak posamezen projekt.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: dela se bodo
izvajala skladno z razpisno dokumentacijo.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: začetek del
november 2000 oziroma takoj po pridobitvi gradbenega dovoljenja, dokončanje del
september 2001 (razen hišnih priključkov).
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše,
kontakna oseba Bojan Grus, tel.
02/686-48-21.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT z virmanom na
žiro
račun
Občine
Starše
51800-630-25568.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 10. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Starše, Starše 93,
2205 Starše, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
v torek 10. 10. 2000 ob 12. uri na naslovu: Občina Starše, Starše 93, 2205 Starše, v sejni sobi.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: predložiti garancijo banke za resnost
ponudbe v višini 5% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo 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: plačilo po začasnih mesečnih situacijah v 60 dneh od izstavitve situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pogodba.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po izteku roka
za oddajo ponudbe.
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15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): v skladu z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s ponudbo pri Bojanu Grusu, tel. 02/686-48-21.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
2. 6. 2000.
Občina Starše
Št. 1-00
Ob-34969
1. Naročnik, poštni naslov, številka faksa: Občina Medvode, Cesta komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitve.
3. Kraj izvedbe del: VVZ Medvode,
Ostrvrharjeva 2, Medvode.
(a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali: izgradnja prizidka VVZ
Medvode. Ocenjena vrednost del v celoti:
42,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost in
nesprejemljivost variant: ne.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: 20. 10.
2000, 1. 3. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, pooblaščenca od katerega se lahko zahteva razpisno
dokumentacijo: Irtas d.d., Ljubljana, Opekarska 11.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: od 11. 9. 2000
do 26. 9. 2000 med 9. in 12. uro, po
predhodni najavi, kontaktna oseba je Sašo
Brajovič, tel. 339-234.
(c) Znesek in način plačila za razpisano
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): razpisano dokumentacijo s popisom del je
možno dvigniti na podlagi predložitve potrdila o vplačilu nevračljivega odkupnega
zneska 23.000 SIT na račun Irtas, d.d.
Ljubljana, Opekarska 11, št. žiro računa
50100-601-52560 APP Ljubljana s pripisom “prizidek VVZ Medvode“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
6. 10. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
Zapečatene koverte morajo biti jasno označene z napisom: ‘’Ponudba – prizidek VVZ
Medvode– JR–1–OM-00, Ne odpiraj’’.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 2000
ob 10. uri v prostorih Občine Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode,
sejna soba, I. nadstropje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki morajo predložiti naročniku
bančno garancijo v višini10 % ponudbene
vrednosti, za resnost ponudbe.
11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v

drugih dokumentih glede plačevanja: glavni pogoji financiranja so v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2000 (Ur. l. RS, št. 9/00).
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: naročnik bo vsa razpisana dela oddal enemu izvajalcu.
13. 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 predložiti ponudnik za dokazovanje pogojev in sposobnosti je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki lahko
ponudbo umaknejo do dneva odpiranja ponudb (6. 10. 2000 do 9. ure).
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: ponujena cena 70%, reference 10%, tehnološka in kadrovska opremljenost 10% in dolžina garancije 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico, da
sklene pogodbo v zmanjšanem obsegu ali
ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Občina Medvode
Ob-34970
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Medvode, C. komandanta
Staneta 12, 1215 Medvode, faks.
01/361-16-80 ali 01/361-16-86.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: na Verju in v Zgornjih Pirničah, Občina Medvode.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in delov, ki se bodo oddajali posamično: izgradnja sanitarne in meteorne kanalizacije
lokalne ceste Vikrče – Medvode na odseku Mihovec–Kralj.
Ocenjena vrednost naročila znaša
60,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: upoštevane bodo ponudbe po osnovnem popisu in razpisni dokumentaciji.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne.
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: pričetek del
po podpisu pogodbe, predvidoma 23. 10.
2000, dokončanje del pa v roku dveh mesecev, predvidoma 22. 12. 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Medvode, C. komandanta Staneta 12,
1215 Medvode, tel. 01/361-95-16 ali
01/361-95-17 ali 041/261-395, po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo
(Franci Jeraj ali Marija Eržen).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 29. 9. 2000,
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisno dokumentacijo s
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popisom del je možno dvigniti ali zahtevati
na podlagi predloženega potrdila (lahko po
faksu) o vplačilu nevračljivega odkupnega
zneska v višini 10.000 SIT na žiro račun
Občine Medvode, C. komandanta Staneta
12, davčna številka: 20991517, št. žiro
računa: 50104-630-810181, s sklicem:
9-A/1-davčna številka vplačnika, namen
nakazila: “Kanalizacija Pirniče”.
8. (a) Datum in ura do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
petka, 6. 10. 2000 do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Medvode, Cesta
komandanta Staneta 12, 1215 Medvode,
Marija Eržen, soba 14, I. nadstropje.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba za kanalizacijo Pirniče – Ne odpiraj”.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 6. 10. 2000
ob 12. uri v prostorih Občine Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, Medvode,
sejna soba št. 20, I.nadstropje.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje ponudb, pooblastilo za zastopanje.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: ponudniki morajo predložiti naročniku
menico z menično izjavo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti.
11. Glavni pogoji financiranja in plačila
in/ali sklicevanje na merodajna določila v
drugih dokumentih glede plačevanja: glavni pogoji financiranja so detajlno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: samostojni izvajalec z možnostjo sodelovanja podizvajalcev, ki jih navede v ponudbi.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: vsebina listin, ki jih mora predložiti
ponudnik za dokazovanje pogojev in sposobnosti je opredeljena v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudba mora
veljati 30 dni.
Ponudniki lahko ponudbo umaknejo do
pričetka odpiranja ponudb (6. 10. 2000
do 12. ure).
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): podrobneje določena v razpisni dokumentaciji:
– ponudbena cena 70%;
– reference pri izvajanju podobnih del
10%;
– tehnološka usposobljenost 10%;
– rok izvedbe 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba mora biti sestavljena na
original popisih. Investitor si pridržuje pravico do naročila v zmanjšanem obsegu od
razpisanega ali da ne sklene pogodbe z
nobenim od ponudnikov. Računske napake gredo v škodo ponudnika.
17., 18.
Občina Medvode
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Št. 01-361-02-2/98
Ob-34971
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Ribnica, Gorenjska cesta
3, 1310 Ribnica, tel. 061/837-20-00,
faks 061/861-091.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Ribnica na Dolenjskem.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: rekonstrukcija in dozidava športnega
centra v Ribnici – I. faza – izgradnja
prizidka.
Ocenjena
vrednost
je
50,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a), (b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: predvideni
pričetek del november 2000, čas izgradnje 4 mesece.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Ribnica, Oddelek za okolje in prostor,
Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, kontaktna
oseba
Danilo
Hočevar,
tel.
061/837-20-06.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do vključno
3. 9. 2000, vsak delovni dan.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: znesek 15.000
SIT – plačilo z virmanom na žiro račun
Občine Ribnica, št. 51310-630-12019, s
pripisom “razpisna dokumentacija – dozidava športnega centra” ali na blagajni Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 9. 10. 2000 do 10.
ure, ne glede na način dostave.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica, vložišče. Ponudba mora biti predložena v zapečateni
kuverti, označena na prvi strani z imenom
naslovnika in pripisom “Ne odpiraj – ponudba za prizidek ŠC Ribnica”.
Na hrbtni strani mora biti napisano ime
in naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 9. 10. 2000 ob 11.
uri, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska
cesta 3, 1310 Ribnica.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana: finančno zavarovanje je bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ocenjene vrednosti del, z veljavnostjo 30 dni
od izdaje sklepa o izbiri.
11. Glavni pogoji glede financiranja
in plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede
plačevanja: plačevanje po situacijah z zapadlostjo 60 dni od datuma izstavitve situacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: vsaka pravna oseba,
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ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti
vsa predpisana dovoljenja.
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 predložiti k ponudbi dokumentacijo in dokazila, zahtevana z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po roku, določenem za odpiranje ponudb.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): merila
in teža meril:
– ponudbena cena – 50%,
– plačilni pogoji – 10%,
– rok izgradnje – 20%,
– reference – 20%.
Način uporabe meril je podrobneje
obrazložen v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico spremeniti dinamiko in obseg del glede na višino razpoložljivih sredstev.
17. Datum predhodne objave namere
o naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 1/2000.
18.
Občina Ribnica
Št. 35101-0064/99
Ob-34982
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Kamnik, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, tel. 01-8318-105, faks:
01-8318-119.
2. Način izbire najugodnejšega
ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za
izbiro izvajalca gradbenih del brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Športna dvorana pri
OŠ F. Albrehta, Občina Kamnik.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in orientacijska vrednost: dobava
in položitev ploskovno elastičnega
športnega poda v športni dvorani OŠ
Frana Albrehta; orientacijska vrednost del
je 20,000.000 SIT.
(b), (c)
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost
ali nesprejemljivost variant: variante niso
predvidene.
(b) Ali ponudnik ponudi samo svojo variante: ne.
6. Datum predvidenega dokončanja
del: do 5. novembra 2000.
7. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik; soba
37a/II med 8. in 10. uro.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: še deseti dan po
objavi razpisa.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV je
vključen) je potrebno nakazati na žiro račun
Občine Kamnik, št.: 50140-630-810300.
Dokazilo o vplačilu je potrebno obvezno
predložiti ob dvigu razpisne dokumentacije.

8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 10. 2000 do
10. ure v vložišče Občine Kamnik.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
Ponudbe je potrebno oddati v zaprti kuverti z oznako: “Ne odpiraj! - Javni razpis
za dobavo in položitev ploskovno elastičnega športnega poda v športni dvorani OŠ
Frana Albrehta.“ Na kuverti mora biti tudi
ime in naslov ponudnika.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 10. 2000 ob 12. uri v sejni sobi 9/P na
Občini Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik.
10. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: ponudbi je potrebno priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
200.000 SIT z veljavnostjo 60 dni po zaključku razpisa.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila: plačilo mesečnih situacij v rokih, ki
jih določa ZIPRO RS. Opcija ponudbe je
60 dni.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: d.d., d.o.o., s.p.
13., 14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
1. cena
70%
2. garancijski rok
5%
3. reference za enaka oziroma
podobna dela
15%
4. rok izvedbe
5%
5. kvaliteta športnega poda
5%
16. Morebitne dodatne informacije po
predmetih razpisa: informacije o predmetu
iz javnega razpisa lahko dobite na tel.
01-83-18-105
(Anton
Kamin)
in
01-83-18-114 (Mira Resnik) še v 10 dneh
po tej objavi.
17., 18.
Občina Kamnik
Št. 110-1/00
Ob-34985
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Einspielerjeva 6, telefaks 136 97 46.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
3. Kraj izvedbe del: Občina Pesnica.
4. (a) Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih del in ocenjena vrednost celote in
delov, ki se bodo oddajali posamično: odsek AC Pesnica-Slivnica, pododsek Zrkovska cesta-priključek Pesnica od km
10+847 do km 17+150: gradnja II.faze rondoja -priključek Pesnica med km
16+630 in km 16+770 s priključnimi
rampami in deviacijami.
A) Avtocesta: od km 16+300 do km
17+150
1. Preddela
2. Zemeljska dela in temeljenje
· Izvedba grušnatih kolov od km
16+480 do km 16+523,
· Izvedba grušnatih kolov od km
16+968 do km 17+123,
· Izvedba priključnega nasipa od km
16+480 do km 16+523,
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· Izvedba priključnega nasipa od km
16+968 do km 17+123.
B) Priključek 10-3, 2-5: priključek Pesnica (izvoz Maribor – sever)
1. priključna rampa 10-3, 2-5,1 (novogradnja),
2. priključna rampa 10-3, 2-5,2 (novogradnja),
3. priključna rampa 10-3, 2-5,3 (nadvišanje),
4. priključna rampa 10-3, 2-5,4 (novogradnja),
5. rondo (dopolnitev prometne opreme).
C) Deviacija 10-3, 1-15: Traktorska
(gozdna) pot pod železnico:
izgradnja 1. faze: od km 0+000 do km
0+130 v dolžini L = 130 m
1. Preddela
2. Zemeljska dela in temeljenje
3. Voziščne konstrukcije
4. Odvodnjavanje
5. Oprema ceste
D) Deviacija 10-3, 1-16: Traktorska pot:
od km 0+000 do km 0+380 v dolžini L =
380 m
1. Preddela
2. Zemeljska dela in temeljenje
3. Voziščne konstrukcije
4. Odvodnjavanje
5. Oprema ceste
E) Deviacija 10-3, 1-17: Traktorska pot
ob glavni cesti Maribor - Pesnica:
izgradnja 1. faze: od km 0+200 do km
0+906 v dolžini L = 706 m
1. Preddela
2. Zemeljska dela in temeljenje
3. Voziščne konstrukcije
4. Oprema ceste
F. Deviacija 10-3, 1-18: Traktorska pot
ob glavni cesti Maribor – Lenart: od km
0+906 do km 1+037 v dolžini L = 131 m
1. Preddela
2. Zemeljska dela in temeljenje
3. Voziščne konstrukcije
G. Deviacija 10-3, 1-20: rekonstrukcija
glavne ceste G3 Maribor – Lenart:
odsek I: od km 0+000 do km 0+470 v
dolžini L = 470 m
1. Preddela
2. Zemeljska dela in temeljenje
3. Voziščne konstrukcije
4. Odvodnjavanje
5. Oprema ceste
H) Deviacija 10-3, 1-21: Hitra cesta:
od km 0+000 do km 0+150 v dolžini L =
150 m
3. Oprema ceste
I) Protihrupna zaščita
1. Protihrupni zid
· Priključek 10-3, 2-5: priključna rampa 2: protihrupni zid v dolžini 150 m
J) Vodnogospodarski ukrepi za zaščito
voda
1. Objekti za zaščito voda pred vplivi s
ceste
· Objekt 10-3, 9-18
· Objekt 10-3, 9-18a
2. Melioracije
· Melioracijska odvodnja Počehova I
· Melioracijska odvodnja Počehova II
· Melioracijska odvodnja Počehova III
K) Tuje storitve

1. Javna razsvetljava
· Priključek 10-3, 2-5: priključne rampe
1, 2 in 4
· Deviacija 10-3, 1-20: rekonstrukcija
glavne ceste G3 Maribor – Lenart
2. Zaščita obstoječega TK omrežja
· Avtocesta: od km 16+300 do km
17+150
· Priključek 10-3, 2-5:
priključni rampi 1 in 2
· Deviacija 10-3, 1-16:
Traktorska pot: od km 0+000 do km
0+380
· Deviacija 10-3, 1-17:
Traktorska pot ob glavni cesti Maribor Pesnica: izgradnja 1. faze: od km 0+200
do km 0+906
· Deviacija 10-3, 1-20: rekonstrukcija
glavne ceste G3 Maribor – Lenart: odsek
I. od km 0+000 do km 0+470
3. Vodovod
L) Premostitveni objekti
1. Podvoz 10-3, 3-3: na Deviaciji 10-3,
1-16
2. Prepust 10-3, 5-9: čez odvodnik Pekel na Deviaciji 10-3, 1-11a
3. Prepust 10-3, 5-9a: čez odvodnik
Pekel na Deviaciji 10-3, 1-20
4. Prepust 10-3, 5-10: čez potok Črnec na Deviaciji 10-3, 1-17.
Ocenjena
vrednost
celote
je:
780,000.000 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:
vključena je izdelava projektno-tehnične
dokumentacije faze PID za vsa izvedena
dela.
5. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variantne ponudbe niso sprejemljive.
(b)
6. Datum predvidenega pričetka in dokončanja del ali čas izvedbe: rok pričetka
del je december 2000, rok dokončanja
del je 12 mesecev 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 Oto Rubinič,
dipl. inž., tel (01) 47 88 331, faks (01) 47
88 332.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na voljo od 8. 9. 2000 do
25. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške 100.000 SIT za
razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
poravnajo na blagajni DDC (soba 104)
oziroma z virmanom na račun št.
50106-601-291863.
V razpisnem postopku bodo upoštevani
samo tisti ponudniki, ki bodo plačali razpisno dokumentacijo.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo po-
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nudbe, ki bodo predložene najkasneje do
10. 10. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno
predložiti ponudbo: Družba za državne ceste d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana; vložišče, soba 105/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ne odpiraj – Odsek
AC Pesnica-Slivnica, pododsek Zrkovska
cesta-priključek Pesnica od km 10+847
do 17+150: gradnja II.faze rondoja -priključek Pesnica med km 16+630 in km
16+770 s priključnimi rampami in deviacijami“Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 10. 2000
ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za promet in zveze, Langusova 4, Ljubljana, velika dvorana v prvem nadstropju.
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 23,400.000 SIT z veljavnostjo 121 dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih glede plačevanja: naročilo se financira iz lastnih sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d.
Način plačevanja z roki je določen v
pogodbi kot obvezni sestavni del razpisne
dokumentacije.
12. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko
nastopajo kot posamezni izvajalec
oziroma skupno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti, priložiti k ponudbi: fotokopijo
izpiska iz sodnega registra z veljavnostjo
60 dni, dokazilo za opravljanje dejavnosti,
boniteta, bilančno stanje oziroma poročilo
revizorjev za zadnja 3 leta, kadrovska sestava in opremljenost.
14.
15. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): najnižja cena ob izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje:
Družba za državne ceste d.o.o., Ljubljana,
Nadzor Maribor, Kontaktna oseba: Gregor
Ficko, univ.dipl.inž.grad., tel: 02 605
9961, faks. 02 605 9971.
17. Datum predhodne objave namere o
naročilu ali navedba če je bila objavljena:
namera je bila objavljena v Uradnem listu
RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000
18.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
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ZJN-02-S
Naročilo objave javnega razpisa
storitev brez omejitev
Na podlagi prvega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih naročamo
objavo javnega razpisa za oddajo
storitev brez omejitev
Ob-34840
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Radovljica, Gorenjska c. 19,
4240 Radovljica, faks 04/531-46-84.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): oddaja javnega naročila za
izbiro izvajalca brez omejitve.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava sanacijskega programa zbiranja in odvajanja odpadnih
komunalnih voda v Občini Radovljica.
Ocenjena vrednost naročila je 5,000.000
SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Občine Radovljica.
5. (a), (b), (c)
6.
7. (a), (b)
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: predviden pričetek del
oktober 2000, dokončanje april 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se ob predhodni najavi dvigne na Občini Radovljica, Gorenjska
c. 19, 4240 Radovljica, kont. oseba Marko
Markelj, dipl. inž. (tel. 04/537-23-00,
04/537-23-27).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti do vključno 22. 9.
2000.
(c)
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: rok oddaje ponudb
je 9. 10. 2000 do 13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Radovljica, tajništvo, Gorenjska c. 19, Radovljica.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 11. 10. 2000 ob
12. uri, na naslovu Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, Radovljica.
12., 13., 14., 15., 16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena, pogoji plačil, reference ponudnika.
18., 19., 20.
Občina Radovljica
Št. 011-04-7/00
Ob-34880
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS za
ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev.
3. Vrsta storitve in opis: študija variante
cestne povezave med Hrastnikom, Zidanim mostom in Radečami “Hrastnik-Zidani most“.
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Ocenjena vrednost: 23,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: G2-108 Hrastnik-Zidani
most.
5. (a), (b)
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: izpolniti obrazce v razpisni dokumentaciji (poglavje 10).
6.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variante so sprejemljive.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ne, ponuditi mora tudi izvedbo,
ki je v celoti skladna z razpisnimi pogoji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: javno naročilo je potrebno izvesti v roku 6 mesecev po sklenitvi
pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 416/IV, kontaktna
oseba je Irena Skubic, tel. 061/178-83-36,
faks 178-80-36.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: ni omejeno.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 5.000 SIT ponudniki lahko poravnajo z virmanom na račun št.
50100-630-10014 – sklic na št. 2415.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 9. 2000 do 10.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija RS
za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19 - vložišče, soba št. 21/I. Zapečatene kuverte
morajo biti jasno označene z napisom “Ne
odpiraj! Ponudba za študijo variante cestne
povezave med Hrastnikom, Zidanim mostom in Radečami “Hrastnik-Zidani most“.“ L.R.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo dne 28. 9. 2000
ob 11. uri na naslovu: Republika Slovenija,
Ministrstvo za promet in zveze - Direkcija
RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19,
velika sejna soba, I. nadstropje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe: če vrednost javnega naročila presega 25,000.000 SIT se zahteva bančna
garancija za resnost ponudbe v višini 3 %
od ocenjene vrednosti javnega naročila, ki
mora veljati vsaj 90 dni od roka določenega
za predložitev ponudb.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: naročilo v celoti
financira naročnik iz proračunskih sredstev
Republike Slovenije. Naročnik bo plačal
opravljena dela v rokih plačil, navedenih v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 9/00) in na njegovi
podlagi izdanih podzakonskih aktih.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec oziroma sku-

pno nastopanje (joint venture) z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost:
ponudniki morajo, za priznanje sposobnosti
priložiti k ponudbi dokumentacijo in izpolniti
obrazce zahtevane v razpisni dokumentaciji
(poglavje 10).
16. Datum, do katerega ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe: 90 dni od roka
določenega za predložitev ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila: najnižja
cena.
18. Druge informacije o naročilu:
– naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev, ki jih bo prejel najkasneje 10 dni pred
rokom za predložitev ponudb na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo za promet in
zveze - Direkcija RS za ceste - Služba za
javna naročila in letni plan, Tržaška 19,
1000 Ljubljana,
– ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v zakonitem roku.
19.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo je bil objavljen dne 21. 7. 2000 pod št.
Ob-32602.
Direkcija RS za ceste
Št. 11/2-75/2000
Ob-34948
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova
15, Ljubljana, faks: (01)433 04 43.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca storitev brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: zavarovanje premoženja,
interesov in oseb Telekoma Slovenije
d.d. za leto 2001.
Ocenjena
vrednost
naročila:
260,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: območje Republike Slovenije.
5. (a), (b), (c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudniki se potegujejo za
naročilo v celoti.
7. (a), (b)
8.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v prostorih službe za zavarovanje –
II. nadstropje poslovne zgradbe Telekoma
Slovenije d.d., Cigaletova 10, Ljubljana, soba 213.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo do roka
za oddajo ponudb vsak delovni dan od 8.
do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): ob dvigu razpisne dokumentacije ponudnik predloži potrdilo o plačilu 10.000 SIT in pisno
pooblastilo delniške zavarovalne družbe ter
posreduje matično in davčno številko ter
številko telefaksa ponudnika.
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Plačilo se izvrši na žiro račun št.:
50100-601-35407.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prejme naročnik na svoj naslov
do 10. 10. 2000 do vključno 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe pošljite na naslov:
Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana ali oddajte osebno v prostorih službe
za zavarovanje – II. nadstropje poslovne
zgradbe Telekoma Slovenije d.d., Cigaletova 10, Ljubljana, soba 213.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 10. 2000 v sobi
št. 601, poslovne stavbe Telekom Slovenije
d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, s pričetkom
ob 14. uri.
Na odpiranje so vabljeni vsi predstavniki
ponudnikov, ki morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudb če so v tem postopku zahtevana:
zahtevana je bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 1% od vrednosti javnega
razpisa – premije, na katerem konkurira ponudnik, kar znaša 2,600.000 SIT.
Trajanje bančne garancije je v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije.
13.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: sklenitev pisne pogodbe.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
skladu z zahtevami razpisne dokumentacije.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo umakniti ponudbe po datumu in uri
začetka javnega odpiranja.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): komisija bo upoštevala spodnja merila v zaporedju
po pomembnosti:
1. višina ponudbene cene-premije,
2. reference ponudnika in kadra na razpisanem področju.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni do 28. 11. 2000.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: Uradni list RS
št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29246.
20.
Telekom Slovenije d.d.
Št. 20/2000
Ob-34951
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 izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: izdelava in dobava opreme za 0,4 kV razdelilno ploščo lastne
porabe.
Ocenjena vrednost: 60,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Termoelektrarna Trbovlje, Ob železnici 27, Trbovlje.

5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih in vsi podzakonski
predpisi v zvezi z njim, zakon o varstvu pri
delu.
(c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: ponudba se izdela v celoti.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik mora ponuditi ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: dobava opreme: februar 2001, spuščanje v pogon: julij 2001.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., nabavna služba (Anita Žučko), Ob železnici 27, Trbovlje
(od 10. do 12. ure).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od objave do 9. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ponudniki lahko dobijo razpisno dokumentacijo z izkazom plačila
10.000 SIT na ŽR 52700-601-11513. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS, da je ponudnik davčni zavezanec,
oziroma izjavo, da ni registriran za DDV.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 10. 10. 2000
do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v
Termoelektrarno Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje (nabavna služba), v zapečateni kuverti z oznako “Ne odpiraj – Ponudba”, s številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter navedbo predmeta
naročila.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 10. 10. 2000 ob
10.30, v sejni sobi TET, d.o.o., Ob železnici 27.
12.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: plačilo po pogojih
ponudbe.
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:
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudba mora veljati 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN):
– cena s plačilnimi pogoji in roki plačil –
do 60 točk,
– boniteta ponudnika (donosnost, solventnost) – do 10 točk,
– pozitivne reference, potrjene s strani
dosedanjih ponudnikovih naročnikov – do
15 točk,
– garancijska doba – do 10 točk,
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– ostale ugodnosti – do 5 točk.
18. Druge informacije o naročilu: navedeno v razpisni dokumentaciji.
19., 20.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
Št. 90 005-5/2000-2
Ob-34966
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana; faks 061/178-49-09.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: kopiranje načrtov in kart
po FOS postopku ter kopiranje aeroposnetkov iz steklenih plošč na film.
Vrednost naročila je 19,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: naloge se izvajajo v prostorih izvajalca.
5. (a)
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o geodetski dejavnosti, zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: ponudniki morajo navesti imena in strokovne
kvalifikacije osebja, ki je odgovorno za izvedbo naloge kot je to določeno v razpisni
dokumentaciji.
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: naročilo se obravnava kot
celota.
7. (a) Kjer je potrebno, sprejemljivost ali
nesprejemljivost variant: variant ni.
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: variant ni.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: začetek izvajanja del je
opredeljen z uveljavitvijo pogodbe, dokončanje pa 15. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana; kontaktna
oseba:
Nives
Jurcan,
tel.
01/478-49-27.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 9. 2000 do
12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: negotovinsko plačilo; cena
enega izvoda razpisne dokumentacije je
2.500 SIT – ŽR 50100-840-061-6163 18
25127-7141998-00002000 (MOP).
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 28. 9. 2000 do 9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana; kontaktna oseba: Nives Jurcan, soba P24.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. 9. 2000 ob 10. uri, Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana; sejna soba v pritličju.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
zavarovanje v obliki bianco menice s pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 5% od
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okvirne vrednosti javnega naročila (podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji).
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: nalogo v celoti
financira 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:
so določene v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe po 28. 9.
2000 od 9. ure dalje.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): so določena v razpisni dokumentaciji.
18. Druge informacije o naročilu: kontaktna oseba iz 9. točke te objave.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: še ni bila
objavljena – prva objava.
20.
Geodetska uprava RS
Št. 90105-10/2000-2
Ob-34967
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, faks:
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: predmet razpisa je izvedba
geodetskih meritev: izmera nivelmanskega poligona Črni kal – Socerb – Črni
kal.
Orientacijska vrednost naročila je:
1,250.000 SIT.
4. Kraj izvedbe je za nalogo: območje
Občine Koper.
5. a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: naročilo obsega naloge, ki jih lahko
opravijo izvajalci geodetskih storitev.
b) Navedba zakonov, predpisov in upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o
geodetski dejavnosti.
c)
6. Navedba posamičnih delov storitve,
če se lahko ponudniki potegujejo tudi samo
za del storitev: delo obsega izvedbo celotne naloge.
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: od podpisa pogodbe
do 8. 12. 2000.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, po predhodni
najavi pri Nives Jurcan po telefonu št.
178 49 27.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 20. 9. 2000 do
14. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): 2.500
SIT na ŽR 50100-840-061-6163 18
25127-7141998-00002000 (MOP).
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 9. 2000 do
9. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, pri Nives Jurcan, soba P24.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. 9. 2000 ob 10. uri v sejni sobi Geodetske uprave Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana.
12. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih finančnih zavarovanj resnosti
ponudbe, če so v tem postopku zahtevana:
niso zahtevana.
13.
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:
navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, po katerem ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe: ponudniki ne
morejo odstopiti od ponudbe od 21. 9.
2000 od 9. ure dalje.
17.
18. Druge informacije o naročilu: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, Ljubljana, kontaktna oseba Matija Medved, tel. 178 48 63.
19. Datum predhodne objave namere o
naročilu, če je bila objavljena: ni bila objavljena.
20. Prvi neuspeli javni razpis za to naročilo: to je prva objava.
Geodetska uprava RS
Št. 031-01-397/2000-27
Ob-34981
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Občina Videm, Videm pri Ptuju 54,
2284 Videm pri Ptuju, tel. 062/765-09-00,
faks 062/765-09-01.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila: nakup opreme, inventarja
in učil za učilnice OŠ Videm. Orientacijska
vrednost naročila je ca. 10,000.000 SIT.
4. Kraj izvedbe: Osnovna šola Videm.
5. (a) Navedba o tem, ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali
upravnimi določbami rezervirana za specifičen poklic: izvedba naročila z zakonom ni
rezervirana za specifičen poklic, če ponudnik izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije in je registriran za opravljanje zahtevanih storitev.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo naročilo: zakon o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97).

(c) Navodilo, če morajo pravne osebe
navesti imena in strokovne kvalifikacije
osebja odgovornega za izvedbo storitve: iz
razpisne dokumentacije.
6.
7. (a)
(b) Ali ponudnik lahko ponudi samo svojo varianto: ponudnik lahko ponudi samo
varianto po razpisni dokumentaciji.
8. Trajanje naročila ali datum pričetka in
dokončanja storitve: rok dobave in montaže
opreme je 15 dni po podpisu pogodbe.
9. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Občina Videm, občinska uprava, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, kontaktna oseba Marjetka Železnik (ob dvigu predložiti
dokazilo o plačilu za razpisno dokumentacijo).
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo je možno zahtevati do 22. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 5.000 SIT na ŽR Občine Videm, št.
52400-630-20785, z namenom nakazila:
javni razpis – številka objave v Uradnem
listu RS.
10. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 28. 9. 2000 do
12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Videm, Videm pri
Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – ponudba
za nakup opreme, inventarja in učil” in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 29. 9. 2000 ob
12. uri.
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% in mora biti v veljavi 60 dni po izteku
od razpisnega roka.
13. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila in/ali sklicevanje na merodajna določila v drugih dokumentih: določeni v razpisni dokumentaciji.
14. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno javno naročilo: pisna pogodba.
15. Zahteve glede pravnega statusa ponudnika storitev in finančno-poslovne in tehnične sposobnosti, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik, da mu bo priznana sposobnost: v
razpisni dokumentaciji.
16.
17. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril (21. člen ZJN): ponudbena cena 2 točki, datum dobave in zaključka del 3 točke, garancijska doba 2 točki, pogarancijsko vzdrževanje 1 točka, dosedanje reference 1 točka, ostale ugodnosti, ki jih nudijo ponudniki 1 točka.
18. Druge informacije o naročilu: ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje 7 dni po javnem odpiranju ponudb.
19., 20.
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
Ob-34623
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN).
3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kot najugodnejši ponudnik je bil
izbran tisti, ki je izpolnjeval vse izločitvene
kriterije za popolnost ponudbe in vsem tehničnim parametrom ter je na podlagi postavljenih meril zbral največje število točk
-merilo za izbiro sta bila ponudbena cena:
90% (točk) in garancijski rok: 10% (točk).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: AICO, d.o.o., Bistriška 16,
1235 Radomlje.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: postelje za intenzivno nego
34 kom.
7. Pogodbena vrednost: 32,440.018
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,723.314 SIT, 18,455.829 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 41-42 z dne 19. 5. 2000, pod
št. Ob-27659.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-34622
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000
Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen ZJN).
3. Datum izbire: 4. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): kot najugodnejši ponudnik je bil
izbran tisti, ki je ponudil najnižjo končno
vrednost ob izpolnjevanju vseh izločitvenih
kriterijev za popolnost ponudbe in vsem tehničnim parametrom.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mollier, d.o.o., Kidričeva 3,
3000 Celje.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska 5, 2000 Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: polavtomatski defibrilatorji
8 kom.
7. Pogodbena vrednost: 6,998.400 SIT.

8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 8,424.864 SIT, 6,998.400 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57, z dne 23. 6. 2000, pod št.
Ob-30646.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-34799
1. Naročnik, poštni naslov: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 7. 7. 2000 in odločitev
o zahtevku za revizijo 31. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): najugodnejša cena in plačilni pogoji za primerljivo funkcionalnost in kakovost. Združljivost z obstoječo raziskovalno
opremo. Ponujeni garancijski pogoji. Razpoložljivost servisnih storitev med garancijskim rokom in po njem. Razpoložljivost rezervnih delov po izteku garancijskega roka.
Reference za podobno ali enako dobavljeno/postavljeno opremo v Sloveniji ali v tujini.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Omega, d.o.o., 1000 Ljubljana, Rožna dolina, Cesta V/15.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: diferenčni dinamični kalorimeter (DSC), s katerim lahko merimo v
temperaturnem območju od –60 do
700°° C. Programska oprema mora omogočiti validacijo metode, določevanje talilne
entalpije, temperature steklastega prehoda,
toplotno kapaciteto, kinetiko reakcije (DSC,
izotermne reakcije, kinetika brez modela) in
dinamično merjenje (ADSC oziroma DDSC).
7. Pogodbena vrednost: 11,067.725
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,458.906 SIT, 11,782.873 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: neizbrani ponudnik je vložil zahtevek za revizijo.
Zahtevek je bil pravnomočno zavrnjen.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 6 z dne 16. 6. 2000, Ob-30236.
Kemijski inštitut, Ljubljana
Št. 5
Ob-34800
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje lignita, d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, tehnična primernost, reference in pridobljeni certifikati ISO.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mins No1, d.o.o., Trgovina,
storitve in gradbeništvo, Ljubljanska 13 c,
3320 Velenje.
(a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje,
d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.
(b) Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava vrtalne opreme sklop A.
7. Pogodbena vrednost: 58,352.935
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 62,452.014,62 SIT, 58,352.935 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63-64 z dne 14. 7. 2000.
Premogovnik Velenje, d.d.
Št. 4
Ob-34801
1. Naročnik: Premogovnik Velenje, javno podjetje za pridobivanje lignita, d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, tehnična primernost, reference in pridobljeni certifikati ISO.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– za sklop A, B, C in E: Mins No1,
d.o.o., Trgovina, storitve in gradbeništvo,
Ljubljanska 13 c, 3320 Velenje;
– za sklop D: Interpromet, d.o.o., Kočevarjeva 3, 8000 Novo mesto;
– za sklop F: Žabjek, d.o.o., Hudourniška pot 48, 1108 Ljubljana.
(a) Kraj dobave: Premogovnik Velenje,
d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.
(b) Vrsta in obseg dodeljenih del: dobava pnevmatske opreme.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 10,176.166 SIT,
– sklop B: 21,755.877,50 SIT,
– sklop C:17,939.220,25 SIT,
– sklop D: 4,085.763,20 SIT,
– sklop E: 16,864.085 SIT,
– sklop F: 15,071.552,30 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A: 11,262.574,83 SIT,
10,176.166 SIT,
– sklop
B:
22,206.590
SIT,
21,755.877,50 SIT,
– sklop C: 19,045.337,15 SIT,
17,939.220,25 SIT,
– sklop
D:
4,293.148,13
SIT,
4,085.763,20 SIT,
– sklop
E:
17,876.180
SIT,
16,713.811,80 SIT,
– sklop F: 17,627.172,50 SIT,
15,071.552,30 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 63-64 z dne 14. 7. 2000.
Premogovnik Velenje, d.d.
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Št. 612-2/00
Ob-34817
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Prežihovega Voranca na Jesenicah, Cesta Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 9. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edino merilo je bila najugodnejša
cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:

Sklop št.

Ime in naslov izvajalca,
ki mu je naročilo dodeljeno

pogodbena
vrednost – v SIT

1. mleko in mlečni izdelki
1-mleko
2-jogurti
3-ostali mlečni izdelki

Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, Petrovče
Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, Petrovče
Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, Petrovče

1,024.978,80
478.491,50
1,918.026,07

2. meso in mesni izdelki

Mesarija Janc, Alojz Janc s.p., Pot O.Novaka 8, Jesenice

3,489.240,00

4. sveža zelenjava in sadje
1-skupina
2- skupina
3-skupina

Pik As d.o.o., Brezje pri Tržiču 41 a, Tržič
Novak Francka, Jama 16, Mavčiče
Pik As d.o.o., Brezje pri Tržiču 41 a, Tržič

920.680,00
182.000,00
60.000,00

5. zamrznjena in konzervirana
zelenjava in sadje
1-skupina
2-skupina
3-skupina
4-skupina

Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo
Pik As d.o.o., Brezje pri Tržiču 41 a, Tržič
Kolinska d.d., Šmartinska 30, Ljubljana

622.369,00
131.732,00
104.330,00
350.019,14

6. sadni sokovi in sirupi
1-sok 1/1
2-sok 0,2
3-ostale brezalkoholne pijače 0,33
4-ostale brezalkoholne pijače
5-sadni sirupi

Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo

47.161,00
770.602,00
276.192,00
240.091,00
237.844,00

7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi
1- kruh
2-slaščičarski izdelki
3-pekovski izdelki
4-keksi
5-sendvič
6-burek
7-kruh-drobtine
8-pizza

Žito Gorenjka d.o.o., Rožna dolina 87, Lesce
Don Don d.o.o., Metlika, Proizvodni obrat Stražišče, Laze 16, Kranj
Don Don d.o.o., Metlika, Proizvodni obrat Stražišče, Laze 16, Kranj
Pekarna Planika d.o.o., Triglavska c. 43, Bled
Don Don d.o.o., Metlika, Proizvodni obrat Stražišče, Laze 16, Kranj
Žito Gorenjka d.o.o., Rožna dolina 87, Lesce
Žito Gorenjka d.o.o., Rožna dolina 87, Lesce
Žito Gorenjka d.o.o., Rožna dolina 87, Lesce

8. ostalo prehrambeno blago
2-jušni koncentrati
4-kis
5-olje
6-sladkor
7-marmelade
9-med
10-moka
11-jajčne testenine
12-omake instant
13-paštete
14-majoneza
16-puding
17-dodatki jedem
18-jajca
22-zamrznjeni končni izdelki
25-sadno-žitne rezine

Kolinska d.d., Šmartinska 30, Ljubljana
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo
Kolinska d.d., Šmartinska 30, Ljubljana
Kolinska d.d., Šmartinska 30, Ljubljana
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo
Peks Šk. Loka d.d., Kidričeva 53, Škofja Loka
Kolinska d.d., Šmartinska 30, Ljubljana
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo
Kolinska d.d., Šmartinska 30, Ljubljana
Kolinska d.d., Šmartinska 30, Ljubljana
Kolinska d.d., Šmartinska 30, Ljubljana
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo
Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska c. 442, Škofljica
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, Naklo
6. (a) Kraj dobave: fco Osnovna šola
Prežihovega Voranca, Cesta Toneta Tomšiča 5, Jesenice.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: razvidno iz 5. točke.
7. Pogodbena vrednost: razvidno iz 5.
točke.
8.

953.800,00
1,015.588,80
672.624,00
11.009,20
158.760,00
117.000,00
35.400,00
309.960,00
315.020,02
35.392,00
473.845,00
219.754,00
148.123,51
192.067,20
57.206,00
191.229,72
201.996,29
431.811,00
164.410,20
42.262,56
118.350,72
186.624,00
427.878,72
184.766,00
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9. Število prejetih ponudb:
Sklop št.

Število
ponudb

1. mleko in mlečni izdelki
1-mleko

2

2-jogurti

2

3-ostali mlečni izdelki

2

2. meso in mesni izdelki

4

3. ribe
1-sveže
2-zamrznjene
4. sveža zelenjava in sadje
1-skupina

4

6-burek

2

7-kruh-drobtine

4

3,717.112,60
3,584.060,00
3,489.240,00
3,735.389,20

8-pizza

5

8. ostalo prehrambeno blago
1-začimbe
2-jušni koncentrati

1
3

3-skupina
4-kis

1
3

5-olje

2

6-sladkor

2

7-marmelade

3

8-margarina
9-med

1
3

10-moka

2

11-jajčne testenine

3

12-omake instant

3

13-paštete

2

14-majoneza

3

15-mleko v prahu
16-puding

1
3

17-dodatki jedem

3

18-jajca

2

19-oreščki
20-suho sadje
21-zamrznjen limonin sok
22-zamrznjeni končni izdelki

1
1
0
2

23-alkoholne pijače
24-čaji
25-sadno-žitne rezine

1
1
2

26-ostalo

1

2

936.468,00
920.680,00
182.000,00
243.000,00
200.000,00
71.280,00
60.000,00
240.240,00
72.384,00

3-skupina

2

4-skupina
5-skupina

1
1

5. zamrznjena in konzervirana
zelenjava in sadje
1-skupina

3

2-skupina

2

3-skupina

3

4-skupina

3

6. sadni sokovi in sirupi
1-sok 1/1

2

2-sok 0,2

2

3-ostale brezalkoholne pijače 0,33

2

4-ostale brezalkoholne pijače

2

5-sadni sirupi

2

7. kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki in keksi
1- kruh

3

2-slaščičarski izdelki

3

3-pekovski izdelki

4

2

Število
ponudb

5-sendvič

88.329,00
111.750,00

3

Sklop št.

1,024.978,80
1,045.742,40
478.491,50
526.986,00
1,918.026,07
2,090.422,40

1
1

2- skupina

4-keksi

Najvišja in
najnižja
ponudbena
cena v SIT

708.357,74
683.432,00
622.369,00
183.660,00
131.732,00
115.600,00
116.533,00
104.330,00
350.019,14
390.598,20
378.845,00
55.776,00
47.161,00
813.542,40
770.602,00
413.565,60
276.192,00
245.808,00
240.091,00
428.400,00
237.844,00

953.800,00
1,091.825,00
1,478.983,50
1,127.220,00
1,109.468,00
1,015.588,80
694.980,00
837.360,00
672.624,00
768.240,00
21.600,00
11.009,20

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: razvidno iz 9. točke.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: javni
razpis se ponovi pri vseh skupinah oziroma
podskupinah, kjer nista prispeli po dve ponudbi.

12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ne.
13. Datum in številka objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000, Ob- 31231.
Osnovna šola Prežihov Voranc,
Jesenice

Najvišja in
najnižja
ponudbena
cena v SIT

159.375,00
300.000,00
181.500,00
158.760,00
117.000,00
121.980,00
35.400,00
67.500,00
44.400,00
41.055,00
309.960,00
576.000,00
547.200,00
457.200,00
365.760,00
45.692,00
315.020,02
429.415,20
344.550,00
370.756,80
36.223,20
59.800,00
35.392,00
534.600,00
473.845,00
219.840,00
219.754,00
148.123,51
209.806,00
163.494,00
167.448,00
192.067,20
266.400,00
192.845,00
61.218,80
57.206,00
194.578,20
191.229,72
195.941,00
201.996,29
278.564,80
227.616,00
662.618,88
431.811,00
164.410,20
231.343,00
189.068,00
30.769,00
42.262,56
59.875,20
48.600,00
118.350,72
162.926,40
144.243,00
217.080,00
186.624,00
38.880,00
91.800,00
–
427.878,72
566.962,00
31.722,00
234.910,00
233.240,00
184.766,00
1,218.770,00
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Št. 227/2000
Ob-34819
1. Naročnik, poštni naslov: Vzgojnovarstvena organizacija Jesenice, Cesta Cirila
Tavčarja 21, 4270 Jesenice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): edino merilo je bila najugodnejša
cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:

Sklop št.

Pogodbena
vrednost – v SIT

1. Mleko in mlečni izdelki
1) mleko
2) jogurti
3) mlečni izdelki
4) puding s smetano
5) mlečni sladoledi

Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana
Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče
Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče
Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana

2. Meso in mesni izdelki
1) meso goveje
2) meso svinjsko
3) meso mešano mleto
4) meso telečje
5) meso piščanci
6) meso puran
7) kosti
8) suhomesnati izdelki
9) klobase obarjene
10) klobase obarjene
11) klobase poltrajne
12) klobase trajne
13) klobase za pečenje
14) zaseka
15) pašteta 1/1

Jurij Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur
Mesarija Janc, Alojz Janc s.p., Pot Otmarja Novaka 8, 4270 Jesenice
Mesarija Janc, Alojz Janc s.p., Pot Otmarja Novaka 8, 4270 Jesenice
Mesarija Janc, Alojz Janc s.p., Pot Otmarja Novaka 8, 4270 Jesenice
Perutnina d.d., Ptuj, Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj
Perutnina d.d., Ptuj, Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj
Mesarija Janc, Alojz Janc s.p., Pot Otmarja Novaka 8, 4270 Jesenice
Mesarija Janc, Alojz Janc s.p., Pot Otmarja Novaka 8, 4270 Jesenice
Mesarija Janc, Alojz Janc s.p., Pot Otmarja Novaka 8, 4270 Jesenice
Perutnina d.d., Ptuj, Potrčeva c. 10, 2250 Ptuj
Mesarija Janc, Alojz Janc s.p., Pot Otmarja Novaka 8, 4270 Jesenice
Jurij Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur
Mesarija Janc, Alojz Janc s.p., Pot Otmarja Novaka 8, 4270 Jesenice
Jurij Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur
Jurij Jurmes d.d., Cesta Leona Dobrotinška 15, 3230 Šentjur

1,780.300,00
354.000,00
360.000,00
195.000,00
303.285,00
395.604,00
42.000,00
77.500,00
261.250,00
79.900,00
231.600,00
128.160,00
81.600,00
7.440,00
78.705,00

4. Sveža zelenjava in sadje
1) sveža zelenjava in sadje
2) jabolka
3) krompir
4) jagode

Pik As d.o.o., Brezje pri Tržiču 41 a, 4290 Tržič
Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3, Vitomarci
Pik As d.o.o., Brezje pri Tržiču 41 a, 4290 Tržič
Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3, Vitomarci

1,107.965,00
92.092,00
304.800,00
15.080,00

5. Zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje
1) pasterizirana in sterilizirana
Pik As d.o.o., Brezje pri Tržiču 41 a, 4290 Tržič
2) zamrznjena zelenjava
Pik As d.o.o., Brezje pri Tržiču 41 a, 4290 Tržič

403.100,00
90.497,00

6. Sadni sokovi in sirupi
1) sadni sokovi

292.793,40

Fructal Živilska industrija d.d., Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina

628.851,60
292.075,00
528.843,30
139.500,60
140.602,70

7. Kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi
1) kruh
Žito Gorenjka d.o.o., Rožna dolina 87, 4248 Lesce
2) slaščičarski izdelki
2.1. kvašeno cvrto pecivo
Peks Škofja Loka d.d., Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka
2.2. mlečno vzhajano pecivo
Don Don d.o.o., Metlika, Proizvodni obrat Stražišče, Laze 16, 4001 Kranj
2.3. krofi
Peks Škofja Loka d.d., Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka
2.4. zavitki, pite, rezine
Žito Gorenjka d.o.o., Rožna dolina 87, 4248 Lesce
2.5. torte
Peks Škofja Loka d.d., Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka
3) pekovski izdelki
Don Don d.o.o., Metlika, Proizvodni obrat Stražišče, Laze 16, 4001 Kranj
4) keksi
Pekarna Planika d.o.o., Triglavska c. 43, 4260 Bled

184.500,00
151.200,00
33.060,00
113.000,00
7.000,00
217.728,00
14.480,00

8. Ostalo prehrambeno blago
2) jušni koncentrati
4) kis
10) moka
11) jajčne testenine
12) omake instant
13) majoneza
14) puding
15) dodatki jedem
19) zamrznjeni končni izdelki

291.944,00
28.186,00
46.123,00
303.664,70
54.993,60
5.161,75
5.869,80
80.697,60
140.005,00

Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo
Peks Škofja Loka d.d., Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka
Kolinska d.d., Šmartinska 30, 1544 Ljubljana
Kolinska d.d., Šmartinska 30, 1544 Ljubljana
Kolinska d.d., Šmartinska 30, 1544 Ljubljana
Kolinska d.d., Šmartinska 30, 1544 Ljubljana
Živila Kranj d.d., Cesta na Okroglo 3, 4202 Naklo
6. (a) Kraj dobave: fco Centralna kuhinja
Vzgojnovarstvene enote Cilke Zupančič, Koroška Bela, Cankarjeva 4e, 4270 Jesenice,
Jesenice.

584.450,00
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(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: razvidno iz tč. 5.
7. Pogodbena vrednost: razvidno iz tč. 5.
8.
9. Število prejetih ponudb:
Sklop št.

Število
ponudb

1. Mleko in mlečni izdelki
1) mleko

2

2) jogurti

2

3) mlečni izdelki

2

4) puding s smetano

2

5) mlečni sladoledi

2

2. Meso in mesni izdelki
1) meso goveje

2

2) meso svinjsko

2

3) meso mešano mleto

2

4) meso telečje

2

5) meso piščanci

3

6) meso puran

3

7) kosti

2

8) suhomesnati izdelki

2

9) klobase obarjene

2

10) klobase obarjene

3

11) klobase poltrajne

2

12) klobase trajne

2

13) klobase za pečenje

2

14) zaseka

2

15) pašteta 1/1

3

3. Ribe – zamrznjene
4. Sveža zelenjava in sadje
1) sveža zelenjava in sadje

1*

2) jabolka

3

3) krompir

2

4) jagode

3

2

5. Zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje
1) pasterizirana in sterilizirana
2
2) zamrznjena zelenjava

2

3) kompoti
6. Sadni sokovi in sirupi
1) sadni sokovi

1*
2

2) sirupi

1*

Najnižja in najvišja
ponujena cena SIT

653.867,65
628.851,60
292.075,00
327.553,20
528.843,30
632.799,00
139.500,60
144.892,80
185.900,00
140.602,70
1,780.300,00
1,783.000,00
405.800,00
354.000,00
414.000,00
360.000,00
198.225,00
195.000,00
334.050,00
339.000,00
303.285,00
478.500,00
429.000,00
395.604,00
46.200,00
42.000,00
84.370,00
77.500,00
276.480,00
261.250,00
88.560,00
100.000,00
79.900,00
396.708,00
231.600,00
128.160,00
129.600,00
83.742,00
81.600,00
7.440,00
7.500,00
78.705,00
87.750,00
121.365,00
102.465,00
1,280.507,40
1,107.965,00
92.092,00
136.620,00
138.000,00
370.332,00
304.800,00
15.080,00
43.200,00
24.500,00
415.188,00
403.100,00
129.837,00
90.497,00
70.627,00
292.793,40
313.039,00
101.927,00

Sklop št.

Število
ponudb

Najnižja in najvišja
ponujena cena SIT

7. Kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi
1) kruh
3
584.450,00
672.750,00
1,080.200,00
2) slaščičarski izdelki
2.1. kvašeno cvrto pecivo
4
266.652,00
204.000,00
184.500,00
256.080,00
2.2. mlečno vzhajano pecivo
5
151.200,00
245.000,00
280.000,00
210.000,00
277.200,00
2.3. krofi
5
50.112,00
40.600,00
49.300,00
33.060,00
45.936,00
2.4. zavitki, pite, rezine
3
141.264,00
113.000,00
131.850,00
2.5. torte
3
81.000,00
95.000,00
77.000,00
3) pekovski izdelki
4
217.728,00
224.650,00
285.400,00
290.960,00
4) keksi
3
54.000,00
16.848,00
14.480,00
5) ostali pekovski izdelki
1*
45.828,00
8. Ostalo prehrambeno blago
1) začimbe
2) jušni koncentrati

1*
2

3)
4) kis

0*
2

5) olje
6) sladkor
7) marmelada
8) margarina
9) med
10) moka

1*
1*
1*
1*
1*
2

11) jajčne testenine

3

12) omake instant

2

13) majoneza

2

14) puding

2

15) dodatki jedem

2

16) jajca
17) oreščki
18) suho sadje
19) zamrznjeni končni izdelki

1*
1*
1*
2

20) čaji
21) ostalo

1*
1*

21.627,00
296.668,60
291.944,00
31.377,24
28.186,00
434.260,00
192.439,00
69.345,00
46.048,00
28.009,00
46.123,00
46.516,38
381.950,00
337.210,00
303.664,70
54.993,60
63.243,00
35.161,75
38.193,00
5.869,80
6.750,00
80.697,60
92.802,00
194.625,00
10.078,00
41.731,00
177.404,00
140.005,00
92.440,00
400.114,00
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: razvidno iz tč. 9.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: javni razpis
se ponovi pri vseh skupinah oziroma podskupinah, kjer nista prispeli po dve ponudbi.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31614.
Vzgojnovarstvena organizacija
Jesenice
Št. 422
Ob-34802
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarski
zavod Slovenije, Cesta v Mestni log 51a,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN) : javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– kvaliteta ponudbe 9%,
– ponudbena cena 51%,
– plačilni pogoji 10%,
– rok izvedbe 20%,
– garancijski rok 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: naročilo pod točko A ni bilo
dodeljeno, za točko B in C je izbran ponudnik Dumida d. o. o., za točko D in E je
izbran ponudnik MPP - Razvoj.
6. (a) Kraj dobave: vozila bodo prevzeta.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) dostavno vozilo nosilnosti do
600 kg;
B) podvozje tovornega vozila nosilnosti do 5500 kg;
C) podvozje tovornega vozila nosilnosti do 3000 kg;
D) nadgradnja tovornega vozila nosilnosti do 4000 kg;
E) nadgradnja tovornega vozila nosilnosti do 2000 kg.
7. Pogodbena vrednost:
– za B je 6,890.100 SIT,
– za C je 5,414.500 SIT,
– za D je 5,802.797 SIT,
– za E je 5,177.690 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za točko B je najvišja ponudba
8,632.135,05 SIT, najnižja ponudba je
6,890.100 SIT,
– za točko C je najvišja ponudba
6,566.429 SIT, najnižja ponudba je
5,414.500 SIT,
– za točko D je najvišja ponudba
6,474.552 SIT, najnižja ponudba je
5,802.797 SIT,
– za točko E je najvišja ponudba
6,271.419 SIT, najnižja ponudba je
5,177.690 SIT.
11., 12.
13. Datum in št. objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l. RS,
št. 62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31589.
Veterinarski zavod Slovenije
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Št. 423
Ob-34803
1. Naročnik, poštni naslov: Veterinarski
zavod Slovenije, Cesta v Mestni log 51a,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– kvaliteta ponudbe 10%,
– ponudbena cena 60%,
– plačilni pogoji 15%,
– rok izvedbe 15%.
(JN pod točkami št. 1, 2, 6, 8, 9, 12 ni
bilo oddano, za točko 17 je bila sprejeta
samo ena ponudba).
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Sanolabor, točke 4, 5, 10, 11,
– Labormed, točka 13,
– Mikro + Polo, točke 3, 7, 14, 15, 16.
6. (a) Kraj dobave: posamezne območne enote zavoda.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: laboratorijska oprema.
7. Pogodbena vrednost: 7,389.520,40
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za točko 3 je najvišja ponudba
1,155.609 SIT, najnižja ponudba 1,154.181
SIT,
– za točko 4 je najvišja ponudba
594.012,30 SIT, najnižja ponudba 385.679
SIT,
– za točko 5 je najvišja ponudba
1,305.334,80 SIT, najvišja ponudba
926.296 SIT,
– za točko 7 je najvišja ponudba 295.120
SIT, najnižja ponudba 280.875 SIT,
– za točko 10 je najvišja ponudba
412.037,50 SIT, najnižja ponudba 399.211
SIT,
– za točko 11 je najvišja ponudba
6,760.294,80 SIT, najnižja ponudba
3,536.813 SIT,
– za točko 13 je najvišja ponudba
792.343 SIT, najnižja ponudba 784.864
SIT,
– za točko 14 je najvišja ponudba
1,911.140 SIT, najnižja ponudba 1,129.429
SIT,
– za točko 15 je najvišja ponudba
4,308.633 SIT, najnižja ponudba 2,331.686
SIT,
– za točko 16 je najvišja ponudba
1,810.350 SIT, najnižja ponudba 856.454
SIT.
12.
13. Datum in št. objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni list
RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31591.
Veterinarski zavod Slovenije
Št. B8/00
Ob-34810
1. Naročnik, poštni naslov: Javno podjetje Snaga d.o.o., Povšetova ulica 6, 1104
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42. člen ZJN).

3. Datum izbire: javno odpiranje ponudb
je bilo 21. 8. 2000 ob 9. uri v sejni sobi
številka 51, II. nadstropje na sedežu naročnika, Povšetova ulica 6, Ljubljana.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); v primeru, da naročnik ni izbral
izvajalca, se navede obrazložitev in razlog
za zaključek postopka brez dodelitve naročila: javni razpis št. B8/00 – dobava šasij s
kabino za komunalna vozila ni uspel, ker pri
nobenem predmetu naročila nista bili popolni vsaj dve ponudbi.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 63-64 z dne 14. 7. 2000,
Ob-32046.
Snaga d.o.o.,
Ljubljana
Št. 427/13-2000
Ob-34825
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 s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
3. Datum izbire: 24. 5. 1999 in 23. 6.
1999.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izpolnitev formalnih pogojev (izključitveni pogoj), popolnost ponudbe (izključitveni pogoj), kakovost, ponudbena cena in plačilni pogoji, reference pri naročniku in drugje, morebitne druge ugodnosti
ponudnika, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. skupina: meso, mesni izdelki ter ribe
in morski sadeži:
– Tellus, d.o.o., Ob Luki – hala 3, 6000
Koper,
– MIP, d.o.o., Panovška 1, 5000 Nova
Gorica,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
PE Dekani, Dekani 3, 6271 Dekani,
– Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva c. 10,
2250 Ptuj,
– Kras, d.d., Mirca Pirca 4, 6210 Sežana,
– Delmar, d.d., Dantejeva 2, 6310 Izola,
– Celjske mesnine, d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje,
– Košaki, d.d., Oreško nabrežje 1, 2000
Maribor,
– Jestvina Koper, d.d., Belveder 8,
6000 Koper;
II. skupina: sadje in zelenjava ter njihovi
izdelki:
– Tellus, d.o.o., Ob Luki – hala 3, 6000
Koper,
– KZ Agraria Koper, z.o.o., Ulica
15. maja 17, 6000 Koper,
– Agrogorica, d.d., Vrtojbenska 48,
5290 Šempeter pri Gorici,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo,
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– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana
PE Dekani, Dekani 3, 6271 Dekani,
– Delmar, d.d., Dantejeva 2, 6310 Izola,
– Droga, d.d., Obala 27, 6320 Portorož,
– KZ Sloga Kranj, z.o.o., Šuceva 27,
4000 Kranj,
– Kovačič Zvonko, Kolodvorska 6, Kozina;
III. skupina: mleko in mlečni izdelki, jajca
ter maščobe rastlinskega izvora:
– Telus, d.o.o., Ob Luki – hala 3, 6000
Koper,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo,
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Ljubljana,
PE Dekani, Dekani 3, 6271 Dekani,
– Agroind Vipava 1894 Vipava, Vinarska
c. 5, 5271 Vipava,
– Oljarica Kranj, d.d., Britof 27, 4000
Kranj,
– Jestvina Koper, d.d., Belveder 8,
6000 Koper,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče;
IV. skupina: kruh, žita, mlevski in pekarski izdelki:
– Tellus, d.o.o., Ob Luki – hala 3, 6000
Koper,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo,
– Pekarstvo in slaščičarstvo Kruh Koper,
d.d., Ulica 15. maja 12, 6000 Koper,
– Žito, d.d., Šmartinska c. 154, 1000
Ljubljana,
– Pekarna Pečjak, d.o.o., Dolenjska c.
442, 1291 Škofljica,
– Mlinotest, d.d., Tovarniška 14, 5270
Ajdovščina,
– Jestvina Koper, d.d., Belveder 8,
6000 Koper,
– Lidija Kovač, s.p., Broker, Žiče 25,
3215 Loče,
– Droga, d.d., Obala 27, 6320 Portorož,
– Pekarne Mlinotest, d.o.o., Tovarniška
14, 5270 Ajdovščina;
V. skupina: sladkor, med, kavovine, čaji,
začimbe, pijače, koncentrati in ostala živila:
– Tellus, d.o.o., Ob Luki – hala 3, 6000
Koper,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 3,
4202 Naklo,
– Jestvina Koper, d.d., Belveder 8,
6000 Koper,
– Kolinska, d.d., p.p., 3116 Ljubljana,
– Droga, d.d., Obala 27, 6320 Portorož.
6. (a) Kraj dobave: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: živila in material za prehrano po skupinah:
I. skupina: meso, mesni izdelki ter ribe
in morski sadeži,
II. skupina: sadje in zelenjava ter njihovi
izdelki,
III. skupina: mleko in mlečni izdelki, jajca
ter maščobe rastlinskega izvora,
IV. skupina: kruh, žita, mlevski in pekarski izdelki,
V. skupina: sladkor, med, kavovine, čaji,
začimbe, pijače, koncentrat in ostala živila.
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7. Pogodbena vrednost: v skladu s ponudbo ponudnikov.
8.
9. Število prejetih ponudb: 31.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 36-37 z dne 5. 5.
2000, Ob-26870.
13.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra

11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: postopek je bil zaključen brez dodelitve naročila.
12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 66-67 z dne 28. 7. 2000,
Ob-32892.
Obrtne delavnice Emboplast,
Koper, p.o.

Ob-34826
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska 1,
2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cene, reference, plačilni rok, drugi plačilni pogoji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– Bioteh Ljubljana, Vevška 52,
– Unichem Ljubljana, Litijska 31,
– KGZ Sloga Kranj, Šuceva 27,
– Mikro + Polo Maribor, Lackova 78.
6. (a) Kraj dobave: Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: insekticidi in rodenticidi v
celoti ali po delih;
– organofosforni insekticidi: 500 l,
– karbamati: 200 l,
– piretroidi: 200 l,
– piretroidi: 500 kom,
– rodenticidi: 21.500 kg.
7. Pogodbena vrednost: 21,353.649
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
rodenticidi: 12,399.000 SIT, 6,459.000
SIT;
insekticidi: 5,416.880 SIT, 303.354
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29280.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Ob-34828
1. Naročnik, poštni naslov: Dravske
elektrarne Maribor, d.o.o., Obrežna 170,
2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 29. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ponudbena cena,
– ponderiran garantirani izkoristek generatorjev,
– stroški vzdrževanja v prvih 15 letih
obratovanja.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Končar – Inženjering za
energetiku i transport, d.d., Zagreb.
6. (a) Kraj dobave: HE Vuhred, HE
Ožbalt.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 6 kom generatorjev s pripadajočimi sistemi zbujanja.
7. Pogodbena vrednost: 1.922,561.690
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 2.590,000.000 SIT, 1.922,561.690
SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 1 z dne 7. 1. 2000,
Ob-18191.
13.
Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Št. 799-03-37/00-6-640
Ob-34827
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Obrtne delavnice Emboplast Koper, Destradijev trg 11,
Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): neuspel javni razpis, ker nista bili
predloženi najmanj dve veljavni ponudbi (34.
člen ZJN).
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2 (1 veljavna,
1 neveljavna).
10.

Št. 125/2000
Ob-34829
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ekonomska cena in plačilni pogoji, tehnična ustreznost in drugi kriteriji kot
je navedeno v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
I. blagovna skupina: Autocommerce,
d.d., AC Intercar, d.o.o., Baragova 5, Ljubljana;
II. blagovna skupina: Kovinarska Vrhnika, d.o.o., Sinja Gorica 106, Vrhnika.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: spremljevalno vozilo za TV
reportažni avto:
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I. blagovna skupina: kabina s šasijo z
možnostjo nadgradnje,
II. blagovna skupina: aluminijasta ali poliesterska nadgradnja vozila z nakladalno ploščadjo.
7. Pogodbena vrednost:
I. blagovna skupina: 11,879.532 SIT,
II. blagovna skupina: 9,936.500 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. blagovna skupina: 15,511.449 SIT,
11,879.532 SIT,
II. blagovna skupina: 13,710.172 SIT in
9,936.500 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000.
RTV Slovenija, Javni zavod
Št. 120/2000
Ob-34830
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 12. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ekonomska cena in plačilni pogoji, tehnična ustreznost in drugi kriteriji kot
je navedeno v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Studer Professional audio
AG, Švica.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dva samostojna sistema avdio matričnih preklopnikov.
7. Pogodbena vrednost: 38,739.554
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,145.824,81 SIT, 38,039.270,66
SIT,
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000.
RTV Slovenija, Javni zavod
Št. 115/2000
Ob-34831
1. Naročnik, poštni naslov: Javni zavod
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro ponudnika brez omejitev.
3. Datum izbire: 13. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ekonomska cena in plačilni pogoji, tehnična ustreznost, reference in drugi
kriteriji kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– skupina A: Iskra računalniki, Informatika, računalništvo in komunikacije, d.o.o.,
Tržaška 2, Ljubljana,
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– skupina B: Iskra računalniki, Informatika, računalništvo in komunikacije, d.o.o.,
Tržaška 2, Ljubljana,
– skupina C: Liko Pris, d.o.o., Verd
100a, Vrhnika,
– skupina D: razpis je bil za to blagovno
skupino razveljavljen, ker nobeden od treh
ponudnikov ni zadostil pogojem razpisa,
– skupina E: LANCom, d.o.o., Inženiring računalniških sistemov, Tržaška c. 63,
Maribor,
– skupina F: Iskra računalniki, Informatika, računalništvo in komunikacije, d.o.o.,
Tržaška 2, Ljubljana,
– skupina G: LANCom, d.o.o., Inženiring računalniških sistemov, Tržaška c. 63,
Maribor,
– skupina H: LANCom, d.o.o., Inženiring računalniških sistemov, Tržaška c. 63,
Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: računalniška oprema po naslednjih blagovnih skupinah:
– skupina A: osebni računalniki – notesniki (17 kosov),
– skupina B: osebni računalniki (151 kosov),
– skupina C: tiskalniki (33 kosov),
– skupina D: scanerji (3 kosi),
– skupina E: monitorji (24 kosov),
– skupina F: strežniki (4 kosi),
– skupina G: strežnik za radijsko dokumentacijo (1 kos),
– skupina H: sistem za varovanje podatkov (1 kos).
7. Pogodbena vrednost:
– skupina A: 13,366.392,62 SIT,
– skupina B: 52,884.945,89 SIT,
– skupina C: 4,350.615 SIT,
– skupina D: /,
– skupina E: 2,940.766,08 SIT,
– skupina F: 18,437.527,51 SIT,
– skupina G: 3,197.036,63 SIT,
– skupina H: 6,155.594 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 12.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– skupina A: 16,424.762,11 SIT,
11,914.101,89 SIT,
– skupina B: 65,026.999,03 SIT,
45,807.419,31 SIT,
– skupina C: 6,276.093,68 SIT,
4,350.615,01 SIT,
– skupina D: 4,568.452,72 SIT,
783.458,61 SIT,
– skupina
E:
3,984.072
SIT,
2,940.766,08 SIT,
– skupina
F:
31,304.943
SIT,
17,525.554,02 SIT,
– skupina G: 5,322.482,06 SIT,
3,197.036,63 SIT,
– skupina H: 8,799.964,32 SIT,
4,742.459,44 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000.
RTV Slovenija, Javni zavod

Št. 550/2000
Ob-34859
1. Naročnik, poštni naslov: Osnovna šola Predoslje Kranj, Predoslje 17a, 4000
Kranj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen
ZJN).
3. Datum izbire: 23. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): zagotovljene letne količine blaga, plačilni rok 30 dni, pri mesu in mesnih
izdelkih mora biti meso slovenskega izvora,
odzivni čas – en delovni dan, zagotovljena
kontrola kvalitete, najnižja cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: sposobnost za sukcesivno
dobavo prehrambenih artiklov, ki so jih ponudili, se priznava:
1. Za kruh in pekovske izdelke:
– Pekarna Kranj, d.d., Cesta na Okroglo 5, 4202 Kranj,
– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220
Škofja Loka,
– Žito, prehrambena industrija, d.d.,
Šmartinska c. 154, 1529 Ljubljana;
2. Za meso in mesne izdelke:
– Arvaj Anton, s.p., mesarija, Britof
25, 4000 Kranj,
– Mesarija Čadež, Čadež Anton, s.p.,
Visoko 7g, 4212 Visoko,
– Mesarija in prodaja na drobno,
Franc Gregorc, s.p., Golniška 6, 4000
Kranj;
3. Za mleko in mlečne izdelke:
– Ljubljanske mlekarne, d.d., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana,
– Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
92, 3301 Petrovče;
4. Za sadje in zelenjavo:
– Tuti fruti, Naklo, d.o.o., Glavna cesta 28, 4202 Naklo,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo;
5. Za zmrznjene in konzervirane ribe:
– Impuls, d.o.o., Domžale, Motnica
11/1, 1236 Trzin,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo;
6. Za jajca:
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo;
7. Za mlevske izdelke in testenine:
– Peks, d.d., Kidričeva 53, 4220
Škofja Loka,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo,
– Žito, d.d., Šmartinska c. 154, 1529
Ljubljana;
8. Za sirupe in sadne sokove:
– Impuls Domžale, d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin,
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo;
9. Za ostalo prehrambeno blago:
– Živila Kranj, d.d., Cesta na Okroglo
3, 4202 Naklo.
6. (a) Kraj dobave: Osnovna šola Predoslje, Predoslje 17a, 4000 Kranj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeni artikli po
razpisni dokumentaciji.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
7. Pogodbena vrednost: orientacijska
vrednost je 14,420.000 SIT, in sicer:
a) za kruh in pekovske izdelke ca.
3,000.000 SIT,
b) za meso in mesne izdelke ca.
4,500.000 SIT,
c) za mleko in mlečne izdelke ca.
2,000.000 SIT,
d) za sadje in zelenjavo ca.
2,000.000 SIT,
e) zmrznjene in konzervirane ribe ca.
150.000 SIT,
f) za jajca ca. 70.000 SIT,
g) za mlevske izdelke in testenine ca.
300.000 SIT,
h) za sirupe in sadne sokove ca.
800.000 SIT,
i) za ostalo prehrambeno blago ca.
1,600.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 18.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vse ponujene cene za skupine prehrambenih artiklov so bile za ca. 5 do 15% nižje
od cen v razpisni dokumentaciji.
11., 12., 13.
Osnovna šola Predoslje Kranj
Št. 472/2000
Ob-34860
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro dobavitelja brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena – 50%, roki izvedbe – 20%,
plačilni pogoji – 20%, reference – 10%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Aluminij Montal, d.d., Komen 129a, Kmen.
6. (a) Kraj dobave: Upravna zgradba Občine Trbovlje.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: dobava in montaža PVC
oken (196 kom) z zunanjimi in notranjimi policami.
7. Pogodbena vrednost: 18,892.161,54
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,301.591,74 SIT, 18,892.161,74
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000,
Ob-32553.
Občina Trbovlje
Št. 099/2000
Ob-34886
1. Naročnik, poštni naslov: JZ RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za ugotavljanje
sposobnosti za dobavo blaga po 50. členu.
3. Datum izbire: 29. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ekonomska cena 70%, čas odloga plačila 10%, garantiranje rokov izvedbe
10%, prilagajanje potrebam naročnika 7%,
reference 3%.

5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Blagovna skupina A: EPPS elektronsko
pismo Pošte Slovenije, d.o.o., Cesta v Mestni log 81, Ljubljana.
Blagovna skupina B: EPPS elektronsko
pismo Pošte Slovenije, d.o.o., Cesta v Mestni log 81, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
Blagovna skupina A): izdelava predtiskanih obrazcev za izpis mesečnega
obračuna RTV prispevka, obvestila za
trajnike, opomine s položnico, pisem za
prijavo sprejemnika.
Blagovna skupina B): izdelava predtiskanih obrazcev za odločbe.
7. Pogodbena
vrednost:
ca.
92,000.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Blagovna skupina A: 75,928.000 SIT,
72,728.000 SIT,
Blagovna skupina B: 4,616.000 SIT,
3,701.000 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 42 z dne 19. 5.
2000, Ob-27479.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 41-42 z dne 19. 5. 2000.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 577/00
Ob-34905
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. ponudbena cena 60,
2. tehnično tehnološki del s kvaliteto
in funkcijo 20,
3. garancija in servis 10,
4. reference ponudnika 10,
skupaj 100.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mevi, d.o.o., Ulica Kirbiševih 93, Miklavž na Dravskem polju.
6. Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti ter kraj dobave: endoskopska
oprema:
1. kompletni premični video stolp s
procesorjem za gastroskopijo 2 kpl, video
gastroskop – operativni (4 kosi),
2. kompletni premični video stolp s
procesorjem za koloskopijo 1 kpl, video koloskop – operativni (2 kosa),
3. kompletni premični video stolp s
procesorjem za duodenoskopijo 1 kpl, video duodenoskop – operativni (2 kosa).
Kraj dobave: Klinični center Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 29,955.021
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000,
Ob-28236.
Klinični center Ljubljana
Št. 578/00
Ob-34906
1. Naročnik, poštni naslov: Klinični center Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. cena ponujene opreme s plačilnimi
pogoji
60,
2. tehnično tehnološki del s kvaliteto
in funkcijo
20,
3. garancija in servis
10,
4. reference ponudnika
10,
Skupaj
100.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Medias International d.o.o.,
Resljeva 30, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti ter kraj dobave: ultrazvok 1
kos.
Kraj dobave: Klinični center Ljubljana,
SPS Ginekološka klinika.
7. Pogodbena vrednost: 10,442.798,08
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000,
Ob-27799
Klinični center Ljubljana
Št. 01.4-72/10-00
Ob-34918
1. Naročnik, poštni naslov: Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj, Potrčeva
23-25, 2250 Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na javni razpis sta prispeli dve
veljavni ponudbi, kateri sta bili pravočasno
oddani in pravilno označeni. Ocenjevanje
ponudb je naročnik izvedel v skladu s kriteriji in merili iz 2.10. točke navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in izbral najugodnejšega ponudnika.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lancom, d.o.o., Tržaška c.
63, Maribor.
6. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Ptuj.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
I. strežnik 800 MHz, 1 kom,
II. delovne postaje – Celeron 500
MHz, 47 kom,
III. delovne postaje – Pentium III 600
MHz, 8 kom,
IV. laserski tiskalniki A4, 38 kom,
V. DeskJet tiskalniki A4, 16 kom.
7. Pogodbena vrednost: 24,012.557,75
SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,012.557,75 SIT, 22,999.231,87
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000.
Splošna bolnišnica
dr. Jožeta Potrča, Ptuj
Št. 88/00
Ob-34940
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
šport Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za naročilo blaga brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila:
– cena: 40%,
– reference: 40%,
– ostale ugodnosti: 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:
A) T-majice, Matura d.o.o.,
B) polo majice, Marines d.o.o.,
C) nogavice, Sanolabor d.d.,
D) trakovi za brisanje znoja, razpis se
ponovi, ponudnik ni izbran ker ni bilo nobene ponudbe,
E) kape, Matura d.o.o.,
F) kompleti dresov, razpis se ponovi, ponudnik ni izbran, ker je prispela le ena ponudba,
G) pokali, medalje in plakete šolskih
športnih tekmovanj, razpis se ponovi, ponudnik ni izbran, ker je veljavna le ena ponudba,
H) medalje športnega programa Zlati
sonček, Heledi’s d.o.o.,
I) medalje športnega programa Krpan,
Heledi’s d.o.o.
6. a)
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) T-majice, 9.000 kosov,
B) polo majice, 1.500 kosov,
C) nogavice, 10.000 kosov,
D) trakovi za brisanje znoja, 10.000
kompletov,
E) kape, 5.000 kosov,
F) kompleti dresov, 30 kompletov,
G) pokali, medalje in plakete šolskih
športnih tekmovanj 170 kompletov pokalov, 2.170 kompletov medalj + 4.000
spominskih medalj, 700 plaket,
H) medalje športnega programa Zlati
sonček, 40.000 kosov,
I) medalje športnega programa Krpan, 23.000 kosov.
7.
8. Vrednost posameznih delov naročila:
A) 4,200.000 SIT,
B) 2,100.000 SIT,
C) 2,000.000 SIT,
E) 2,500.000 SIT.
H) 15,000.000 SIT,
I) 6,900.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb:
A) 5,
B) 5,
C) 3,
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D) 0,
E) 5,
F) 1,
G) 4,
H) 5,
I) 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Najnižja cena:
A) 5,224.500 SIT,
B) 2,320.500 SIT,
C) 1,112.700 SIT,
E) 2,518.250 SIT,
H) 9,055.900 SIT,
I) 5,568.010 SIT.
Najvišja cena:
A) 9,382.050 SIT,
B) 3,945.500 SIT,
C) 1,500.000 SIT,
E) 4,670.758 SIT,
H) 10,555.300 SIT,
I) 7,819.250 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 65 z dne 21. 7.
2000, Ob-32291.
Zavod za šport Slovenije
Št. 88/00
Ob-34941
1. Naročnik, poštni naslov: Zavod za
šport Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 1. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila:
– cena: 40%,
– reference: 40%,
– ostale ugodnosti: 20%.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je bilo
naročilo dodeljeno:
A) plakati, Dravska tiskarna d.o.o.,
B) zapisniki, Utrip d.o.o.,
C) diplome, Utrip d.o.o.,
D) nalepke, Dravska tiskarna d.o.o.,
E) pisemske ovojnice, Laserprint d.o.o.,
F) pisarniški papir, Tiskarna Jože
Moškrič d.d.,
G) pisarniški bloki, Utrip d.o.o.,
H) papirnate vrečke, Laserprint d.o.o.,
I) zloženke, Tiskarna Jože Moškrič d.d.,
J) knjižice, Dravska tiskarna d.o.o.,
K) knjige, Dravska tiskarna d.o.o.
6. a)
b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) plakati, 14.000,
B) zapisniki, 200 blokov,
C) diplome, 25.000,
D) nalepke, 12.000,
E) pisemske ovojnice, 12.000,
F) pisarniški papir, 15.000,
G) pisarniški bloki, 2.000,
H) papirnate vrečke, 4.000,
I) zloženke, 94.000,
J) knjižice, 60.000,
K) knjige, 4.000.
7. Pogodbena vrednost: 8,200.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
A) 7,
B) 8,
C) 9,

D) 8,
E) 9,
F) 9,
G) 8,
H) 5,
I) 9,
J) 9,
K) 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Najnižja cena:
A) 472.000 SIT,
B) 83.300 SIT,
C) 122.700 SIT,
D) 59.100 SIT,
E) 129.630 SIT,
F) 49.980 SIT,
G) 180.000 SIT,
H) 618.800 SIT,
I) 690.786 SIT,
J) 1,062.000 SIT,
K) 624.000 SIT.
Najvišja cena:
A) 596.040 SIT,
B) 210.154 SIT,
C) 260.907 SIT,
D) 190.700 SIT,
E) 802.298 SIT,
F) 85.620 SIT,
G) 460.200 SIT,
H) 2,193.440 SIT,
I) 1,252.600 SIT,
J) 2,581.824 SIT,
K) 2,134.288 SIT.
11.
12. Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 65 z dne 21. 7.
2000, Ob-32292.
Zavod za šport Slovenije
Št. 791-10/00-429
Ob-34952
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod
za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova ul. 16, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisni dokumentaciji:
– cena (85% točk), plačilni pogoji – rok
plačila (15% točk),
– najugodnejši ponudnik je ponudnik, ki
prejme najvišje število točk; ob enakem številu točk je ugodnejši ponudnik, ki je ponudil nižjo ceno.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pomurka trgovina, d.o.o.,
Panonska 11, 9000 Murska Sobota.
6. (a) Kraj dobave:
– Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova ul. 16, 2000 Maribor,
– Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor – oddelek Murska Sobota, Sodna ul.
2, 9000 Murska Sobota,
– Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor – odprti oddelek v Rogozi, Na pristavo
22, 2204 Miklavž na Dravskem polju.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: naročilo obsega dnevno dobavo prehrambenih artiklov prehrambe-
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ne skupine meso in mesni izdelki za prehrano zaprtih oseb.
7. Pogodbena vrednost: 17,850.949 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5, od tega 2
nepopolni.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,793.157 SIT, 17,850.949 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000, Ob-33316.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij
Zavod za prestajanje kazni zapora
Maribor
Ob-34953
1. Naročnik, poštni naslov: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Trubarjeva 5/IV,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca dobave in montaže opreme brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril, navedenih v
razpisnih pogojih – ponudbena cena, reference, garancija za kakovost in zagotavljanje servisiranja opreme.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Lesnina Inženiring, d.d.,
Ljubljana, Parmova 53, Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: OŠ dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, Ljubljana.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: šolska oprema po popisu.
7. Pogodbena vrednost: 25,388.949
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 28,721.119,86 SIT, 25,388.949 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000.
Mestna občina Ljubljana
Oddelek za predšolsko vzgojo,
izobraževanje in šport
Št. 03/03/2000
Ob-34973
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): po razpisni dokumentaciji, naročnik ni izbral nobenega od ponudnikov,
ker je pridobil samo eno popolno ponudbo.
5.
6. (a), (b)
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000.
Občina Žalec
Ob-34983
1. Naročnik, poštni naslov: Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana, Hacquetova 17,
tel. 437-53-57 (centrala), faks 437-54-13.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbrana je bila ponudba, ki je po
točkovanju ponudbene cene, dobavnih rokov, plačilnih pogojev in referenc za dobavo opreme dobila najvišje število točk.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pohištvo Iskra, Barletova 3,
Medvode.
6. (a)
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: oprema paviljonske stavbe
Kmetijskega inštituta Slovenije v Ljubljani.
7. Pogodbena vrednost: 27,468.199
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 34,928.539 SIT, 27,468.199 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000.
Kmetijski inštitut Slovenije

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

Št. 35205-009/00
Ob-34798
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana v Slov.
goricah.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– ugodna cena,
– reference,
– rok plačila.
5. Ime in naslov izvajalca,ki mu je bilo
naročilo dodeljeno: Mariborski vodovod
d.d., Jadranska c. 24, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg gradbenih del ter kraj
izvedbe: izgradnja vodovoda Sv. Ana –
Rožengrunt I. faza:
– dovodni cevovod iz smeri Sv. Ana do
rezervoarja v Zg. Ščavnici z izpustnim cevo-
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vodom iz rezervoarja in tlačna reducirna postaja, 2360 m,
– tlačni cevovod iz HP v rezervoarju Zg.
Ščavnica za naselje Rožengrunt, 1652 m.
7. Pogodbena vrednost: 27,142.311,91
SIT s davkom DDV.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,202.820,20 SIT, 27,142.311,91
SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 70 z dne 8. 8. 2000.
Občina Sveta Ana
Št. 403-72/2000
Ob-34832
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Jesenice, Cesta m. Tita 78, Jesenice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis gradbenih del
brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): postopek se je zaključil brez dodelitve naročila, ker na razpis ni prispela niti
ena vsebinsko popolna ponudba.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: čiščenje jezerc v Zoisovem parku na Pristavi v Javorniškem
Rovtu.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: v postopku javnega odpiranja ponudb
vrednosti ponudb niso bile predstavljene,
ker se je predhodno ugotovila nepopolnost
vseh ponudb.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: javni
razpis se ponovi.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: ne.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000, Ob-33322.
Občina Jesenice
Št. 77/6
Ob-34833
1. Naročnik, poštni naslov: Mariborski
vodovod JP, d.d., Jadranska 24, 2000 Maribor.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– najnižja cena,
– reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vitom, d.o.o., Podjetje za
gradbeništvo in inženiring, Pušnikova 13,
2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija objekta ob vodarni na Vrbanskem platoju pri
Mariboru.
7. Pogodbena vrednost: 26,777.294
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
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10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 32,695.604,62 SIT, 26,777.294 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 7. 2000.
Mariborski vodovod,
javno podjetje, d.d., Maribor
Št. 142
Ob-34834
1. Naročnik, poštni naslov: Obdravski
vodovod za veterinarstvo in živinorejo Ptuj,
Ormoška c. 28, 2250 Ptuj.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): izbran najugodnejši ponudnik je
najcenejši in ima ustrezne reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeni remont, d.o.o.,
Žnidaričevo nabrežje 10, 2250 Ptuj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova kritine na ostrešju poslovne stavbe zavoda, adaptacija prostorov mansarde in ureditev stopnišča, zamenjava kritine na objektu laboratorija in ureditev prostorov za sirarno.
7. Pogodbena vrednost: 15,256.926,22
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,460.648,82 SIT, 15,256.926,22
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 69 z dne 4. 8. 2000, Ob-33252.
Obdravski zavod za veterinarstvo
in živinorejo Ptuj
Št. 351-105/2000
Ob-34835
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): merila v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IGD Holermuos, d.o.o., Ptujska cesta 12/b, Ormož.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova fasade na
gradu Ormož.
7. Pogodbena vrednost: 8,294.866,44
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,860.440,40 SIT, 8,294.866,44 SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000,
Ob-31542.
13.
Občina Ormož
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Št. 35205-01/99-2000
Ob-34836
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330 Piran.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis brez omejitve.
3. Datum izbire: 24. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudnik je posredoval najugodnejši ponudbeni znesek, ima plačilne pogoje v skladu z razpisno dokumentacijo, ima
najkrajši rok izgradnje, ima najugodnejši garancijski rok, predstavlja dobre reference,
potrjene s strani prejšnjih investitorjev, ima
najugodnejši znesek po sistemu “funkcionalni ključ v roke”, način usklajevanja izhodiščnih cen v skladu z zahtevami razpisa.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Hidrogradnja Križman, Ludvik Križman, s.p., Portorož, Liminjanska c.
111, Lucija, 6320 Portorož.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja javne fekalne kanalizacije v vasi Nova vas ter izgradnja čistilne naprave tipa Ekorol kapacitete 200 PE, vključno s strojnimi napeljavami, potrebno opremo in priključkom na električno omrežje.
7. Pogodbena vrednost: 75,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: izbrani ponudnik nima podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 118,285.425,12 SIT, 75,000.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: drugih najpomembnejših informacij o postopku
izbire izvajalca ni.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: razpis za ugotavljanje sposobnosti ni
bil objavljen.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000.
Občina Piran
Št. 543-4/2000
Ob-34838
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Grad,
Grad 172, 9264 Grad.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji,
rok izvedbe, reference in druge ugodnosti,
ki jih nudi ponudnik.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Prekmurka, Trgovsko obrtna zadruga, Slomškova ulica 25, 9000 Murska Sobota.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija in prizidava mrliške vežice ter ureditev pešpoti.
7. Pogodbena vrednost: 6,238.429,82
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 6,672.289,54 SIT, 6,238.429,82 SIT.
11., 12.

13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 66-67/2000 z dne 28. 7. 2000.
Občina Grad
Št. 171/00
Ob-34862
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Idrija d.o.o., Carl Jakoba
4, 5280 Idrija, telefaks št. 05/37-72-237.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): izbira izvajalca brez
omejitev.
3. Datum izbire: 31. 8. 2000, sklep o
oddaji javnega naročila.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika temelji na uporabi meril, ki so
bila določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
Točka 1. razpisa: SGP Zidgrad d.d., Vojkova ulica 8, 5280 Idrija.
Točka 2. razpisa: Hidroinženiring d.o.o.,
Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: objekt za dehidracijo
stabiliziranega blata s polkrožnima platojema, kanalizacijo in opornim zidcem
s prelivom:
Točka 1. razpisa - gradbeno obrtniška
dela.
Točka 2. razpisa – strojne in elektro naprave in oprema.
Kraj izvedbe: centralna čistilna naprava
Idrija.
7. Pogodbena vrednost:
Točka 1. razpisa – 22,703.092,83 SIT.
Točka 2. razpisa – 7,017.983,35 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb:
Točka 1. razpisa – 2 ponudbi.
Točka 2. razpisa – 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
Točka 1. razpisa – 24,329.229,40 SIT;
22,703.092,83 SIT.
Točka 2. razpisa – 7,397.821 SIT;
7,017.983,35 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 65 z dne 21. 7. 2000.
14.
Komunala d.o.o. Idrija
Št. 080-09-5325
Ob-34917
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 23. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji,
reference.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SGP Tehnik, d.d., Stara cesta 2, Škofja Loka.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja objekta
Športna dvorana v Železnikih – tretja
gradbena faza.
7. Pogodbena vrednost: 140,394.383
SIT.
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8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 165,050.881,50 SIT, 140,394.383
SIT.
11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: v letu 1999.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000,
Ob-31032.
Občina Železniki
Št. 403-31/2000-21303
Ob-34921
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Jesenice, C. m. Tita 78, Jesenice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis gradbenih del
brez omejitev.
3. Datum izbire: 30. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik ni izbral nobenega izvajalca, ker mu po pregledu ponudb nista ostali dve popolni ponudbi.
5., 6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 28. 7. 2000,
Ob-32931.
Občina Jesenice
Št. 40002-17/00
Ob-34922
1. Naročnik, poštni naslov: MOP, Uprava RS za varstvo narave, 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 16. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): postopek dodelitve javnega naročila je bil zaključen, ker je v postopku
pregleda in ocenjevanja ponudb pri ugotavljanju skladnosti z razpisnimi pogoji ostala
popolna le ena ponudba.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja ustalitveno
zaplavnih pregrad na Prušnikovem potoku od km 0+522 do km 0+882.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000,
Ob-30501.
Uprava RS za varstvo narave
Št. 11/2-75/2000
Ob-34949
1. Naročnik, poštni naslov: Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): naročnik je sprejel sklep o zaključku postopka, ker nobena od prispelih
ponudb ni popolna in torej ni izpolnjen po-

goj iz 41. člena ZJN, ki določa, da če naročniku po pregledu in ocenjevanju ne ostaneta popolni ponudbi vsaj dveh ponudnikov, naročnik ne sprejme sklepa o izbiri
najugodnejšega ponudnika.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: adaptacija prostorov
objekta Telekom Slovenije d.d., Stegne
19, Ljubljana.
7., 8., 9., 10., 11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: javno
naročilo je bilo objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 31 z dne 4. 7. 2000, Ob-24980.
14.
Telekom Slovenije d.d.
Št. 60-2913/00
Ob-34980
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo
mesto.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. Reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno
izvedenih delih ali niso priložene v originalu
– izločen iz postopka oddaje naročila,
– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila.
2. Ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen.
3. Plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev razpisa (če v ponudbi ni priložene izjave o sprejemanju vseh razpisanih pogojev) – izločen
iz postopka oddaje naročila,
– sprejema vse razpisane plačilne pogoje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v postopku oddaje naročila.
4. Rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpisano (če v ponudbi ni priložene izjave o
sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi
daljši rok izvedbe kot je razpisan) – izločen
iz postopka oddaje naročila,
– izvedba v krajšem ali razpisanem roku – ostaja v postopku oddaje naročila.
5. Usposobljenost ponudnika:
Usposobljenost ponudnika se bo preverjala na podlagi izjav ponudnika, ki jih mora priložiti k ponudbi po 1. do 5. in po 7.
točki 4. člena odredbe ter na podlagi prilog
k navedenim izjavam.
6. Sposobnost ponudnika:
Sposobnost ponudnika se bo preverjala na podlagi naslednjih podatkov in listin:
– seznama referenčnih objektov pri
katerih je sodeloval odgovorni vodja del,
– poimenskega seznama delavcev po
kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del, skladno z zakonom o graditvi objektov,
– izjave o prostih kapacitetah ponudnika in
– seznama osnovnih sredstev in opreme s katero ponudnik razpolaga.
Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s
podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelo-
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vanja z njimi, mora k ponudbi priložiti podizvajalske pogodbe oziroma pogodbo o skupnem nastopanju in zgoraj navedene priloge po seznamu tudi za podizvajalce.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VIAS, d.o.o., Ljubljanska 51,
Novo mesto.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja plinske mreže in obnova vodovoda na Drski.
7. Pogodbena vrednost: 8,782.569 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,416.277 SIT, 8,782.569 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 66-67 z dne 28. 7. 2000,
Ob-32930.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 011-04-6/00
Ob-34986
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 31. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev ceste
R2-407 skozi Horjul.
7. Pogodbena vrednost: 89,822.527
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 105,080.942 SIT, 103,974.785 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28985.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-34987
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev ceste skozi
Selca 1. faza.
7. Pogodbena vrednost: 88,676.099
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 93,146.471,86 SIT, 88,683.239 SIT.
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 42 z dne 19. 5. 2000, Ob-27728.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-34988
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: most čez Mrzlek v
Ribnici na cesti G1-6 odsek 340 km
0.021.
7. Pogodbena vrednost: 90,163.067
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 91,731.405 SIT, 90,163.067 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31786.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-34989
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev križišča na
cesti R3-711 v Račah.
7. Pogodbena vrednost: 18,553.815 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,494.150 SIT, 20,311.951,73 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29424.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-34990
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: SCT d.d., Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: nadomestni most čez
Veliko Pišnico pri Eriki na cesti R1-206
odsek 1027 Kranjska Gora-Vršič.
7. Pogodbena vrednost: 128,833.756
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 136,015.437,47 SIT, 128,833.756
SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 64 z dne 14. 7. 2000, Ob-32149.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-34991
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vialit-Asphalt d.o.o., Tržaška 2, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: protiprašna zaščita
na makadamskih voziščih na področju
CP Koper.
7. Pogodbena vrednost: 13,662.000
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,697.497,93 SIT, 20,132.705 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28982.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-34992
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: G7-Združenje za cestogradnjo GIZ, Tržaška 2, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
RT-909 odsek 1128 Vresje-Sorica od
km 2+000 do km 3.500.
7. Pogodbena vrednost: 56,757.726
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 71,313.268 SIT, 56,757.725,92 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28991.
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-6/00
Ob-34993
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GIZ Gradis, Šmartinska 134
a, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova podvoza za
železnico v Trebnjem na cesti H1-1 priključek.
7. Pogodbena vrednost: 43,570.194
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 47,557.343 SIT, 43,570.194 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000, Ob-30684.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-34994
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GRADIS-NG d.d. Maribor,
Lavričeva 3, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: sanacija Leskovškega Celarjevega mostu čez Kokro v Leskovcu.
7. Pogodbena vrednost: 82,903.422 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 84,898.760 SIT, 82,903.422 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 64 z dne 14. 7. 2000, Ob-32150.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-34995
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GRADIS-NG d.d. Maribor,
Lavričeva 3, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja nadomestnega mostu – Hudinov most čez Kokro v
Zg. Jezerskem.
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7. Pogodbena vrednost: 104,524.520
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 128,875.073 SIT, 104,524.520 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000, Ob-31196.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-34996
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 25. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GRADIS-NG d.d. Maribor,
Lavričeva 3, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: gradnja nadomestnega mostu čez Krajcarco v Trenti na cesti
R1-206 odsek 1029 z razširitvijo ceste
od km 4+360 do km 4+500.
7. Pogodbena vrednost: 95,687.069 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 98,171.946 SIT, 95,687.069 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31819.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-34997
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 18. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
G2-108 odsek 1158 Trbovlje-Hrastnik.
7. Pogodbena vrednost: 161,535.296
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
224,491.968,48 SIT, 161,535.296 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 44 z dne 26. 5. 2000, Ob-28300.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-34998
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.

2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova makadamskih vozišč na področju CP Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 22,137.438
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 29,596.085 SIT, 22,137.438 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28968.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-34999
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja para avtobusnih postajališč na cesti R1-221 odsek 1218 km 1.949 v Zagorju-Siporex.
7. Pogodbena vrednost: 16,307.087
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 17,432.893 SIT, 16,110.022,44 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29422.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-35000
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: manjša popravila zidov na področju CP Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 4,789.524 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 5,013.589 SIT, 4,789.524 SIT .
11., 12.
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13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29427.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-35001
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 8. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija križišča Logatec (Martinji hrib).
7. Pogodbena vrednost: 73,801.521
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 78,083.841 SIT, 74,021.251 SIT .
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000, Ob-30266.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-35002
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R3-665 Sopota-Jagnjenica.
7. Pogodbena vrednost: 104,754.443
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 110,995.049 SIT, 104,754.443, SIT .
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 54 z dne 16. 6. 2000, Ob-30269.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-35003
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
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6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: rekonstrukcija ceste
G2-108 odsek 1185 Trbovlje-Hrastnik
II. del.
7. Pogodbena vrednost: 635,055.963
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 679,202.753 SIT, 635,055.963 SIT .
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 51 z dne 9. 6. 2000, Ob-29430.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-35004
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: ureditev križišča Kamnik (trg. center) cesta R1-225 odsek
1359.
7. Pogodbena vrednost: 22,500.170
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23,259.262 SIT, 22,500.170 SIT .
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 59 z dne 30. 6. 2000, Ob-31186.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-35005
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Ljubljana
d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izdelava zapornega
sloja na cesti R3-644 odsek 1357 (Šentjakob-Domžale).
7. Pogodbena vrednost: 9,988.730 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,128.390,75 SIT, 9,988.730 SIT .
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31784.
Direkcija RS za ceste
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Št. 011-04-6/00
Ob-35006
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TANKO d.o.o. Šeškova 46,
1330 Ribnica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova makadamskih vozišč na področju VOC Celje.
7. Pogodbena vrednost: 14,749.753
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 23.507.855 SIT, 14,749.753,50 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28973.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-35007
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Podjetje za gozdne gradnje
in hortikulturo d.o.o. Kosarjeva 4, 2000 Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova makadamskih vozišč na področju CP Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 13,499.753
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,291.900 SIT, 13,499.752,70 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28967.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-35008
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 14. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TANKO d.o.o. Šeškova 46,
1330 Ribnica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnova makadamskih vozišč na področju CP Nova Gorica.

7. Pogodbena vrednost: 13,738.788
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,378.032,20 SIT, 13,738.788 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, Ob-28965.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-35009
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 8. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: TANKO d.o.o. Šeškova 46,
1330 Ribnica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: obnovitev makadamskega vozišča po elementarju na področju CP Nova Gorica.
7. Pogodbena vrednost: 21,729.755
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 37,120.858 SIT, 21,729.754,62 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 62 z dne 7. 7. 2000, Ob-31785.
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-6/00
Ob-35010
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze Direkcija RS za ceste, 1000 Ljubljana, Tržaška 19.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 20. 7. 2000.
4.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbena mehanizacija in
gradbena dela Slemenšek Marjan s.p., Dobja vas 158, Ravne na Koroškem.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: modernizacija ceste
R2-425 odsek 1265 Črna - Šentvid.
7. Pogodbena vrednost: 148,468.735
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 225,101.398 SIT, 148,468.735 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Ur. l.
RS, št. 74 z dne 10. 9. 1999, Ob-11213.
Direkcija RS za ceste
Št. 60-2912/00
Ob-34979
1. Naročnik, poštni naslov: Komunala
Novo mesto d.o.o., Rozmanova 2, 8000
Novo mesto.
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2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 29. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
1. Reference za izvedbo tovrstnih del:
– brez potrjenih referenc o kvalitetno izvedenih delih ali niso priložene v originalu –
izločen iz postopka oddaje naročila,
– ima potrebne potrjene reference –
ostaja v postopku oddaje naročila.
2. Ponudbena cena:
– ugodnejša je nižja cena,
– fiksnost cen.
3. Plačilni pogoji:
– ne sprejema plačilnih pogojev razpisa
(če v ponudbi ni priložene izjave o sprejemanju vseh razpisanih pogojev) – izločen iz
postopka oddaje naročila,
– sprejema vse razpisane plačilne pogoje ali pa nudi ugodnejše – ostaja v postopku
oddaje naročila.
4. Rok izvedbe:
– izvedba v daljšem roku kot je razpisano (če v ponudbi ni priložene izjave o sprejemanju vseh razpisnih pogojev ali nudi daljši rok izvedbe kot je razpisan) – izločen iz
postopka oddaje naročila,
– izvedba v krajšem ali razpisanem roku
– ostaja v postopku oddaje naročila.
5. Usposobljenost ponudnika: usposobljenost ponudnika se bo preverjala na osnovi izjav ponudnika, ki jih mora priložiti k ponudbi po 1. do 5. in po 7. točki 4. člena
odredbe ter na osnovi prilog k navedenim
izjavam.
6. Sposobnost ponudnika: sposobnost
ponudnika se bo preverjala na osnovi naslednjih podatkov in listin:
– seznama referenčnih objektov pri katerih je sodeloval odgovorni vodja del,
– poimenskega seznama delavcev po
kvalifikacijski strukturi, ki bodo sodelovali
pri izvajanju del, skladno z zakonom o graditvi objektov,
– izjave o prostih kapacitetah ponudnika
in
– seznama osnovnih sredstev in opreme
s katero ponudnik razpolaga.
Če ponudnik zagotavlja kapaciteto s podizvajalci ali v obliki poslovnega sodelovanja z njimi, mora k ponudbi priložiti podizvajalske pogodbe oziroma pogodbo o skupnem nastopanju in zgoraj navedene priloge po seznamu tudi za podizvajalce.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: GRANS s.p., Ratež 38a,
8321 Brusnice.
6. Vrsta in obseg dodeljenih gradbenih
del ter kraj izvedbe: izgradnja vodovoda
Ruhna vas – Tomažja vas I. faza.
7. Pogodbena
vrednost: 8,377.306
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,193.002 SIT, 8,377.306 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 66-67 z dne 28. 7. 2000, Ob –
32928.
14.
Komunala Novo mesto d.o.o.

ZJN-03-S - 42. člen
Naročilo objave glavnih podatkov
o izidu razpisa storitev
Naročamo objavo glavnih podatkov o
izidu razpisa storitev po tretjem
odstavku 42. člena zakona o javnih
naročilih
Št. 367/15-2000
Ob-34820
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 zaključku postopka z dne 28. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): razlog za zaključek postopka
brez naročila: po pregledu prispelih ponudb
je naročnik ugotovil, da je samo ena od
dveh prispelih ponudb popolna in je v skladu z 41. členom ZJN postopek zaključil.
5.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje in vzdrževanje parkovnih površin.
7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: ker
gre v konkretnem primeru za neuspeli ponovni javni razpis, bo naročnik oddal javno
naročilo z neposredno pogodbo.
12.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-34821
1. Naročnik, poštni naslov: Rižanski vodovod Koper, d.o.o. – s.r.l., Ulica 15. maja
13, 6000 Koper.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis storitev brez
omejitev.
3. Datum izbire: 29. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena, plačilni pogoji,
promptnost reševanja škod, reference, celovitost ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Adriatic, zavarovalna družba,
d.d., Ljubljanska 3a, 6000 Koper.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: premoženjska zavarovanja v 5 sklopih – požarno zavarovanje, strojelomno zavarovanje, zavarovanje računalnikov, zavarovanje vozil, zavarovanje odgovornosti
naročnika (paketno zavarovanje).
7. Pogodbena vrednost: 24.455 mio
SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 48.673 mio SIT, 24.455 mio SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 67 z dne 28. 7. 2000,
Ob-32809.
Rižanski vodovod Koper, d.o.o. – s.r.l.
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Št. 404-08-118/2000
Ob-34822
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
3. Datum izbire: 27. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire):
– tehnična zmogljivost (ponder 60%),
– kadrovska struktura (ponder 30%),
– reference (ponder 10%).
Sposobnost je po posameznih točkah
priznana trem ponudnikom, katerih ponudbe so dosegle največje ponderirano število
točk, in sicer za točko predmeta javnega
naročila, za katero so oddali ponudbe.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. knjige z vsemi vrstami vezave, navodila, priročniki, pravilniki, bilteni, zborniki,
dnevniki, slovarji, revije, zloženke itd.:
– Delo Tiskarna, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana,
– Gorenjski tisk, d.d., Mirka Vadnova
6, 4000 Kranj;
2. stenski koledarji, namizni koledarji, rokovniki, voščilnice, priznanja itd.:
– Delo Tiskarna, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana,
– Gorenjski tisk, d.d., Mirka Vadnova
6, 4000 Kranj;
3. učni in drugi plakati:
– Delo Tiskarna, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana,
– Gorenjski tisk, d.d., Mirka Vadnova
6, 4000 Kranj;
4. skripte in brošure itd.:
– Delo Tiskarna, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana,
– Cetis, d.d., Čopova 24, 3000 celje,
– Tiskarna Formatisk, d.o.o., Bobenčkova 4, 1000 Ljubljana;
5. neskončni obrazci:
– Cetis, d.d., Čopova 24, 3000 Celje,
– Herle M & V, d.o.o., Dobrave 3,
1236 Trzin;
6. posetnice, obrazci, diplome, kuverte, dopisni papir itd.:
– Delo Tiskarna, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana,
– Cetis, d.d., Čopova 24, 3000 Celje,
– Tiskarna Formatisk, d.o.o., Bobenčkova 4, 1000 Ljubljana;
7. posetnice, diplome, kuverte, dopisni papir, izseki, zlatotisk, različna preganja
itd.:
– Cetis, d.d., Čopova 24, 3000 Celje,
– Tiskarna Formatisk, d.o.o., Bobenčkova 4, 1000 Ljubljana;
8. tiskarske storitve za posebne namene (zaupne narave):
– Delo Tiskarna, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana,
– Cetis, d.d., Čopova 24, 3000 Celje,
– Tiskarna Formatisk, d.o.o., Bobenčkova 4, 1000 Ljubljana;
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9. papirnate in plastične vrečke:
– Tiskarna Formatisk, d.o.o., Bobenčkova 4, 1000 Ljubljana;
10. kovinske priponke, magnentni znaki, nalepke, drugo promocijsko gradivo itd.:
– Tiskarna Formatisk, d.o.o., Bobenčkova 4, 1000 Ljubljana;
11. potiskana embalaža:
– Gorenjski tisk, d.d., Mirka Vadnova
6, 4000 Kranj;
12. kartonska embalaža (valovit karton):
– za to točko se ne podeli usposobljenost, ker ni prispela nobena ponudba;
13. ročna izdelava knjig in druga knjigoveška dela:
– Delo Tiskarna, d.d., Dunajska 5,
1000 Ljubljana,
– Tiskarna Formatisk, d.o.o., Bobenčkova 4, 1000 Ljubljana,
– Gorenjski tisk, d.d., Mirka Vadnova
6, 4000 Kranj;
14. pečati, večbarvni pečati, napisne
table:
– Grafex, d.o.o., Podlipovica 31,
1411 Izlake.
6., 7., 8.
9. Število prejetih ponudb: 10.
10., 11.
12. Datum in številka objave razpisa za
ugotavljanje sposobnosti, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 44 z dne 26. 5.
2000.
Ministrstvo za obrambo
Št. 01/00
Ob-34823
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 storitev brez omejitev.
3. Datum izbire: 3. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): finančno stanje, ponudbena vrednost naročila, reference, možnost selektivnega vstavljanja dodatnih personaliziranih
in nepersonaliziranih insertov, letni prihodki, maksimalni odzivni čas izvedbe tiska izven terminskega plana, zagotavljanje možnosti tiskanja iz nadomestnih virov, razpolaganje s programsko opremo za ponavljanje
izpisov dokumentov, zagotavljanje strokovnjakov za programiranje izpisov dokumentov, možnost dvostranskega tiskanja, certifikat ISO 9001.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Cetis, grafično podjetje,
d.d., Čopova 24, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: tiskanje računov, odpošiljanje računov in priprava arhiva tiskanih računov.
7. Pogodbena vrednost: 8,205.050 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,453.350 SIT letno, 8,205.050 SIT
letno.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 57 z dne 23. 6. 2000,
Ob-30642.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 363-03-01/00
Ob-34824
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za zunanje zadeve, Gregorčičeva 25, 1000
Ljubljana in Služba Vlade RS za evropske
zadeve, Slovenska 27-29, 1000 Ljubljana
– po pooblastilih Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije, Servis skupnih
služb vlade, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljubljana, faks 01/478-55-79.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 10. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): ponudbena cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Čistoča, d.o.o., Lobodova
18, Trzin.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
a) izvajanje storitev vzdrževanja objektov in garaže v skupni izmeri 11.052,90
m2 ,
b) urejanje funkcionalnega zemljišča
ter garaže v skupni izmeri 8.572,75 m2, za
obdobje 10 mesecev.
7. Pogodbena vrednost: 6,188.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: 0 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 11,923.800 SIT, 6,188.000 SIT.
11., 12.
13. Datum in številka objave razpisa v
Uradnem listu Republike Slovenije: Uradni
list RS, št. 48 z dne 2. 6. 2000, št.
363-03-01/00.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Ob-34861
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): ponovljeni javni razpis za
izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 4. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): na podlagi meril iz razpisne dokumentacije, (ponudbena cena, izkušnje pri
prevozu otrok, druge ugodnosti) je kot najugodnejši ponudnik izbran navedeni ponudnik za posamezne relacije.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
A) CERTUS d.d., Linhartova 22, Maribor,
B) Pristovnik Jože, Stanovsko 24, Poljčane,
C) SLOBUS, Slodej Jože, Prečna 29,
Oplotnica.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: opravljanje prevozov učencev osnovnih šol in
otrok male šole.
7. Pogodbena vrednost:
A) 31.200 SIT/dan,
B) 18.250 SIT/dan,
C) 12.330 SIT/dan.
8.
9. Število prejetih ponudb: 11.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 690 SIT/km, 250 SIT/km.
11., 12.

13. Datum in številka objave v Uradnem
listu RS: Ur. l. RS, št. 59 z dne 30. 6.
2000.
Občina Slovenska Bistrica
Št. 025-39/2000-14
Ob-34893
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor – Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: za naloge 3.1., 3.2.,
3.3. – 13. 4. 2000; za naloge 3.4., 3.5.,
3.6. – 25. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena za varovanje na mesec,
urna cena servisiranja alarmnih naprav, reference, odzivni čas ob sprožitvi alarma, zagotavljanje kakovosti storitve in ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: za nalogi 3.1., 3.2. – Prosignal d.o.o., Lava 6a, Celje; za nalogo 3.3.
– Varnost d.d., Staničeva 41, Ljubljana; za
nalogi 3.4., 3.5. – Varnost Priva d.o.o.,
Ljubljanska ulica 19, Maribor; za nalogo
3.6. – Agencija za varnost Krško d.o.o.,
Narpel 32, Krško.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: tehnično varovanje poslovnih prostorov: Lokacije tehničnega varovanja poslovnih prostorov:
3.1. Območna geodetska uprava Celje,
Izpostava Slovenske Konjice,
3.2. Območna geodetska uprava Celje,
Izpostava Šmarje pri Jelšah,
3.3. Območna geodetska uprava Ljubljana in Izpostava Ljubljana,
3.4. Območna geodetska uprava Murska Sobota in Izpostava Murska Sobota,
3.5. Območna geodetska uprava Ptuj in
Izpostava Ptuj,
3.6. Območna geodetska uprava Sevnica, Izpostava Brežice,
7. Pogodbena vrednost: za naloge:
3.1. 171.360 SIT,
3.2. 171.360 SIT,
3.3. 138.040 SIT,
3.4. 300.254,85 SIT,
3.5. 104.958 SIT,
3.6. 179.940 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: v prvem razpisu za naloge 3.1., 3.2., 3.3. po 2 ponudbi, 3.4. 1 ponudba, 3.5. ni bilo ponudb,
3.6. 1 ponudba; v ponovljenem razpisu za
naloge 3.4., 3.5., 3.6., po 1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: za varovanje za nalogo 3.1. 28.320 SIT
in 14.280 SIT; za nalogo 3.2. 17.620 SIT in
14.280 SIT; za nalogo 3.3. 28.322 SIT in
17.225 SIT, za druge naloge primerjav ni.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: razpis
je ponovljen za naloge 3.4., 3.5. in 3.6.
12., 13.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 90105-8/2000-8
Ob-34894
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor – Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); velja za vse razpisane naloge
enako in sicer:
– cena storitev,
– izpolnitveni roki,
– usposobljenost za razpisane naloge,
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– celovitost ponudbe,
– ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Geodetski zavod Slovenije d.d., Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana,
– naloga 3.2.: Geodetski zavod Celje
d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, 3000 Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
3.1. navezovalna mreža Cerov Lg,
3.2. navezovalna mreža Šmarjeta –
Trebelno.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 2,560.166 SIT,
– naloga 3.2.: 4,376.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): podizvajalcev ni.
9. Število prejetih ponudb: za vsako od
razpisanih nalog sta bili prejeti 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– naloga 3.1.: najnižja 2,560.166 SIT,
najvišja 3,060.000 SIT,
– naloga 3.2.: najnižja 4,376.000 SIT,
najvišja 4,800.579 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 90105-5/2000-18
Ob-34895
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor – Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 24. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): velja za vse razpisane naloge
enako in sicer:
– cena storitev,
– izpolnitveni roki,
– usposobljenost za razpisane naloge,
– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– celovitost ponudbe,
– ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Geodetski inženiring Maribor – Geoin d.o.o., Gosposvetska cesta
29, Maribor,
– naloga 3.2.: Geodetski inženiring Maribor – Geoin d.o.o., Gosposvetska cesta
29, Maribor.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
3.1. izmera nivelmanskega poligona
Bohinjska Bistrica – Stara Fužina- Bitnje,

3.2. izmera nivelmanskega poligona
Lendava – Dolga vas.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 1,628.571 SIT,
– naloga 3.2.: 536.471 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): podizvajalcev ni.
9. Število prejetih ponudb:
– za 1. razpisano nalogo je bilo sprejetih
5 ponudb,
– za 2. razpisano nalogo so bile sprejete
4 ponudbe.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– naloga 3.1.: najnižja 1,700.000 SIT,
najvišja 2,320.000 SIT,
– naloga 3.2.: najnižja 560.000 SIT, najvišja 945.000 SIT.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: podana je bila pritožba na izbiro izvajalca za razpisani nalogi.
12., 13.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 025-59/2000-7
Ob-34896
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor – Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 21. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire); cena, fiksnost cene, izkušnje naročnika s ponudnikom, reference in ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Spekter Fokus d.o.o., Kranj.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: čiščenje poslovnih prostorov Območne geodetske uprave Kranj – Izpostave Jesenice.
7. Pogodbena vrednost: 363.069 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 73.780 SIT mesečno in 72.613,80 SIT
mesečno.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: razpis
je ponovljen.
12., 13.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 90105-3/2000-6
Ob-34897
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor – Geodetska uprava
Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 11. 5. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): velja za vse razpisane naloge
enako in sicer:
– cena storitev,
– izpolnitveni roki,
– usposobljenost za razpisane naloge,
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– izkušnje naročnika s ponudnikom,
– celovitost ponudbe,
– ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
– naloga 3.1.: Geodetski zavod Celje
d.o.o., Ulica XIV. divizije 10, Celje.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del:
3.1. organizacija in izvedba geodetskih meritev.
7. Pogodbena vrednost:
– naloga 3.1.: 9,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim (podatke od
4. do 10. točke se navede za vsako pogodbo posebej, če je bilo naročilo oddano po
delih!): podizvajalcev ni.
9. Število prejetih ponudb: za razpisano
nalogo sta bili sprejeti 2 ponudbi.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: vrednost razpisanega pogodbenega dela je bila določena.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: jih ni.
12., 13.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 90005-1/2000-5
Ob-35036
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor - Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12,
Ljubljana.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 19. 6. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cene, reference, rok izvedbe za
posamezno naročilo, ugodnosti.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FGG, Jamova 2, Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: kaširanje in uokvirjanje kartografskih izdelkov,
izdelavo map za zaščito načrtov, tiskanja obrazcev, letakov in drugega materiala ter oblikovanje in tisk za potrebe
izdajanja geodetskih podatkov.
7. Pogodbena vrednost: 26,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: Peritus
d.o.o., Vevška cesta 52, Ljubljana, za naloge izdelave map za zaščito načrtov, vrednost del je odvisna od naročenega dela, ki
zahteva izdelavo map.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: ceniki za posamezne storitve so navedeni v ponudbah.
11., 12., 13.
Geodetska uprava RS
Št. 352-05-003/00-26
Ob-35040
1. Naročnik, poštni naslov: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.
2. Način izbire najugodnejšega ponudnika (3. člen ZJN): javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
3. Datum izbire: 28. 7. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): cena, plačilni pogoji, rok izgradnje, garancijski pogoji, reference.
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5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradbeno podjetje Grosuplje, d.d., Emonska 8, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih del: izgradnja čistilne naprave za naselje Vodice.
7. Pogodbena vrednost: 75,368.660 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 17.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 258,679.079 SIT, 74,454.992 SIT.
11., 12.
Občina Vodice

ZJN-04-B - 55. člen
Naročilo objave dodelitve
javnega naročila blaga
Naročamo objavo dodelitve javnega
naročila blaga po tretjem odstavku
55. člena zakona o javnih naročilih
Ob-34927
1. Naročnik, poštni naslov: Republika
Slovenija, Ministrstvo za promet in zveze,
Uprava Republike Slovenije za zračno plovbo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa - po 55. členu zakona o javnih naročilih: 3. točka, prvi
odstavek.
3. Datum izbire: 1. 9. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): tehnična - programska usklajenost (kompatibilnost) z nadzornim sistemom
IRIS in z dosedanjo opremo, cena.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Mides International d.o.o.,
Železna 14, 1000 Ljubljana.
6. (a) Kraj dobave: Letališče Brnik – letališki stolp (TWR BR).
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: 2 enoti Invertomatic IMV
SPP In44/65/17 za nadgradnjo sistema za neprekinjeno napajanje.
7. Pogodbena vrednost: 16,212.084 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
Ministrstvo za promet in zveze
Uprava RS za zračno plovbo

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

Ob-34863
1. Naročnik, poštni naslov: j. p. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., CPB 18, 8280
Brestanica.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa: po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih.
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3. Datum izbire: 22. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila (utemeljitev izbire): 3. točka prvega odstavka 55.
člena zakona o javnih naročilih.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE, d.d., Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev: izvajanje storitev – izdelava projektov izvedenih del za objekt “postavitev dveh
plinskih turbin 2 × 114 MW”.
7. Pogodbena vrednost: 39,950.000 SIT.
8.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.
Št. 020-111/00-07
Ob-35073
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, 1000 Ljubljana, Dunajska 48.
2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih:
Pogodbeno delo obsega:
– redno vzdrževanje obstoječe ESRI programske opreme na Geoinformacijskem
centru MOP,
– redna podpora obstoječi ESRI programski opremi,
– odprava napak pri delovanju obstoječe ESRI programske opreme,
– dobava novih nadgradenj in dopolnitev
programske opreme, ki izhajajo iz sklenjene vzdrževalne pogodbe.
3. Datum izbire: 28. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: pri nadaljnem ocenjevanju ponudbe je komisija ugotovila, da v Ministrstvu za okolje in prostor,
Geoinformacijskem centru uporabljamo
ESRI programsko opremo za podporo geoinformacijskim sistemom in vzpostavljanju
geoinformacijske infrastrukture.
Redno vzdrževanje opreme je nujno saj
le to zagotavlja kontinuirano in nemoteno
delovanje opisane opreme.
Na podlagi izjave podjetja Gisdata,
d.o.o., je komisija ugotovila, da je za Slovenijo edino pooblaščeno podjetje za redno
vzdrževanje ESRI programske opreme Gisdata, d.o.o.
Stroški podpore in vzdrževanja so za
predviden obseg in predpisano kvaliteto primerljivi s stroški pri drugih podobnih delih.
Na podlagi večletnih izkušenj pri vzdrževanju ESRI programske opreme, ugotavljamo, da je kakovost storitev, ki jih nudi Gisdata, d.o.o., ustrezna.
5. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gisdata, d.o.o., Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana.
6. Vrsta in obseg dodeljenih storitev:
podpora in vzdrževanje obstoječe ESRI
programske opreme.
7. Pogodbena vrednost: 5,888.834 SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalca.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 020-112/00-07
Ob-35074
1. Naročnik, poštni naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, 1000 Ljubljana, Dunajska 48.

2. Utemeljitev oddaje naročila brez predhodne objave javnega razpisa – po 3. točki
prvega odstavka 55. člena zakona o javnih
naročilih:
Pogodbeno delo obsega:
– redno vzdrževanje obstoječe ORACLE
programske opreme na Geoinformacijskem
centru MOP,
– redna podpora obstoječi ORACLE programski opremi,
– odprava napak pri delovanju obstoječe ORACLE programske opreme,
– dobava novih nadgradenj in dopolnitev programske opreme, ki izhajajo iz sklenjene vzdrževalne pogodbe.
3. Datum izbire: 28. 8. 2000.
4. Merila za dodelitev naročila: pri nadaljnem ocenjevanju ponudbe je komisija ugotovila, da v Ministrstvu za okolje in prostor,
Geoinformacijskem centru uporabljamo
ORACLE programsko opremo za podporo
geoinformacijskim sistemom in vzpostavljanju geoinformacijske infrastrukture.
Redno vzdrževanje opreme je nujno saj
le to zagotavlja kontinuirano in nemoteno
delovanje opisane opreme.
Na podlagi izjave podjetja Oracle Software je komisija ugotovila, da je za Slovenijo edino pooblaščeno podjetje za prodajo
in vzdrževanje Oracle programske opreme
Oracle Software d.o.o..
Stroški podpore in vzdrževanja so za
predviden obseg in predpisano kvaliteto primerljivi s stroški pri drugih podobnih delih.
Na podlagi večletnih izkušenj pri vzdrževanju Oracle programske opreme, ugotavljamo, da je kakovost storitev, ki jih nudi
Oracle Software d.o.o. ustrezna.
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:
podpora in vzdrževanje obstoječe ORACLE programske opreme.
7. Pogodbena vrednost: 1,999.223,80
SIT.
8. Vrednost, ki ga bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem ali tretjim: ni podizvajalca.
9. Število prejetih ponudb: 1.
10., 11.
Ministrstvo za okolje in prostor

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-34808
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Dom Antona Skale, Majcigerjeva 37,
2000 Maribor, telefaks 02/429-57-00.
2. (a) Kraj dobave: Dom Antona Skale.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: prehrambeno blago po naslednjih skupinah:
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– pekovski izdelki,
– mleko in mlečni izdelki,
– meso in mesni izdelki,
– ribe,
– zmrznjena prehrana,
– jajca,
– sadje in zelenjava,
– različna prehrana,
– slaščice in torte,
– južno sadje in zelenjava.
(c) Ocenjena
vrednost
naročila:
6,922.000 SIT.
Ocenjena vrednost po skupinah:
– pekovski izdelki: 650.000 SIT,
– mleko in mlečni izdelki: 880.000 SIT,
– meso in mesni izdelki: 2,550.000 SIT,
– ribe: 72.000 SIT,
– zmrznjena prehrana: 180.000 SIT,
– jajca: 115.000 SIT,
– sadje in zelenjava: 870.000 SIT,
– razna prehrana: 1,480.000 SIT,
– slaščice in torte: 125.000 SIT,
– južno sadje in zelenjava: 235.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: dvanajst mesecev.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Dom Antona Skale, Majcigerjeva 37, 2000 Maribor.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od 11. 9. 2000 do
20. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 6.950 SIT na žiro račun:
51800-603-31343 (APP).
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 22. 9. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dom Antona Skale, Majcigerjeva 37, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
29. 9. 2000 ob 12. uri v Domu Antona
Skale.
7.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): pogoji iz 40. člena ZJN, dobavni
rok, odzivni čas, plačilni pogoji, kontrola
kvalitete, najnižja cena.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: na tel. 02/429-57-00, Belak Edita.
10., 11.
Dom Antona Skale Maribor
Št. 2905/00
Ob-34898
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, 8000 Novo mesto, tel.
068/39-32-450, telefaks 068/39-32-505.
2. (a) Kraj dobave: Novo mesto.
b/ Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti:
A) vodomeri: ocenjena vrednost
10,000.000 SIT,
B) vodovodni material – fitingi: ocenjena vrednost 6,000.000 SIT,
C) gradbeni in potrošni material: ocenjena vrednost 6,000.000 SIT,
D) pisarniški material, papirna konfekcija, tiskovine in računalniški material: ocenjena vrednost 12,000.000 SIT,
E) vodovodni material: ocenjena vrednost 66,000.000 SIT.

(c) Ocenjena vrednost naročila: skupna
ocenjena vrednost naročila od A do E je
100,000.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: od 1. 11.
2000 do 31. 10. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Komunala Novo mesto,
d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto,
tel.
068/39-32-450,
telefaks
068/39-32-505, kontaktna oseba: Goran
Stanojević.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: nakazilo v vrednosti 20.000
SIT na Ž.R. JP Komunala Novo mesto,
d.o.o., št. 52100-601-11459, pri Agenciji
za plačilni promet Novo mesto z navedbo
“Javni razpis za dobavo materialov”.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 9. 10. 2000 do 10.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Komunala Novo mesto,
d.o.o., Rozmanova 2, 8000 Novo mesto,
kontaktna oseba: Goran Stanojević.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 10. 2000 ob 12. uri, Komunala Novo
mesto, d.o.o., Sektor razvoj in investicije,
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto – sejna soba.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, če ji
bo dodeljeno javno naročilo: vse pravne
oblike skladno z zakonom o gospodarskih
družbah.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
– predložiti je potrebno vso dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji,
– prednost bodo imeli ponudniki, ki imajo organizirano dežurno službo za izdajo materiala v vsakem času in imajo brezplačno
dostavo blaga do naročnika.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo izbrani po javnem razpisu s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
10.
Komunala Novo mesto, d.o.o.
Št. 580-00
Ob-34914
1. Naročnik, poštni naslov, telefaks: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, 061/1431-254.
2. Kraj izvajanja: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, (lokacija Poljanski nasip 58 Tehnično skladišče).
(b) Vrsta in obseg izvajanja razpisanih
del in ocenjena vrednost.
I. elektro material 15,000.000 SIT,
II. vodovodni material 10,000.000
SIT.
3.
4. (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 delovni dan med 9. in 12.
uro.
(b) Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: 22. 9. 2000.

Št.

79 / 8. 9. 2000 / Stran 7145

(c) Znesek in način plačila razpisne dokumentacije: 10.000 SIT na ŽR:
50103-603-51820, sklic na št. 00 45-087599 za razpisno dokumentacijo.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe za priznanje sposobnosti: do 17. 10. 2000 (torek) do 10. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Klinični center Ljubljana,
Komercialni sektor, Poljanski nasip 58, tajništvo, I. nadstropje, soba 13.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
18. 10. 2000 (sreda) ob 12. uri, predavalnica IV., Zaloška cesta 7.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov storitev, katerim bo dodeljen predmet javnega naročila:
pogodba.
8. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN): poleg zahtev za izbiro najugodnejšega ponudnika navedenih v 40. členu
ZJN bo naročnik upošteval še naslednja merila:
1. reference – 20%,
2. delovne kapacitete – 20%,
3. ustrezni certifikati – 20%,
4. plačilni pogoji – 20%,
5. odzivni čas – 20%.
Po priznanju sposobnosti posameznim
ponudnikom iz 8.(a) točke od 1-5 javnega
razpisa, bo naročnik pri izboru za posamezna dela upošteval še naslednja merila:
1. cena – 60%,
2. zbrano število točk v ocenjevanju
sposobnosti – 40%
in v skladu s 50. členom ZJN ter:
– skladno z zakonom o gospodarskih
družbah
– v skladu z dokazili iz razpisne dokumentacije
9., 10.
Klinični center Ljubljana
Št. 30-2/00
Ob-34942
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, faks
02/311-533.
2. (a) Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: obvezilni material in osebna zaščitna sredstva.
(c) Ocenjena vrednost naročila:
220,000.000 SIT.
3. Predviden čas dobave: 12 mesecev,
od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2001.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 12. 10. 2000,
(vsak delovni dan med 11. in 13. uro).
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 5.950
SIT, negotovinsko, na žiro račun št.
51800-603-33486, s pripisom za razpisno
dokumentacijo Obvezilni material in osebna
zaščitna sredstva.

Stran

7146 / Št. 79 / 8. 9. 2000

5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 12. 10. 2000, do
13. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
13. 10. 2000, ob 11. uri, 16. etaža Kirurške stolpnice – Mala konferenčna dvorana.
7. Zahtevana pravna oblika, ki jo mora
prevzeti skupina ponudnikov blaga, ki ji bo
dodeljeno javno naročilo: pogodbe bodo
sklenjene s ponudniki (pravnimi in fizičnimi
osebami ), 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, likvidacije ali stečajni postopek; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);
2. da ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti; za ponudnika, ki ni
vpisan v register pri sodišču, zadostuje potrdilo, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki
ga izda pristojni davčni urad;
3. da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na
njegovo nestrokovnost; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva odpiranja ponudb);
4. da ima poravnane davke in prispevke določene z zakonom, zapadle do dneva
izdaje potrdila; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni (računano od dneva odpiranja
ponudb);
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); potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni (računano od dneva odpiranja ponudb);
5.1 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;
5.2 da ima:
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 8 obrazca BON-1, enake ali
večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– čiste prihodke od prodaje, izkazane pod zap. št. 11 obrazca BON-3, enake
ali večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja ali
– prihodke od prodaje, izkazane pod
zap. št. 13 obrazca podatki iz bilance uspeha,
enake ali večje od razpisane vrednosti skupine oziroma skupin na katere se prijavlja;
6. da zagotavlja zahtevane letne razpisane količine artiklov na katere se prijavlja;
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7. da nudi 60 dnevni plačilni rok od
datuma prevzema blaga;
8. da bo dostava fco Splošna bolnišnica Maribor – razloženo;
9. da bo dostavljal predračune, in sicer:
– za prvo obdobje, to je od 1. 1. 2001
do 30. 6. 2001, bo naročnik upošteval cene iz ponudbe;
– za drugo obdobje, to je od 1. 7.
2001 do 31. 12. 2001, najkasneje do 10.
6. 2001;
10. da bo dobavni rok največ 2 dni,
za artikle iz uvoza 21 dni;
11. da ima dovoljenje Urada RS za
zdravila pri Ministrstvu za zdravstvo za opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki,
veljavno do konca leta 2001;
12. da ima potrdilo Urada RS za zdravila o registraciji artikla;
13. da ima CE certifikat za posamezne ponujene artikle, če so iz uvoza;
14. da ima garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do
31. 1. 2001;
15. 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 ob sklenitvi aneksa h kupoprodajni pogodbi zahteval.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek se izvaja po 50. členu zakona
o javnih naročilih.
Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjevanju ponudb: najnižja končna vrednost artikla.
Ponudniki lahko kandidirajo na posamezen artikel.
Ponudniki lahko zahtevajo podatke o razpisanih vrstah in količinah blaga od Skupine
za javna naročila, tel. 02/321-25-04 ali
321-25-62, katera bo le-te posredovala v
pisni obliki.
10. Datum in številka namere, če je bila
objavljena: Uradni list RS, št. 60-62, z dne
7. 7. 2000, Ob-31686.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-34984
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva
ploščad
25,
Ljubljana,
faks
061/131-81-64.
2. (a) Kraj dobave: ambulante Zdravstvene službe MORS po Republiki Sloveniji.
(b) Vrsta in količina blaga, ki ga je potrebno dobaviti: javno naročilo je razdeljeno v
naslednji skupini:
1. skupina: zdravila, vrednost ca.
53,500.000 SIT,
2. skupina: sanitetni material in med.
pripomočki, vrednost ca. 17,500.000 SIT.
Podrobna vsebina posamezne skupine
in količine so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Ponudniki lahko predložijo ponudbe na
1. ali 2. skupino razpisanega javnega naročila ali na obe skupini.
(c)
Skupna
vrednost
naročila:
70,800.000 SIT.
3. Predvideni čas dobave: sukcesivno
oktober 2000–oktober 2001.

4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Ministrstvo za obrambo
RS, Urad za logistiko, Služba za javna naročila, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, pisarna za javne razpise, tel. 061/171-25-86,
soba št. 365, vsak delovni dan med 11. in
12. uro.
(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 6. 10. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS PUS 49/2000) na žiro račun
št. 50100-637-55216.
Prevzem razpisne dokumentacije je lahko osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno predložiti:
– dokazilo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedba polnega naslova
ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa) ter
– potrdilo o registraciji, če ste davčni
zavezanec.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: do 9. 10. 2000 do 12.
ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Ministrstvo za obrambo,
prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče,
Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: “Ne odpiraj – ponudba
MORS PUS 49/2000 – zdravila, sanitetni
material in med. pripomočki.”
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 10. 10. 2000
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za obrambo, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, soba
št. 564/III.
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): naročnik bo sposobnost ponudnikov ocenjeval z naslednjimi izločilnimi kriteriji:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– da ima odločbo o izpolnjevanju z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije;
– da zastopniki ponudnika niso bili v preteklih treh letih obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;
– da ima poravnane davke in prispevke,
določene z zakonom;
– da je predložil BON 1 in BON 2 ali
BON 3 ali napoved za odmero davka z bilanco stanja in bilanco uspeha za l.1999 iz
katerih je razvidno:
– da nima blokiranega žiro računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti;
– da ima vsaj 3 zaposlene;
– da je predložil bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 3% od razpisane vrednosti skupin(e) javnega naročila, na katere
se ponudnik prijavlja, veljavno najmanj 120
dni od datuma odpiranja ponudb;
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– da je predložil izjavo banke, da bo v
primeru sklenitve pogodbe izdala garancijo
za dobro izvedbo posla v višini 3% od pogodbene vrednosti;
– da nudi 30 dnevni plačilni rok;
– da zagotavlja celotno zahtevano količino izdelkov (ali ustrezne zamenjave zanje) iz
posamezne skupine na katero se prijavlja;
– da zagotavlja redno dostavo na vsa
odjemna mesta po Sloveniji;
– da zagotavlja zahtevan dobavni rok;
– da zagotavlja vse izdelke v skupini na
katero se prijavlja in da je hkrati za 1. skupino: najmanj 95% zamenjav ustreznih, za 2.
skupino pa najmanj 90% zamenjav ustreznih.
Ocenjevalna merila za priznanje sposobnosti:
I. Pokazatelji logistike skladiščenja in
transporta – utež 0,6
Naročnik bo ocenjeval naslednje pokazatelje:
– kapaciteta skladišč, maks. 25 točk,
– število in nosilnost transportnih vozil,
maks. 25 točk,
– pokritost s transportom po Sloveniji,
maks. 25 točk,
– odzivni čas za izvedbo naročila, maks.
25 točk.
Maksimalno število točk je 100. Ponudnik z najboljšimi pokazatelji prejme maks.
št. točk, ostali pa procentualno manj. Dobljeno število točk se pomnoži z utežjo in
dobi končno oceno pri navedenem merilu.
II. Finančni pokazatelji – utež 0,3
Naročnik bo ocenjeval naslednje pokazatelje:
a) dobiček oziroma izguba pri poslovanju:
– ponudnik izkazuje čisti dobiček – 30
točk,
– ponudnik izkazuje pozitivno ničlo – 15
točk,
– ponudnik ima prikazano izgubo ali ne
krito izgubo – 0 točk;
b) gospodarnost poslovanja:
– če je kazalnik gospodarnosti 1 ali več
– 40 točk,
– če je kazalnik gospodarnosti od 0,8
do 0,99–20 točk,
– če je kazalnik gospodarnosti do 0,79–
0 točk;
c) razmerje med čistim dobičkom/izgubo ter prihodki:
– če je razmerje večje kot 0,01–30 točk,
– če je razmerje od 0,005 do 0,01–20
točk,
– če je razmerje od 0,001 do 0,004–
10 točk,
– če je razmerje negativno ali manjše od
0,001–0 točk.
Za ponudnike – samostojne podjetnike,
se ocenjujejo naslednji pokazatelji:
a) dobiček oziroma izguba pri poslovanju za l. 99:
– če ponudnik izkazuje dobiček – 100
točk,
– če ima ponudnik čisto nulo – 50 točk,
– če ima ponudnik prikazano izgubo – 0
točk.
Maksimalno število točk je 100. Dobljeno število točk se pomnoži z utežjo in dobi
končno oceno pri navedenem merilu.

III. Kakovost – utež 0,1
– če ima ponudnik pridobljen certifikat
kakovosti grupe ISO 9000 prejme 100 točk,
– če ponudnik nima certifikata kakovosti
grupe ISO 9000, prejme 0 točk.
Dobljeno število točk se pomnoži z utežjo in dobi končno oceno pri navedenem
merilu.
Naročnik bo s sklepom priznal sposobnost tistim ponudnikom, ki bodo dosegli
najmanj 80% vseh možnih točk.
V nadaljevanju postopka bo naročnik
skladno z 49. členom ZJN vsem ponudnikom, ki jim je bila priznana sposobnost, poslal poziv za oddajo ponudbe – predračuna,
na osnovi katerega bo naročnik ponovno
točkoval ponudbe. Ponudnik, ki bo ponudil
cenovno najugodnejši predračun za posamezno skupino, bo prejel 100 točk, ostali
pa proporcionalno manj.
Na osnovi seštevka točk, pridobljenih iz
ocenjevanja sposobnosti in cenovnega dela, bo naročnik izbral dobavitelja, ki bo pridobil najvišji seštevek točk za posamezno
skupino in z njim sklenil prodajno pogodbo.
9. Morebitne druge informacije o naročilu: pismene v skladu z navodili iz razpisne
dokumentacije.
10. Datum in številka objave namere, če
je bila objavljena: namera ni bila objavljena.
Ministrstvo za obrambo RS

ZJN-05-GD - Sposobnost
Naročilo objave javnega razpisa
za ugotavljanje sposobnosti za
gradbena dela
Naročamo objavo javnega razpisa za
ugotavljanje sposobnosti za dodelitev
naročila gradbenih del po 43. do 45.
členih zakona o javnih naročilih
Ob-34815
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Mirka
Vadnova 3a, 4000 Kranj, faks: (04)
2083-600.
2. Kraj izvedbe del: na območju Elektro
Gorenjske, d.d.
3. Vrsta in obseg zahtevanih gradbenih
del in ocenjena vrednost celote in delov, ki
se bodo oddajali posamično: elektromontažna in gradbena dela.
(a), (b)
(c) Ocenjena vrednost naročila:
- elektromontažna dela: 120 mio SIT, od
tega za PE Kranj 80 mio SIT in za PE Žirovnica 40 mio SIT
- gradbena dela: 140 mio SIT, od tega
za PE Kranj 90 mio SIT in za PE Žirovnica
50 mio SIT.
4. Predvideni čas izvedbe: obdobje 1
leta.
5. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva dokumentacijo za ugotavljanje sposobnosti: Elektro Gorenjska, d.d.,
Mirka Vadnova 3a, Kranj, II. nadstropje, po
predhodni enodnevni najavi po faksu: (04)
2083-600 z virmanskim dokazilom o plačilu
stroškov.
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(b) Datum do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: do 22. 9. 2000.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kam je potrebno znesek nakazati): 10.000
SIT na žiro račun št. 51500-601-26042.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo za priznanje sposobnosti: do 16. 10. 2000 do 7.30.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, II. nadstropje.
7. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
16. 10. 2000 ob 8. uri v sejni sobi, II.
nadstropje na Mirka Vadnova 3a, Kranj.
8.
9.
Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
ponudniki za priznanje sposobnosti (40.
člen ZJN):
- cena
60%,
- reference
20%,
- oddaljenost 20%.
10., 11., 12.
Elektro Gorenjska, d.d.

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. 2906/00
Ob-34900
1. Naročnik, poštni naslov, številka telefaksa: Komunala Novo mesto d.o.o., Rozmanova 2, 8000 Novo mesto, tel. 068/
3932-450, faks: 068/ 3932-505.
2. Vrsta storitve in opis ter ocenjena vrednost naročila:
A) vzdrževanje vozil:
1. specialna tovorna vozila s smetarsko
nadgradnjo in kombinirana vozila znamke
Mercedes,
2. Kanaljet Iveco – Moro,
3. 1 kanalizacijska cisterna Mercedes z
nadgradnjo Capelotto,
4. specialna tovorna vozila znamke TAM
z nadgradnjo Riko,
5. tovorna vozila znamke VW,
6. terenska vozila Suzuki,
7. osebna in tovorna vozila Renault (R5,
clio, laguna, expres),
8. terensko tovorno vozilo Mazda 2500.
Skupna orientacijska vrednost za vzdrževanje vozil: 6,900.000 SIT;
B) vzdrževanje vodomerov:
1. od proizvajalca ABB (IKOM, INSA),
2. od proizvajalca MEINIECKE.
Skupaj orientacijska vrednost za vdrževanje vodomerov: 8,500.000 SIT;
C) vzdrževanje strojev:
1. Kompaktor Volvo,
2. buldožer TG 110,
3. stroj za pometanje rasant,
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4. hidravlična stiskalnica za odpadke.
Skupaj orientacijska vrednost za vdrževanje strojev: 3,000.000 SIT.
Ponudbe ponudnikov, ki bodo posredovane samo za posamezne sklope (od A do
C) bodo upoštevane in se bodo štele za
popolne.
Skupna ocenjena vrednost 18,400.000
SIT.
3. Kraj izvedbe: Novo mesto.
4. Predvideni čas izvedbe naročila: od
1. 11. 2000 do 31. 10. 2001.
5. a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova
12, 8000 Novo mesto, tel. 068/3932-450,
faks: 068/3932-505, kontaktna oseba: Goran Stanojević.
b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 27. 9. 2000.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo (številka bančnega računa,
kamor je potrebno nakazati znesek): nakazilo v vrednosti 20.000 SIT na Ž.R. Komunala Novo mesto d.o.o., št. 52100-60111459 pri Agenciji za plačilni promet Novo
mesto z navedbo “Javni razpis za vzdrževanje vozil, vodomerov in strojev“.
6. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 9. 10. 2000 do 10.
ure.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunala Novo mesto
d.o.o., Podbevškova ulica 12, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba: Goran Stanojević.
7. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
9. 10. 2000 ob 11. uri, Komunala Novo
mesto, d.o.o., Sektor razvoj in investicije,
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto – sejna soba.
8. Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina ponudnikov storitev, ki ji bo dodeljeno
javno naročilo: vse pravne oblike skladno z
zakonom o gospodarskih družbah.
9. Glavni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti: predložiti je potrebno vso dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji; prednost bodo imeli ponudniki s pooblaščenim servisom proizvajalcev vozil, vodomerov in
strojev ter z odzivnim rokom 48 ur ali manj.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudniki bodo izbrani po javnem razpisu s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu ZJN.
11., 12.
Komunala Novo mesto d.o.o.

Javni razpisi
Ob-34950
Na podlagi zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I), na podlagi pravilnika o ciljnih raziskovalnih programih za
podporo strateškega razvoja Slovenije na
posameznih področjih (Ur. l. RS, št. 22/98
in 34/98), na podlagi 1. člena uredbe o
uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane v letu 2000 (Ur. l. RS, št. 27/00, 31/00 in
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48/00) ter na podlagi pravilnika o postopkih za izvrševanja proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/00 in 65/00) objavljamo
javni
razpis raziskovalnih projektov Ciljnega
raziskovalnega programa ZEMLJA
(Kmetijstvo in podeželje) za leto 2000
I. Uporabniki proračunskih sredstev:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56, 58, 1000 Ljubljana, Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbira projektov za prednostne raziskovalne
tematike Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru ciljnega raziskovalnega programa CRP ZEMLJA (kmetijstvo in
podeželje), zato cilji razpisa izhajajo iz obstoječega strateškega dokumenta navedenega področja. Osnovni namen razpisa je
predvsem pridobiti raziskovalno podporo za:
– priključevanje Slovenije Evropski uniji
na področju, ki ga resorno pokriva Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– zagotavljanje ciljev Strategije razvoja
slovenskega kmetijstva in Reforme kmetijske politike,
– reševanje drugih razvojnih vprašanj slovenske pridelave hrane ter razvoja podeželja.
III. Razpisane teme (sklopi) v okviru ciljnega raziskovalnega programa:
1. Prilagajanje pravnemu redu EU
Opredelitev problema
Prilagajanje pravnemu redu Evropske
unije na področju kmetijstva zahteva učinkovito odločanje javnih in gospodarskih nosilcev odločanja v slovenskem kmetijstvu in
agro-živilstvu. Potrebne so analize učinkov
in posledic prevzema in pristopa ter neodvisne opredelitve razvojnih možnosti ter zavor. V reševanje integracijskih problemov
vključena raziskovalna sfera lahko pomembno pripomore k splošnemu uspešnemu
procesu pristopa Slovenije v Evropsko unijo. Oblikovano znanje in raziskave lahko prispevajo tudi k splošnemu boljšemu razumevanju problemov evropskega povezovanja.
Prednostne vsebine raziskav
1.1. Učinki in posledice prilagajanja standardom pravnega reda EU na področju zaščite živali, veterinarsko – sanitarnem področju in varstvu okolja v kmetijstvu ter izdelava predlogov ukrepov za učinkovito prilagoditev zahtevam EU.
1.2 Modeli in pristopi za dvig konkurenčnosti in učinkovitosti kmetijske ter živilske
proizvodnje.
1.3. Razvoj indikatorjev za oceno učinkovitosti kmetijske strukturne politike in politik razvoja podeželja.
1.4. Analiza ustreznosti obstoječe kmetijske zemljiške politike v Sloveniji in opredelitev ključnih ukrepov za okrepitev njene
vloge pri pospešitvi procesa izboljšanja
agrarne strukture in povečevanja konkurenčnosti kmetijstva.
1.5. Sistem spremljanja blagovnih in informacijskih tokov govedi in govejega mesa
v skladu s standardi EU od rojstva živali
preko klavnice do potrošnika. Sistemske rešitve označevanja in logistike spremljanja
mikrokonfekcijskih delov pri pakiranem in

predpripravljenem mesu in sistem sledljivosti porekla za mesne izdelke do maloprodajne mreže.
2. Kakovost in konkurenčnost agro-živilske proizvodnje
Opredelitev problema
Živilska industrija spada med pomembnejše gospodarske panoge Slovenije. Ob
vključevanju Slovenije v evropske integracije pa je uspešnost vključevanja kmetijstva v
veliki meri odvisna od konkurenčne sposobnosti živilske industrije. Celotno panogo je
potrebno usposobiti, povečati njeno učinkovitost in izgraditi proizvodno-predelovalne verige, v katerih bodo domače kmetijske
surovine v obliki visoko kakovostnih živilskih
izdelkov našle pot do domačega in evropskega kupca. Pri tem kaže ciljno usmeriti
tudi nova biotehnološka znanja, katerih konkretna uporabnost v slovenskih razmerah
še izostaja. Veliko pa raziskovalne skupine
lahko nudijo pri razvoju in prenosu standardov, pomembnih za dvig kakovosti in vključitev v skupni trg. Podpreti tudi kaže raziskave s področja prehrane ljudi, ki lahko
dodatno prispevajo k dvigu kakovosti in
uspešnosti živilske industrije. Kakovost in
varnost živil postajata vse pomembnejša v
smislu zaščite porabnikov. Da bi tem zahtevam zadostili, je potrebno podrobno poznavanje količine, razpoložljivosti in učinka posameznih komponent živil. Preskusni postopki in analitika živil predstavljajo osnovo
za vrednotenje kakovosti in varnosti živil.
Zaradi prilagajanja skupnemu evropskemu
trgu je potrebna vpeljava mednarodno priznanih referenčnih analitskih metod v naše
preskusne laboratorije. Uvajanje merilno
sledljivih preskusnih metod igra pomembno
vlogo pri proučevanju živil in ugotavljanju
njihove ustreznosti s predpisi in oznakami.
Prednostne vsebine raziskav
2.1. Uporaba biotehnoloških postopkov
za razvoj živil z zaželjenimi lastnostmi in možnostmi razvoja v živilski industriji.
2.2. Optimiranje sedanjih in razvoj novih
proizvodnih procesov v skladu s potrebami
potrošnikov, standardi kakovosti EU, ekonomsko učinkovitostjo postopkov, diverzifikacijo proizvodov, okoljevarstveno primernost ter druge oblike znanstvene podpore
razvoju živilske tehnologije.
2.3. Razvoj metod za preverjanje kakovosti kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov v skladu z mednarodno priznanimi
referenčnimi metodami za uradno kontrolo
kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov.
3. Učinkovitost in okoljski vidiki kmetijske pridelave
Opredelitev problema
S sprejemom strategije razvoja slovenskega kmetijstva, z odpiranjem trga s kmetijskimi pridelki in s procesi prilagajanja Slovenije standardom Evropske unije so se bistveno povečale tudi potrebe po intenzivnejšem razvoju znanstvenih in tehnoloških
osnov za ekonomsko učinkovitejšo in okolju bolj prijazno pridelavo hrane. Dobro organizirana informacijska podpora je nujna
za učinkovito spremljanje, nadzor in ukrepanje v kmetijski politiki. Z razpisom želi
naročnik doseči dvoje: a) z raziskavami podpreti dvig učinkovitosti in konkurenčnosti
slovenskega kmetijstva in b) usmerjati kmetijstvo v okolju prijazne tehnologije in po-
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stopke. Oba koncepta se ne izključujeta,
temveč se lahko pojavljata v različnih oblikah. Tudi pridelava hrane po klasičnih ekonomskih kriterijih (koncentracija, specializacija) ne sme nedopustno obremenjevati
okolja, oblike ekološkega kmetijstva morajo
biti ekonomsko učinkovite. Predvsem kmetijsko okoljevarstveno raziskovanje v Sloveniji ne pokriva potreb na tem področju, zato
mu dajemo s tem razpisom poseben poudarek. Vstop v EU bo po sedanjih ocenah
prinesel tudi spremembe v ekonomski atraktivnosti posameznih panog, zaradi enostranskega razvoja imamo že danes dokaj neuravnoteženo prehransko bilanco. Razvoj nekaterih panog kmetijstva in prestrukturiranje
drugih je tudi eden od temeljnih pogojev
uspešnega vključevanja v skupnost, zato
razpis podpira raziskave v tej smeri. Vključevanje v skupni trg daje poseben poudarek prilagajanju na fito-sanitarnem, veterinarskem in zootehničnem področju. Slovenija izvaja že vrsto strokovnih nalog, ki pa
zahtevajo dodatno raziskovalno podporo.
Prednostne vsebine raziskav
3.1. Varovanje, ohranjanje in analiza naravnih virov, pomembnih za kmetovanje (tla,
voda, zrak). Ohranjanje kmetijskih zemljišč,
zmanjšanje njihove degradacije, spodbujanje zložb in ukrepi za ohranjanje ter povečevanje njihove rodovitnosti.
3.2. Izboljšave pomembnih lastnosti
kmetijskih rastlin in domačih živali s poudarkom na kakovosti in prilagojenosti zahtevam okolja.
3.3. Razvoj okolju sprejemljivejših tehnoloških postopkov v rastlinski pridelavi in živinoreji, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti
in povečanju konkurenčnosti kmetijskih pridelkov in živil s hkratnim prilagajanjem pridelave potrebam trga in živilsko-predelovalne industrije.
3.4. Naravovarstveni, ekonomski in proizvodni učinki različnih oblik kmetovanja (integrirano, ekološko, organsko, ...). Možnosti prehoda iz konvencionalnega v druge
oblike kmetovanja z nadzorom nad takim
kmetovanjem in kontrolo izdelkov; možnosti
kmetovanja na območjih z naravovarstvenimi omejitvami.
3.5. Osnove za celovit pristop k varstvu
rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli.
Razvoj tehnično, okoljevarstveno in ekonomsko sprejemljivejših postopkov varstva
in vzpostavitvi agrometeorološkega informacijskega sistema v podporo varstvu rastlin.
4. Večnamenskost kmetijstva
Opredelitev problema
V Sloveniji bodo tudi v bodoče pretežen
del kmetijske pridelave pokrivale mešane in
dopolnilne kmetije in imele pomembno vlogo pri ohranitvi in razvoju podeželja. Potrebni so novi ukrepi, ki bodo v skladu s sprejetimi zakonskimi dokumenti ohranjevali deželo poseljeno in socialno ter gospodarsko
vitalno. Evropska unija s svojimi pristopi pri
regionalni politiki lahko nudi primerno osnovo za oblikovanje slovenske regionalne politike. Ta mora v večji meri kot doslej skrbeti
za skladnejši razvoj slovenskih regij, obenem pa mora biti naravnana tako, da omogoča učinkovito in uspešno integracijo v
skupne programe Evropske unije. Ena od
pomembnih funkcij kmetijstva je tudi ohranjanje kulturne krajine. V zadnjih letih je pri-

šlo do večjega opuščanja kmetijske pridelave v hribovskem, gorskem in kraškem svetu.
Prednostne vsebine raziskav
4.1. Prostorske, okoljske ter socialne
razsežnosti kmetijstva, neekonomske funkcije kmetijske dejavnosti (eksternalije), njihova opredelitev, merjenje in evalvacija družbeno pomembnih učinkov.
4.2. Stroški kmetijske pridelave v različnih območjih z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost. Izdelava sistema direktnih plačil v skladu z opredeljenimi območji;
določitev razmerij izravnalnih plačil v odvisnosti od stroškov pridelave v različnih razmerah hribovitega - gorskega območja in
na drugih območjih z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost.
IV. Pogoji in merila
a) Na razpis se lahko prijavijo pravne in
fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij Ministrstva za znanost in tehnologijo oziroma imajo
status zasebnih raziskovalcev.
Odgovorni nosilec projekta mora biti zaposlen v organizaciji, ki je prijavitelj projekta
in izpolnjevati pogoje za odgovornega nosilca raziskovalnega projekta predpisane z 29.
in/ali 30. členom zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/91).
b) Predloge projektov ocenjuje programski svet za ciljne raziskovalne programe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na podlagi predhodno izdelane ocene ustrezne kakovosti odgovornih nosilcev
projektov oziroma članov projektnih skupin,
ki jih pripravi Ministrstvo za znanost in tehnologijo na podlagi kriterijev, ki veljajo za
izvajanje aplikativnih oziroma razvojnih raziskav.
Pri izboru projektov bodo imeli prednost
predlogi projektov, ki:
– bodo s kvalificiranostjo predlagateljev,
opredelitvijo problemov, raziskovalnim pristopom, finančno ponudbo in časovnim načrtom obetali učinkovito doseganje zgoraj
navedenih ciljev po razpisanih temah,
– bodo za izvajanje razpisane tematike
oblikovali projektne skupine, sestavljene interdisciplinarno in medinstitucionalno,
– bodo prikazali uporabne pričakovane
rezultate,
– imajo razpoložljivo raziskovalno infrastrukturo.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki jih namenjata
financerja (MZT in MKGP) za potek raziskav
v tem programu je za celotno obdobje trajanja projektov skupaj 250,000.000 SIT. Financerja bosta projekte sofinancirala okvirno v razmerju 40:60. V letu 2000 je za
potek raziskav namenjenih skupaj okvirno
75,000.000 SIT, in sicer 15,000.000 SIT
s strani MZT in 60,000.000 SIT s strani
MKGP.
VI. Časovni okvir in roki za izvedbo programa
Projekti se razpisujejo za obdobje od
2. 10. 2000 do 30. 9. 2003.
VII. Javni razpis in odpiranje vlog
Vloga na razpis mora prispeti na naslov:
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te pošiljke do vključno 29. 9. 2000 do
14.ure.
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Odpiranje vlog bo 2. 10. 2000 ob 9. uri
v sejni sobi Ministrstva za znanost in tehnologijo (II. nadstropje, Trg OF 13, Ljubljana).
Vlagatelji projektov bodo obveščeni o izbiri v roku 20 dni od odpiranja.
Razpisno dokumentacijo (prijavni obrazci z navodili) dvignejo zainteresirani vlagatelji od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije do izteka prijavnega roka pri
vratarju Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.
Pisne vloge z oznako »Ne odpiraj – Razpis za CRP »ZEMLJA« morajo vlagatelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z označbo vlagatelja v glavno pisarno Ministrstva za znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.
Nepravočasnih in nepravilno opremljenih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene vlagatelju.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom so možne na naslovih: Ministrstvo za
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, telefon 17-84-624, Aljana Pogačnik in
na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Jana Erjavec, Dunajska 56,58,
Ljubljana, telefon 17-89-123.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Št. 663-05-550/00
Ob-34889
V skladu z 21. členom zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2000 (Ur. l. RS, št. 9/00) objavljamo
javni razpis
za najem objekta za terapevtski center
za zasvojene s prepovedanimi drogami
1. Najemodajalec: Republika Slovenija,
Vlada republike Slovenije.
2. Predmet in kraj oddaje: stanovanjska
hiša, Ptuj, Ulica Viktorina Ptujskega 3.
3. Opis objekta: stanovanjska hiša s površino 229,34 m2 s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem v izmeri 893 m 2.
4. Ogled: zainteresirani si lahko stanovanjsko hišo ogledajo dne 19. 9. 2000 ob
10. uri.
5. Stanovanjska hiša se daje v brezplačen najem za izvajanje programa terapevtskega centra za zasvojene s prepovedanimi
drogami.
6. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na pošti ali v sprejemni pisarni ministrstva v času uradnih ur do 9. 10. 2000.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
7. Ponudbe se oddajo v zaprti ovojnici z
vidno oznako Ponudba - najem TC - Ne
odpiraj. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
napisan natančen naslov ponudnika. Ponudbe, ki ne bodo pravilno opremljene in ne
bodo prispele v roku, bo naročnik izločil in
jih neodprte vrnil pošiljatelju.
8. Vsebina ponudbe: ponudba, oblikovana v skladu z obrazcem ponudbe, ki je
del razpisne dokumentacije ter vse v razpisni dokumentaciji zahtevane priloge.
9. Razpisno dokumentacijo je možno
prevzeti na Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana.
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10. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– razpisne pogoje,
– navodila ponudnikom za izdelavo popolne ponudbe,
– obrazec ponudbe,
– izjavo,
– vzorec pogodbe.
11. Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje za sodelovanje na razpisu:
– je registriran za opravljanje socialno
varstvene dejavnosti in ima to dejavnost
opredeljeno v ustanovitvenih aktih ali ima
šifro podrazreda 85.3 po uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št
34/94, 3/95, 33/95, 15/96 in 89/98),
– program izvaja v skladu s kodeksom
etičnih načel v socialnem varstvu,
– ima verificiran program terapevtskega
centra oziroma drug program reševanja socialne problematike, povezane z uživanjem
prepovedanih drog, ki je usmerjen v doseganje in/ali vzdrževanje abstinence ter socialne reintegracije ter zahteva skupno bivanje uživalcev drog (verifikacija pri Svetu za
droge Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ali pri odboru za izvajanje nacionalnega programa preprečevanja zlorabe
drog pri Svetu za zdravje RS) ali pa že sklenjeno pogodbo z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve o sofinanciranju programa socialne rehabilitacije ali eksperimentalnega ali razvojnega programa s področja
obravnave težav, povezanih z uživanjem prepovedanih drog,
– ima podporo Mestne občine Ptuj za
izvajanje programa, kar dokazuje s pisno
izjavo,
– ima izdelano finančno konstrukcijo, iz
katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa in iz katerih je razvidno, da
bo lahko izvajal program terapevtskega centra,
– pristaja na obveznosti, ki so določene
v vzorcu pogodbe.
Ponudbe lahko oddajo tisti izvajalci programov socialne rehabilitacije oziroma programov reševanja socialne problematike,
povezane z uživanjem drog, ki nameravajo v
objektu iz tega javnega razpisa izvajati program terapevtskega centra. Objekt se bo
oddal v najem najugodnejšemu ponudniku izvajalcu programa terapevtskega centra, ki
bo izpolnjeval pogoje iz razpisa ter bo njegov program:
– namenjen obravnavi uživalcev prepovedanih drog,
– oblikovan tako, da so cilji programa
med drugim tudi:
– doseganje abstinence od prepovedanih drog in/ali vzdrževanje abstinence od
nedovoljenih drog,
– socialna reintegracija uporabnikov
programa,
– zagotavljal uporabnikom programa bivanje v hiši.
12. Kriteriji in merila za izbor najemnika:
ponudbe bodo ocenjevani po naslednjih kriterijih:
– dosedanje izvajanje programa,
– obseg dela in celovita ponudba programa,
– delež sofinanciranja s strani Mestne
občine Ptuj.
13. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 12. 10. 2000
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ob 9. uri, v sobi številka 28, Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana.
14. Ponudbe ponudnikov, ki ne bodo
izpolnjevali pogojev, bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
Sklep o izbiri najemnika bodo sodelujoči
na razpisu prejeli v 15 dneh od odpiranja
ponudb.
V primeru, da najemodajalec oceni, da
nobeden od ponudnikov ne more zagotoviti
kvalitetno strokovno in dolgoročno izvajanje
programa, si pridržuje pravico, da ne izbere
najemnika.
15. Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom oziroma razpisno dokumentacijo
dobijo ponudniki po telefonu ali osebno med
9. in 10. uro v času do 9.10. 2000 na
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, pri Petru Stefanoskem, telefon 061/178-33.
16.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-35059
Na podlagi 58.a člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92,
71//93, 38/94, 80/97 – odločba US RS
in 69/98) in 14. člena pravilnika o posojilu
za študij (Uradni list RS, št. 61/99, 87/99
in 78/00) objavlja minister za delo, družino
in socialne zadeve
javni razpis
za podelitev koncesij za dodeljevanje
posojil za študij
1. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
2. Predmet koncesije: dodelitev koncesije za podeljevanje posojil za študij.
3. Obseg koncesije:
– pričakovano skupno število razpisanih
lotov je (preračunano na D lot) 37.100 D
lotov,
– v skladu s pravilnikom o posojilu za
študij (v nadaljevanju: pravilnik) se regresira
realna obrestna mera,
– stroški posojil se bodo priznali največ
v višini 11.000 SIT na dodeljeno posojilo,
– okvirna višina razpoložljivih sredstev za
regresiranje realne obrestne mere in stroškov posojil je 300,000.000 SIT.
4. Trajanje koncesijskega razmerja:
– koncesija se bo začela izvajati po podpisu koncesijske pogodbe,
– koncesijsko razmerje bo trajalo do izpolnitve obveznosti iz posojilnih pogodb, ki
jih koncesionar sklene s prosilci na podlagi
pravilnika.
5. Kraj izvajanja koncesije: območje Republike Slovenije.
6. Pogoji za pridobitev koncesije: na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki:
– so registrirane za dejavnost bank in
imajo dovoljenje Banke Slovenije za poslovanje,
– imajo razpoložljiva finančna sredstva
za dodeljevanje posojil,
– imajo ustrezno poslovno mrežo za
opravljanje koncesijske dejavnosti in
– zagotavljajo maksimalno 3,5% realno
obrestno mero.

7. Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in sedež pravne osebe, kopijo dokumentov o registraciji in kopijo dovoljenja Banke Slovenije za poslovanje, podatke o poslovodnem organu, zastopanju in obsegu pooblastil,
– obseg poslovne mreže (navedba vseh
organizacijskih enot in enot, preko katerih
bo koncesionar opravljal koncesijsko dejavnost),
– število obstoječih študentskih bančnih
računov,
– obseg finančnih virov, namenjenih za
posojila prosilcem,
– ponujene vrste in pogoji zavarovanja
posojila,
– vrsta stroškov in skupni stroški za posojilojemalca,
– ponujena obrestna mera za študentska posojila,
– število lotov, ki jih kandidat za pridobitev koncesije ponuja,
– druge ugodnosti, ki jih bo nudil prosilcem.
8. Rok za predložitev prijav: prijave je
potrebno poslati v zapečateni ovojnici na
naslov: Ministrstvo za delo , družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova ul. 5/IV, s
pripisom »Ne odpiraj – javni razpis – koncesije za posojila«. Ovojnica s prijavo mora na
ta naslov prispeti do vključno dne 28. 9.
2000 do 15. ure. Nepopolnih in prepoznih
vlog ministrstvo ne bo obravnavalo.
9. Kriteriji za izbiro koncesionarja: koncesionar bo izbran na podlagi kriterijev iz
17. člena pravilnika. Pri izbiri bodo imeli
prednost kandidati, ki bodo ponudili nižje
stroške in nižjo realno obrestno mero.
10. Odpiranje prijav: javno odpiranje prijav bo 29. 9. 2000, v sejni sobi Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5/IV, s pričetkom ob 10. uri.
O izboru bodo kandidati obveščeni v roku 8
dni po opravljenem izboru. Z izbranimi kandidati bo ministrstvo sklenilo koncesijsko pogodbo v roku 15 dni po izbiri.
11. Dodatne informacije lahko kandidati
dobijo na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve pri Borutu Omanu, Kotnikova
5, Ljubljana, tel.178-33-54.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 66/2000
Ob-34837
Na podlagi 36. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93),
21. člena zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS,
št. 32/93, 1/96) ter na podlagi odloka o
oskrbi prebivalstva s plinom v Občini Turnišče (Ur. l. RS, št. 56/00), objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za izgradnjo,
upravljanje omrežja in distribucijo
zemeljskega plina v Občini Turnišče
1. Naročnik (koncedent): Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
2. Predmet koncesije:
a) izgradnja, upravljanje in vzdrževanje
omrežja za distribucijo zemeljskega plina za
potrebe široke potrošnje in za ostale porabnike;
b) oskrbovanje z zemeljskim plinom prebivalstva in drugih porabnikov.
3. Lokacija: območje Občine Turnišče.
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4. Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja 30 let.
Koncesijsko pogodbo sklene z izbranim
koncesionarjem župan.
5. Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje ter predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, pisne izjave in zahtevano dokumentacijo:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti izgradnje in distribucije zemeljskega
plina;
– da pripravi in predloži študijo s prikazom predvidenega omrežja (primarnega in
sekundarnega) z oceno vrednosti objektov,
terminski plan, investicijski elaborat, pogoje
in način za upravljanje z omrežjem;
– da pripravi oceno stroškov, ki jih bodo
morali porabniki nositi za priključitev na plinovodno omrežje za prilagoditev lastnih naprav za uporabo plina, ter pripravi program
za financiranje teh del;
– da pripravi in predloži program izvajanja in distribucije za čas trajanja koncesije;
– da predloži reference o dosedanjem
delu s področja projektiranja, investicijske
gradnje, upravljanja in vzdrževanja plinovodnega omrežja ter podatke o kadrovski zasedbi;
– da predloži garancijo za pravočasno in
kvalitetno izvedbo prejetih nalog;
– da ima zagotovljena vsa potrebna sredstva v zvezi z izgradnjo omrežja za distribucijo zemeljskega plina in njegovim upravljanjem;
– da si zagotovi soglasje dobavitelja zemeljskega plina;
– da spoštuje zahteve, definirane z odlokom in koncesijsko pogodbo;
– da spoštuje stroškovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo
iz nacionalnega razvojnega programa za republiko in usmeritev lokalne skupnosti;
– da prodaja plin v skladu s cenami, ki
jih oblikuje oziroma določa občina v skladu
s postopkom, ki ga določa zakon oziroma
akt lokalne skupnosti;
– da omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to določeni z odlokom;
– da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalno stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje
koncesije oziroma če teh ni, standarde, ki
so povzeti in se uporabljajo v Sloveniji;
– da zagotovi, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi izvajanja del
poškodovana, vzpostavljena v prvotno stanje.
Vsebina pogodbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, pisne izjave in zahtevana dokumentacija po
5. točki razpisa za podelitev koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe preskrbe z zemeljskim plinom v Občini Turnišče;
– izhodiščna cena plina s prikazom
strukture cene ločeno za gospodinjstva in
ostale porabnike;
– rok izgradnje plinovodnega omrežja;
– višina in način plačila koncesijske dajatve;
– osnutek koncesijske pogodbe.
6. Merila za izbiro koncesionarja:
– izpolnjevanje 6. točke tega razpisa;
– finančne sposobnosti za izvedbo projekta plinifikacije;
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– rok izgradnje plinovodnega omrežja;
– cena za posamezen priključek (za gospodinjstva in ostale porabnike) ter ugodnosti pri plačilu;
– izhodiščna cena plina s prikazom strukture cene ločeno za gospodinjstva in ostale
porabnike;
– ponujena jamstva;
– reference s področja projektiranja in
investicijske gradnje plinovodnega omrežja;
– reference za izgradnjo, upravljanje in
vzdrževanje plinovodnega omrežja;
– višina koncesijske dajatve, ki jo bo plačeval koncedentu;
– druge ponujene ugodnosti.
7. Ostali pogoji:
– izbrani koncesionar bo moral, če bo
tako zahtevalo katero izmed podjetij v Občini Turnišče odkupiti zgrajeno infrastrukturo
za distribucijo zemeljskega plina, ki je v njihovi lasti;
– izbrani koncesionar mora v izvajalska
dela vključiti izvajalce iz območja Občine
Turnišče.
8. Prijava na razpis
Na javni razpis se lahko prijavijo podjetja, registrirana v Republiki Sloveniji. Interesenti morajo poslati ponudbe z zahtevanimi
dokazili, izjavami in dokumentacijo v roku
60 dni od objave razpisa v Uradnem listu
RS, do 12. ure na naslov Občina Turnišče,
Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče. Ponudbe morajo biti podane v zaprti ovojnici z
oznako “Ne odpiraj - ponudba - podelitev
koncesije za plinifikacijo v Občini Turnišče.“
9. Odpiranje ponudb bo javno 5 dni po
izteku razpisnega roka, v sejni sobi Občine
Turnišče ob 13. uri. Pri odpiranju ponudb
morajo imeti prisotni predstavniki ponudb
pisna pooblastila za zastopanje. Upoštevale
se bodo le tiste ponudbe, ki bodo vsebovale vse pogoje tega razpisa.
10. O izidu javnega razpisa bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
11. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo in dobijo ostale podatke v
zvezi s tem razpisom vsak delovni dan na
Občini Turnišče. Potrebne informacije in razlago za izdelavo ponudbe posreduje Marjan
Gjura.
12. Naročnik si pridružuje pravico spremeniti obseg razpisanega javnega naročila
ali da ne izbere nobenega ponudnika. Ponudnik v tem primeru ni upravičen do odškodninskega zahtevka.
Občina Turnišče
Preklic
Št. 00-19/366
Ob-34854
Naročnik “Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana“
preklicuje javni razpis za zbiranje ponudb za
dobavo fotokopirnih aparatov, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS – Uradne objave
št. 71-72 z dne 11. 8. 2000, Ob-33534.
Sklad RS
za ljubiteljske kulturne dejavnosti
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Ob-34926
Na podlagi zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi
(Ur. l. RS, št. 24/98) objavlja Sklad RS za
ljubiteljske kulturne dejavnosti
javni razpis
za zbiranje ponudb za dobavo
fotokopirnih aparatov
Naročnik je Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana.
Predviden je nakup najmanj 32 fotokopirnih aparatov. Orientacijska vrednost naročila je 7,200.000 SIT.
Dobava fotokopirnih aparatov mora biti
realizirana do 31. oktobra 2000.
Ponudbo lahko vložijo pravne in fizične
osebe, ki so veljavno registrirane za dejavnost, ki je predmet javnega razpisa.
Razpisno dokumentacijo, ki obsega ta
razpis, splošne razpisne pogoje, posebne
razpisne pogoje, obrazec A (splošni podatki, izjava), obrazec B (ponudba), obrazec C
(stroški vzdrževanja fotokopirnega stroja),
obrazec D (popis vloženih prilog) ter morebitne dodatne informacije lahko ponudniki
dobijo na Skladu RS za ljubiteljske kulturne
dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, od
11. septembra 2000 dalje, praviloma vsak
delavnik med 10. in 12. uro, telefon:
01/24-10-508 ali 01/24-10-500; po predhodnem dogovoru pa tudi zunaj navedenega časa. Zadnji rok, do katerega lahko ponudniki dobijo informacije, je petek,
15. september 2000 do 12. ure.
Razpisni rok je torek, 19. septembra
2000, do 11. ure.
Javno odpiranje vlog bo v torek, 19. septembra 2000, ob 12. uri na sedežu sklada,
Ljubljana, Štefanova 5, pritličje desno. O
izidu javnega razpisa bodo ponudniki obveščeni najpozneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.
Ponudbe je treba nasloviti na Sklad RS
za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p.p. 1699, 1000 Ljubljana.
Ponudbo je treba v skladu z zahtevami
razpisne dokumentacije oddati v pisni obliki
in to na predpisanih obrazcih. Vloženi dokumenti morajo biti izpolnjeni čitljivo in popolno ter ustrezno overjeni.
Ponudnik mora ponudbo predložiti v zapečatenem ali tako zaprtem ovitku, da je na
odpiranju mogoče preveriti, da je ovitek zaprt tako, kot je bil predan. Na ovitku mora biti
na prednji strani naveden naslovnik (to je
naročnik) in oznaka: Ne odpiraj – Ponudba–
fotokopirni aparati. Na zadnji strani ovitka mora biti naveden poštni naslov pošiljatelja.
Sklad RS
za ljubiteljske kulturne dejavnosti
Ob-34855
Na podlagi sklepa izvršnega odbora PGD
Želimlje, sprejetega na 4. redni seji dne
16. 7. 2000, objavljamo
razpis
za izvedbo gradbenih in tesarskih del
pri prenovi gasilnega doma
Predmet razpisa za izvedbena dela so:
1. gradbena dela: pozidava vogala (11 ×
3 m), betoniranje nove AB plošče čez celotno pritličje (13,6 × 17,7 m), pozidava čelnih zidov mansarde;
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2. tesarska dela: izdelava ostrešja (296
m), letvanje strehe, opaž in polaganje lepenke, pokrivanje z bramac strešnikom –
(brez materiala).
Rok za izvedbo del je 30. 11. 2000.
Izbran bo najugodnejši izvajalec.
Ponudbe pošljite na naslov: PGD Želimlje, Želimlje 82, 1291 Škofljica, s pripisom
“Za razpis”, do 20. 9. 2000. Informacije na
tel. 041/715-608, Peter.
PGD Želimlje
Št. 130/00
Ob-34891
1. Naročnik del je SPL, d.d., Frankopanska 18A, Ljubljana, po pooblastilu.
2. Predmet javnega naročila so gradbena vzdrževalna dela na poslovnostanovanjskem objektu Pod turnom 4, Ljubljana, in to:
A) sanacija fasade objekta,
B) krovsko-kleparska dela na strehi objekta.
3. Orientacijska vrednost naročila:
A) 10,500.000 SIT,
B) 13,500.000 SIT.
4. Pričetek del je 5 dni po podpisu pogodbe o izvajanju del, dokončanje del je
glede na terminski plan ponudnika, predvidoma do 31. 11. 2000.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so vsebovana v razpisni dokumentaciji.
6. Ponudniki morajo predložiti ponudbo
osebno ali po pošti priporočeno najkasneje
do 28. 9. 2000 do 15. ure, na naslov: SPL,
d.d., Frankopanska 18A, Ljubljana, s pripisom: “Ponudba za objekt pod Turnom 4 –
Ne odpiraj” in navedbo vrste del.
7. Javno odpiranje ponudb z oddajo del
bo dne: 3. 10. 2000 ob 9. uri, na naslovu
SPL, d.d., Frankopanska 18A, Ljubljana,
soba 008.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 10 dni po odpiranju
ponudb.
9. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu
SPL, d.d., Frankopanska 18A, Ljubljana,
recepcija podjetja z dokazilom o plačilu
8.000 SIT na ŽR 50100-601-13084.
SPL, d.d.

Objave
delniških družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Ob-34975
V skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah obveščamo vse upnike, da je edini ustanovitelj družbe Global
Refund, d.o.o., Goriška 17, Ljubljana, dne
21. 4. 2000 sprejel
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
družbe,
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in sicer se je osnovni kapital družbe zmanjšal s 134,960.705 SIT na 75,000.000
SIT.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
21. 4. 2000 pozivamo, da se zglasijo pri
družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Global Refund, d.o.o., Ljubljana

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Preklic
Ob-34957
Preklicujemo objavo sklica skupščine
delniške družbe Tiskarna Tone Tomšič,
d.d., Gregorčičeva 25/a, Ljubljana, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 44 z dne 26. 5.
2000. Skupščina bo sklicana dne 16. 10.
2000 ob 9. uri, z nespremenjenim dnevnim
redom.
Tiskarna Tone Tomšič, d.d.
uprava družbe
Št. 51
Ob-34809
Na podlagi 40. člena statuta družbe
SŽ-Železniška tiskarna Ljubljana d.d.,uprava sklicuje
4. redno sejo skupščine
SŽ – Železniška tiskarna Ljubljana d.d.,
Ljubljana-Zalog, Hladilniška pot 28,
ki bo dne 10. 10. 2000 ob 9. uri, v poslovnih prostorih SŽ – Železniške tiskarne
Ljubljana, d.d., Ljubljana-Zalog, Hladilniška
pot 28, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine. Za predsedujočo skupščini se izvoli Branko Neffat.
Izvoli se dva preštevalca glasov:
1. Marijo Jenko,
2. Branka Cerkvenika.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1999
z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: skupščina
sprejme letno poročilo za leto 1999 v predloženem besedilu z mnenjem revizorja ter
ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1999.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: čisti dobiček v
višini 8,316.685,51 SIT se razporedi na:
– nerazporejeni dobiček v višini
8,316.685,51 SIT.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: sprejmejo se
predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami statuta in izdela njegovo prečiščeno besedilo.

5. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2000.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2000
skupščina
imenuje
Pricewaterhousecoopers, d.d., Parmova 53, Ljubljana.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem so na voljo v tajništvu uprave na
sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure, v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Na skupščini delničarjev se odloča o
objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri dni
pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje, v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
SŽ – Železniška tiskarna
Ljubljana, d.d.
uprava
Herbert Jeglič
Ob-34814
Na podlagi 29. člena statuta delniške
družbe STT Strojegradnje Trbovlje, Vodenska c. 49, Trbovlje, uprava in nadzorni svet
družbe sklicujeta
11. redno skupščino
delniške družbe STT Strojegradnje
Trbovlje,
ki bo v torek, 24. 10. 2000 ob 12. uri
na sedežu družbe v Trbovljah, Vodenska
cesta 49.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Janeza Malovrha, za preštevalce glasov se izvoli Draga Kališka, Franca
Ranzingerja in Marijo Razoršek. Skupščini
prisostvuje vabljena notarka Marjana Kolenc
Rus.
2. Sprejem letnega poročila o poslovanju družbe v letu 1999 z revizijskim poročilom in mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno poročilo o poslovanju družbe za leto
1999 z revizijskim poročilom in mnenjem
nadzornega sveta.
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3. Pokrivanje izgube za leto 1999.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep o pokrivanju izgube za poslovno leto
1999 v predlagani obliki.
4. Imenovanje revizijske hiše za leto
2000.
Predlog sklepa: za izvedbo revizije računovodskih izkazov družbe za leto 2000 se
na predlog nadzornega sveta imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
5. Sejnina članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina na predlog
uprave sprejme sklep o sejnini članom nadzornega sveta v predlagani višini.
Na skupščini družbe imajo pravico glasovanja tisti delničarji, ki imajo delnice družbe v lasti vsaj 3 dni pred posamezno sejo
skupščine in upravi družbe pisno priglasijo
svojo udeležbo na skupščini vsaj 3 dni pred
posamezno sejo skupščine. Šteje se, da je
priglasitev pravočasna, če je pisna priglasitev vložena ali prispe na sedež družbe tretji
dan pred zasedanjem. Rok 3 dni se v obeh
primerih računa tako, da se dan zasedanja
skupščine ne všteva v rok.
Gradivo za zasedanje skupščine bo na
razpolago na sedežu družbe od 26. 9.
2000 dalje vsak delovni dan od 9. do
12. ure.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri in na
istem mestu.
Pooblaščenci delničarjev so dolžni od
začetka zasedanja skupščine predložiti pooblastilo.
STT Strojegradnja, d.d., Trbovlje
uprava družbe
nadzorni svet
Št. 349/2000
Ob-34851
Uprava delniške družbe Lesnega podjetja Interier, d.d., Izola, sklicuje na podlagi določil zakona o gospodarskih družbah
in 7.3. člena statuta delniške družbe redno
zasedanje
IV. skupščine družbe,
ki bo 10. oktobra 2000 ob 14. uri na
sedežu družbe v Izoli, Industrijska cona bš.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine in
imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov in notarja po predlogu predlagatelja.
2. Obravnava in sprejem poslovnega poročila za leto 1999 z mnenjem revizijske
družbe in mnenjem nadzornega sveta ter
sprejem sklepa o razdelitvi dobička.
Predlog sklepa: skupščina sprejme poslovno poročilo za leto 1999. Dobiček iz
leta 1999 v višini 2,035.406 SIT se nameni: 1,399.851,40 SIT za pokrivanje izgube
iz leta 1997, ostali del v višini 635.554,60
SIT ostane nerazporejen.
3. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za
revizorja za leto 2000 revizijsko hišo Podboršek – Revizijska družba k.d. Ljubljana.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je po objavi sklica
skupščine delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovnik med 11. in 12. uro.

Vsak nov predlog delničarjev mora biti
podan v pisni obliki, obrazložen in vložen v
roku sedem dni po objavi sklica skupščine
na sedež družbe.
Udeležba na skupščini
Delničarji morajo prisotnost na skupščini
najaviti tako, da njihova najava prispe na
sedež družbe vsaj tri dni pred dnevom zasedanja skupščine.
Način glasovanja
Delničarji oziroma njihov pooblaščenec
na skupščini glasujejo na podlagi glasovnic,
ki jih prejmejo ob vstopu v sejno sobo pri
vpisu v seznam prisotnosti.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo za eno uro preložena. Čez
eno uro (ob 15. uri) je skupščina sklepčna
ne glede na višino zastopanega kapitala.
Lesno podjetje Interier, d.d., Izola
uprava družbe
direktor Iztok Uršič
Ob-34852
Na podlagi 47. člena statuta družbe HTP
Gorenjka Kranjska Gora, d.d., in na podlagi
283. člena zakona o gospodarskih družbah
uprava HTP Gorenjka Kranjska Gora, d.d.,
v soglasju z nadzornim svetom družbe sklicuje
2. redno skupščino
delniške družbe HTP Gorenjka
Kranjska Gora, d.d.,
ki bo 10. 10. 2000 ob 14. uri v Hotelu
Larix.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlogi sklepa: za člane organov skupščine se izvoli: za predsednika – Florijan
Velikajne, za preštevalca glasov – Janez Hočevar, Brane Bremec, za zapisnikarja – Irena Plavčak. Skupščini prisostvuje vabljena
notarka Nada Svetina.
2. Obravnava letnega poročila za leto
1999.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo uprave družbe o poslovanju HTP Gorenjka Kranjska Gora, d.d., v letu 1999 z mnenjem nadzornega sveta in revizijskim mnenjem.
3. Predlog pokrivanja izgube za leto
1998 in 1999.
Predlog sklepa: sprejme se sklep, da se
izguba iz leta 1998 v višini 16,695 mio SIT
in izguba iz leta 1999 v višini 104,466 mio
SIT pokriva iz bilančne rezerve in pripadajočega revalorizacijskega popravka kapitala.
4. Predlog sklepa o spremembi statuta.
Predlog sklepa: sprejme se sklep, da se
statut družbe HTP hotelsko turistično podjetje Gorenjka Kranjska Gora, d.d., z dne
1. 7. 1998 spremeni oziroma dopolni:
V 3. točki, tako da glasi: “Sedež firme je:
Borovška 99, 4280 Kranjska Gora.”
V 4. točki se zaradi uskladitve z veljavno
standardizacijo dejavnosti brišejo naslednje
dejavnosti:
40.302 Distribucija pare in tople vode
55.111 Dejavnost hotelov z restavracijo
55.112 Dejavnost penzionov
55.120 Dejavnost hotelov brez restavracije
55.210 Dejavnost planinskih in drugih
domov

Št.
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55.220 Storitve kampov
55.230 Druge nastanitve za krajši čas
55.302 Dejavnost okrepčevalnic
55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah
74.400 Ekonomsko propagiranje
93.030 Druge storitve za nego telesa
in se nadomestijo z naslednjimi dejavnostmi:
40.300 Oskrba s paro in toplo vodo
55.100 Dejavnost hotelov in podobnih
obratov
55.210 Dejavnost planinskih domov in
mladinskih prenočišč
55.220 Dejavnost kampov
55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov
55.232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvenimi zmogljivostmi
55.233 Dejavnost oddajanja sob gospodinjstev turistom
55.234 Dejavnost dijaških, študentskih
domov, internatov
55.239 Druge nastanitve za krajši čas,
d.n.
55.302 Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij, picerij
55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn
55.304 Dejavnost premičnih gostinskih
obratov
55.305 Dejavnost turističnih kmetij brez
nastanitvenih zmogljivosti
55.309 Dejavnost drugih prehrambenih
obratov
55.401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah in dnevnih barih
74.400 Oglaševanje
93.040 Dejavnost salonov za nego telesa
5. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za poslovno leto 2000.
Za revizijo poslovnega leta 2000 se na
predlog uprave in nadzornega sveta izbere
revizijska družba Podboršek k.d., Ljubljana,
Ulica Gradnikove brigade 4.
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana ob 14. uri. Če na
prvem sklicu ni dosežena sklepčnost, se
ponovno zasedanje skupščine določi za isti
dan, 10. 10. 2000 ob 14.30. Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede
na višino zastopanega kapitala.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in notarsko overjeno ter ostane družbi.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
svojo udeležbo prijavijo upravi najkasneje 3
dni pred skupščino.
Gradivo
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Hotelu Larix, Borovška 99, Kranjska Gora, vsak delovni dan od prvega naslednjega dne od objave sklica, od 9. do
12. ure.
Vložitev protipredlogov ali dopolnilnih
predlogov
Delničarji lahko svoje protipredloge ali dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki mo-
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rajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku 7
dni, šteto od prvega naslednjega delovnega
dne od objave sklica, priporočeno po pošti
ali neposredno na sedežu uprave.
HTP Gorenjka Kranjska Gora, d.d.
uprava družbe
Marjana Novak
Št. 183/00
Ob-34853
Uprava s soglasjem nadzornega sveta
na podlagi 7.3. točke statuta delniške družbe Minervo, d.d., Ljubljana, sklicuje
5. skupščino
delniške družbe Minervo, d.d.,
Ljubljana,
ki bo v petek 20. 10. 2000 ob 13. uri v
sejni sobi Geološkega zavoda Slovenije, Dimičeva 14, Ljubljana, 6. nadstropje.
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Otvoritev skupščine delniške družbe,
ugotovitev sklepčnosti ter seznanitev z dnevnim redom.
Predlog sklepa:
– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– skupščina se seznani z dnevnim redom.
2. Izvolitev preštevalcev glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
– izvoli se predlagana preštevalca glasov,
– potrdi se predlagani notar za sestavo
notarskega zapisnika.
3. Razprava o morebitnih spornih zadevah glede zapisnika predhodne seje.
4. Obravnava in sprejem poročila uprave o izvajanju sklepov 4. skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo
uprave o izvajanju sklepov 4. skupščine.
5. Obravnava in sprejem poslovnega poročila Minervo, d.d., z revizijskim poročilom
za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme revidirano letno poročilo za leto
1999 v predloženem besedilu za Minervo,
d.d.
6. Obravnava in sprejem poslovnega poročila skupine Minervo, d.d., z revizijskim
poročilom za leto 1999.
Predlog sklepa: na predlog uprave in ob
pozitivnem mnenju nadzornega sveta, se
sprejme revidirano letno poročilo za leto
1999 v predloženem besedilu za Minervo
za skupino Minervo, d.d.
7. Obravnava in odločanje o razporeditvi
dobička.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se sprejme predlagana razporeditev dobička.
8. Razrešitev nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta ter ugotovitev
celotne sestave nadzornega sveta družbe.
Predlog sklepa: z dnem poteka mandata
se razreši celotna sestava nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega
sveta se izvolijo predlagani člani ter se ugotovi celotna sestava nadzornega sveta.
9. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe za leto 2000 se imenuje revizijska
hiša, ki jo je predlagal nadzorni svet.
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Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti
pisna.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do
vključno 17. 10. 2000 do 14. ure pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe v
Ljubljani, Dimičeva 14 in so na dan 30. 9.
2000 vpisani v centralni register pri KDD.
Pooblastila za zastopanje se ob prijavi
predajo v hrambo upravi družbe.
Gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe – tajništvo, soba 204, na Dimičevi 14, Ljubljana,
vsak delovni dan v tednu med 10. in 12. uro.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v preddverju sejne
sobe pol ure pred pričetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prejeli glasovalne lističe, ki bodo služili kot
vstopnica za udeležbo na skupščini.
Nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda lahko delničarji vložijo v
pisni obliki z obrazložitvijo predloga v 7 dneh
po objavi sklica skupščine na upravo družbe.
Če je prvi sklic skupščine neuspešen
zaradi nesklepčnosti, se skupščina ponovi
istega dne ob 14. uri v istem prostoru, z
enakim dnevnim redom. Na tem zasedanju
bo veljavno odločeno ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Minervo, d.d., Ljubljana
uprava – direktor
Otmar Vrabič, univ. dipl. inž. rud.
Ob-34887
Uprava skladno s statutom družbe sklicuje
6. skupščino delničarjev
družbe Tegrad, d.d.,
ki bo v torek, 10. 10. 2000 ob 14. uri, v
sejni sobi delniške družbe Tegrad, Kamniška 41, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep: imenuje
se predsednik skupščine ter preštevalca
glasov. Skupščina se seznani s prisotnostjo
notarja.
2. Sprejem letnega poročila družbe za
leto 1999.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
ter ob mnenju revizorja in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep: sprejme
se letno poročilo družbe za leto 1999.
3. Sprejem sklepa o razporeditvi dobička.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
ter ob mnenju nadzornega sveta skupščina
sprejme naslednji sklep: dobiček iz leta
1999, ki znaša 5,223.444,52 SIT, ostane
nerazporejen.
Nerazporejen dobiček iz prejšnjih let, ki
skupaj s pripadajočo revalorizacijo znaša
162,621.762,72 SIT se razporedi:
– za dividende delničarjem 40,709.280
SIT, kar znaša 80 SIT bruto na delnico,
– preostali
dobiček
v
višini
121,912.482,72 SIT ostane nerazporejen.

Družba bo dividende izplačala do konca
leta 2000, po stanju iz delniške knjige na
dan 6. 10. 2000.
4. Sprejem sprememb statuta družbe.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep: sprejmejo se predlagane spremembe statuta družbe.
5. Določitev nagrad za člane nadzornega sveta družbe.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
skupščina sprejme naslednji sklep: članom
nadzornega sveta pripada za pripravo in
udeležbo na seji sejnina v višini 60.000 SIT
neto za predsednika in 45.000 SIT neto za
člane nadzornega sveta.
6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Na predlog nadzornega sveta skupščina
sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe
za poslovno leto 2000 se imenuje revizijska
hiša Constantia MT & D, d.o.o., Ljubljana.
7. Imenovanje člana nadzornega sveta
družbe.
Na predlog nadzornega sveta skupščina
sprejme naslednji sklep: razrešijo se dosedanji člani in imenujejo novi člani nadzornega sveta po predlogu.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
uprave družbe in so vpisani v delniški knjigi
pri KDD po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu uprave vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure po predvidenem prvotnem
sklicu. V tem primeru je skupščina sklepčna
ne glede na število prisotnih delnic.
Tegrad, d.d.
uprava družbe
Ob-34888
Na temelju 6.3. točke statuta delniške
družbe, uprava družbe Gradišče, gradbeno podjetje, d.d., Cesta 4. maja 80, sklicuje
4. redno skupščino
delniške družbe,
ki bo dne 10. 10. 2000 ob 12. uri, na
sedežu delniške družbe v Cerknici, Cesta
4. maja 80, z naslednjim dnevnim redom.
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in preštevalce glasov.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Stane Kranjec, za preštevalko glasov Marinka Jernejčič.
2. Obravnava in sprejem poslovnega poročila za leto 1999 z mnenjem revizorja,
skupaj s predlogom o delitvi dobička za leto
1999.
Predlog sklepa:
a) sprejme se poslovno poročilo za leto
1999 z mnenjem revizorja,
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b) dobiček za leto 1999 v višini
8,293.000 SIT ostane nerazporejen.
3. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta delniške družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe, ki jih predlagata uprava in nadzorni svet,
in sicer:
a) Poglavje 2: dejavnost družbe
Dopolni se 2.1. točko z naslednjimi dejavnostmi:
70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
70.32 Upravljanje z nepremičninami za
plačilo ali po pogodbi
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje
74.204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje
b) Poglavje 4: uprava
Spremeni se besedilo prvega stavka 4.3.
točke in se sedaj glasi: upravo družbe sestavljata največ dva člana.
c) Poglavje 5: nadzorni svet
Spremeni se besedilo 1. stavka 5.1. točke in se sedaj glasi: nadzorni svet sestavlja
šest članov.
Spremeni se besedilo 1. stavka 5.2. točke in sedaj glasi: dva člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev družbe, ki ju
izvoli svet delavcev. Dokler svet delavcev
ne imenuje svojih predstavnikov ali če le-ti
niso imenovani iz kakršnih koli razlogov,
nadzorni svet deluje v sestavi članov, imenovanih s strani skupščine.
Spremeni se besedilo 5.7. točke in se
sedaj glasi: nadzorni svet je sklepčen, če je
pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov.
V primeru neodločenega izida glasovanja v
nadzornem svetu je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.
4. Razrešitev dosedanje in izvolitev novega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta skupščina sprejme naslednji sklep:
razrešita se člana nadzornega sveta Jože
Mazij, Janez Nučič.
Za člane nadzornega sveta se izvolijo:
Janez Nučič, Stojan Frank, Jože Mazij, Danilo Pines.
5. Obravnava in sprejem predloga sklepa za imenovanje revizijske družbe za leto
2000.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2000 se imenuje revizijska družba Iteo Abeceda Ljubljana.
Gradivo za skupščino z obrazložitvijo predlogov sklepov je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe, vsak delovnik med 11.
in 13. uro, od dneva objave sklica do dneva
skupščine.
Delničarji imajo v roku enega tedna po
objavi sklica pravico zahtevati dopolnitev
dnevnega reda. V pisni zahtevi, ki se pošlje
sklicatelju skupščine, se navede namen in
razloge dopolnitve, ter razumno obrazloženi
predlog sklepa. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji
ali njihovi pooblaščenci, ki so vpisani v delniško knjigo na dan skupščine in ki so udeležbo na skupščini pisno najavili najkasneje
tri dni pred skupščino.

Št.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 12.30, na sedežu družbe. Skupščina bo
v tem primeru veljavno odločala, ne glede
na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Gradbeno podjetje
Gradišče, d.d., Cerknica
uprava družbe
Danimir Mazi
Ob-34913
Na podlagi 37. člena statuta Adriatic Zavarovalne družbe, d.d., Koper, uprava družbe sklicuje
23. sejo skupščine
Adriatic Zavarovalne družbe, d.d.,
Koper,
ki bo v ponedeljek, 9. oktobra 2000 ob
12.30, v sejni sobi na sedežu družbe v Kopru, Ljubljanska cesta 3a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika 23. seje
skupščine Adriatic Zavarovalne družbe,
d.d., Koper, se izvoli Marko Globevnik, za
preštevalki glasov se določita Maja Trstenjak in Sandra Jukič, za notarko pa se določi Nevenko Kovačič iz Kopra.
2. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
1. Skupščina ugotavlja, da je članom
nadzornega sveta Kragelj Igorju, Kranjc Jožetu, Ohnjec Francu in Ivanušič Zvonku prenehal mandat.
2. Skupščina imenuje naslednje nove
člane nadzornega sveta: Jeglič Tatjano,
Kranjc Jožeta, Ohnjec Franca in Sekavčnik
Aleksandra.
3. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za
dobo 4 let.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled od dneva objave
tega sklica dalje v tajništvu družbe v Kopru,
Ljubljanska 3a, vsak delovnik od 7.30 do
15. ure.
V skladu s 40. členom statuta družbe je
pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje pravice do glasovanja pisna prijava
udeležbe pri upravi družbe, vsaj 3 dni pred
sklicano sejo.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje isti dan ob
14.30. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino
na seji prisotnega kapitala.
Adriatic Zavarovalna družba, d.d.
predsednik uprave

Izpodbojna tožba
Št. 987
Ob-34904
V skladu z drugim odstavkom 366. člena ZGD uprava PINUS tovarna kemičnih izdelkov d.d., 2327 Rače, Grajski trg 21 sporoča, da je bila s strani delničarja Slovenska
odškodninska družba d.d. Ljubljana pri
Okrožnem sodišču v Mariboru vložena izpodbojna tožba zoper naslednje sklepe,

79 / 8. 9. 2000 / Stran 7155

sprejete na 8. skupščini delničarjev dne
21. 6. 2000:
4. Sprejem sklepa o delitvi oziroma razporeditvi dobička za leto 1999
4.1. Sprejme se sklep, da se nerazporejeni čisti dobiček iz leta 1997, ki z
upoštevanjem revalorizacije na dan 31. 12.
1999 skupno znaša 167,984.863,88 SIT
nameni za izvedbo postopka umika delnic
družbe v skladu s sklepom št. 2, ki je bil
sprejet na 7. seji skupščine delniške družbe PINUS TKI d.d. dne 2. 2. 2000.
4.2. Sprejme se sklep, da se nerazporejeni čisti dobiček iz leta 1998, ki z
upoštevanjem revalorizacije na dan 31. 12.
1999 skupno znaša 108,900.214,15 SIT
in čisti dobiček za leto 1999, ki znaša
102,307.798,49 SIT, razporedita za izplačilo dividend in izvedbo postopka umika delnic, v skladu s sklepom št. 2, 7. seje skupščine družbe.
Revaloriziran čisti dobiček iz leta 1998
in
1999,
ki
skupno
znašata
211,208.012,64 SIT, se razporedita, kot
sledi:
– 14,820.300 SIT se razporedi za izplačilo dividend, in sicer 100 SIT bruto po
delnici. Dividenda se izplača delničarjem, ki
so delničarji družbe na dan izvedbe skupščine in ki so vpisani v delniški knjigi družbe
najpozneje 2 dni po izvedbi skupščine družbe PINUS TKI d.d. Dividende se izplačajo
najpozneje v 60 dneh od dneva izvedbe
skupščine;
– preostanek skupnega dobička iz let
1998 in 1999, ki znaša 196,387.712,64
SIT se nameni za izvedbo postopka umika
delnic družbe, v skladu s sklepom št. 2, ki
je bil sprejet na 7. seji skupščine delniške
družbe PINUS TKI d.d. dne 2. 2. 2000.
6. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic
Osnovni kapital družbe se zmanjša z dosedanjega zneska 1.482,030.000 SIT na
1.333,830.000 SIT. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom 14.820 delnic družbe z nominalno vrednostjo 10.000
SIT za delnico, v skupni nominalni vrednosti
148,200.000 SIT, ki jih bo družba pridobila
na podlagi tega sklepa skupščine. Umik delnic se izvede v skladu z določili 7. alinee
240. člena, 356. in 350. člena zakona o
gospodarskih družbah. Vir sredstev za nakup delnic so rezerve družbe s pripadajočim revalorizacijskim popravkom, ki presegajo zakonsko določeno višino rezerv.
Namen zmanjšanja osnovnega kapitala
družbe je prilagoditev njegovega obsega, ki
je prevelik obsegu poslovanja oziroma dejavnosti.
7. Obravnava in sprejem spremembe
statuta
Spremeni se prvi odstavek točke A poglavja četrtič: osnovni kapital se spremeni
tako, da glasi: osnovni kapital družbe znaša
1.333,830.000 SIT in je razdeljen na
133.383 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 10.000
SIT.
Pinus TKI d.d.
uprava
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Objave
po 42. členu zakona
o javnih glasilih
Sprememba podatkov
Ob-35075
Ime javnega glasila: Večer.
Član uprave izdajatelja: Boris Cekov.
Ime javnega glasila: 7D.
Član uprave izdajatelja: Boris Cekov.
Ime javnega glasila: NAŠ DOM.
Član uprave izdajatelja: Boris Cekov.

Razne objave
Ob-34930
Program
Delegacije Evropske Komisije,
Evropska iniciativa za demokracijo in
človekove pravice (mikro projekti) v
Sloveniji
Evropska iniciativa za demokracijo in
človekove pravice (EIDHR) je program
Evropske Unije, katerega namen je podpora večstrankarskega demokratičnega sistema, človekovih pravic in pravne države ter
podpra splošni demokratizaciji, razvoju civilne družbe in zaščite človekovih pravic.
EIDHR program je namenjen za področja, kjer so problematični aspekti uvajanja
političnih reform in demokratične prakse,
kjer je pomoč informativnih in svetovalnih
teles državljanom nezadostna in kjer profesionalna stroka ni prisotna.
Program je osredotočen predvsem na
okrepitev nevladnih organizacij in institucij,
ki s svojim delovanjem dolgoročno prispevajo k razvoju večstrankarske demokratične družbe preko projektov, predvsem na
naslednjih področjih: odprave diskriminacije in promocije strpnosti (vključno etnične manjšine, Romi in antirasizem), vzgoje
za demokracijo, promocije človekovih pravic (vključno zakonodajne reforme in praktična izvršitev zakonodaje), pravnega svetovanja in odvetniške pomoči, lokalne uprave (vključujoč demokratično odločanje v lokalnih skupnostih), krepitve pravne države
ter pravic beguncev in imigrantov (vključujoč integracijo beguncev).
Projekti bodo sofinancirani v višini od
5.000 EURO do največ 50.000 EURO
(prednost bodo imeli projekti, z vrednostjo
20.000 EURO). Sofinanciranje ne bo presegalo 90% celotnih stroškov projekta in
bo namenjeno za kritje upravičenih stroškov vključno s stroški know-how, izobra-
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ževanja, opreme ali drugih stroškov. Prijavitelj projekta poravna preostalih 10% stroškov projekta z lastnim financiranjem.
Za podrobnejše informacije o Programu
Evropske iniciative za demokracijo in človekove pravice (mikro projekti) in o možnostih
prijave za sofinanciranje lahko kontaktirate:
Društvo MOST – EIDHR Program, Breg 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/425-80-67, faks
01/251-72-08, e-mail: drustvo.most@siol.net, oziroma se udeležite informativnega
sestanka, ki bo v prostorih Centra Evrpe,
Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana, dne 13. 9.
2000 in 20. 9. 2000 ob 17. uri.
Rok za oddajo prijav je: 13. 10. 2000.
Organizacije morajo izpolniti prijavni
obrazec in priložiti potrebne dokumente v
angleškem jeziku. Razpisna dokumentacija
in prijavni obrazec je na voljo na spletni
strani:
www.drustvo-most.si/eidhr/index.html.
Društvo MOST, Ljubljana
Ob-34974
Stanovanjski sklad občine Celje, Trg
Celjskih knezov 8, Celje, na podlagi sklepa
Mestnega sveta Mestne občine Celje o prodaji poslovnih prostorov, last Mestne občine Celje objavlja
prodajo
nepremičnin z zbiranjem pisnih ponudb
(pisna dražba)
1. Predmet prodaje je:
1. Del poslovnega večnamenskega objekta Gabrje, Kidričeva 6, Celje, v skupni
izmeri 1136,35 m2 poslovnih površin (za
prodajalno in skladišče) in funkcionalnim
zemljiščem 1588 m2.
Izklicna cena je 172,455.565 SIT.
2. Poslovni prostor za storitveno in trgovsko dejavnost v stavbi Gosposka 6, Celje v izmeri 47,69 m2.
Izklicna cena je 9,151.376 SIT.
3. Poslovni prostor za storitveno, trgovsko ali agencijsko dejavnost v stavbi Levstikova 5, Celje, v izmeri 90,17 m2.
Izklicna cena je 18,419.809 SIT.
4. Poslovni prostor za pisarniško dejavnost v stavbi Linhartova 18, Celje, v izmeri
34,11 m2.
Izklicna cena je 4,200.174 SIT.
5. Poslovni prostor za storitveno dejavnost v stavbi Mariborska 18, Celje, v izmeri
42,68 m2 .
Izklicna cena je 3,303.000 SIT.
Nepremičnine so obremenjene z najemnim razmerjem. Najemnik ima ob izpolnjevanju pogojev dražbe predkupno pravico,
pri čemer se upoštevajo njihova vlaganja v
objekt, oziroma poslovne prostore.
2. Pogoji pisne dražbe
Ponudbe lahko pošiljajo fizične osebe,
ki so državljani Republike Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji.
Pisna ponudba mora vsebovati naslov
kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni
znesek. Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o državljanstvu za fizično osebo, oziroma
originalni izpisek iz sodnega registra s katerim pravna oseba izkaže sedež v Republiki
Sloveniji in potrdilo o plačani varščini. Ponudbi je potrebno priložiti tudi potrdilo o
plačanih davkih in prispevkih. V primeru, ko

je ponudnik najemnik kateregakoli poslovnega prostora ali stanovanja, last Mestne
občine Celje ali Stanovanjskega sklada občine Celje, mora ponudbi priložiti dokazilo o
plačanih obveznostih iz naslova najemnega
razmerja.
Ponudbe je potrebno poslati priporočeno ali osebno vročiti na naslov: Stanovanjski sklad občine Celje, Trg celjskih knezov
8, Celje, v zapečateni kuverti z oznako: »Ponudba za nakup poslovnih prostorov na naslovu (naslov poslovnega prostora, za katerega se daje ponudba)«.
Rok za zbiranje ponudb je do vključno
25. 9. 2000. Vsak ponudnik mora pred
zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 10% od izklicne cene
na žiro račun Stanovanjskega sklada občine Celje, št. 50700-652-25505, z navedbo »varščina za javno dražbo«. Plačana varščina bo izbranim ponudnikom vračunana v
ceno, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 5
dneh po izbiri ponudnikov.
Odpiranje pisnih ponudb bo 26. 9. 2000
ob 11. uri v prostorih Stanovanjskega sklada občine Celje, Trg celjskih knezov 8, Celje.
O tem, kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki, ki na odpiranju ponudb ne
bodo prisotni, obveščeni v 5 dneh po odpiranju. Izbran bo tisti ponudnik, ki ponudi
najvišjo ceno, pri enaki ponudbi pa tisti, ki
ponudi najkrajši rok plačila celotne kupnine.
Kupna pogodba bo sklenjena v 15 dneh
po odpiranju pisnih ponudb, rok za plačilo
kupnine pa je 8 dni od sklenitve pogodbe.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po popolnem plačilu kupnine
in stroškov.
Davek na promet z nepremičninami in
druge stroške v zvezi z nakupom ter prenosom lastništva plača kupec.
Vse druge informacije lahko dobijo zainteresirani ponudniki na zgoraj navedenem
naslovu vsak dan od 8. do 11. ure, tel.
03/54-81-511, faks 03/54-81-512, kontaktna oseba Arnuš Janko. Ogled nepremičnin je mogoč po dogovoru.
Stanovanjski sklad občine Celje
Ob-34976
Odvetniška pisarna Miro Senica & odvetniki po pooblastilu družbe : AGRI SEED
AGRICULTURAL PRODUCTS LIMITED, Papyros Building 6TH Dervis street, Nicosia,
Cyprus, zaradi poplačila upnikove terjatve z
realizacijo zastavne pravice na 262.038 delnicah družbe Vesna z oznako VBMG imetnika AUTOCENTAR MERKUR d.d. in s tem
povezanega poplačila dolga po kreditni pogodbi sklenjeni med družbama AGRI SEED
AGRICULTURAL PRODUCTS LIMITED in
ACM- RIS, Industrija gumenih proizvoda,
d.o.o., na podlagi 981. člena zakona o obligacijskih razmerjih razpisuje
I. Dražbo za prodajo paketa vrednostnih papirjev – 53,60788% paketa delnic družbe Vesna d.d., Einspilerjeva
31,Maribor, in sicer:
1. paket 262.038 delnic z oznako
VMBG, vknjiženih v KDD
po izklicni ceni 816,858.918,54 SIT za
celoten paket.
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2. dražba bo potekala dne 18. 9. 2000
ob 10. uri v odvetniški pisarni Miro Senica
in odvetniki, Ljubljana, Komenskega 14 in
jo bo po pooblastilu odv. Mira Senice vodila
dr. Nina Plavšak.
II. Informacija pomembna za pravni promet
Na delnicah, ki so predmet prodaje na
dražbi, je na podlagi začasne odredbe
Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. Z
2000/336 v KDD vpisana prepoved vsakršnega razpolaganja lastniku navedenih delnic, to je družbi Autocenter - Merkur, d.d.,
Martičeva 14, Zagreb.
Začasna odredba je izvršljiva, vendar ni
pravnomočna. Prepoved odtujitve in obremenitve je pridobljena in vpisana v KDD v
korist družbe COLOR Medvode, d.d. kasneje, kot je bila pridobljena in vpisana zastavna pravica upnika, ki vrši to dražbo.
Kupec bo torej kupil zadevni paket delnic bremen prosto.
III. Kapital družbe je po bilanci stanja per
31. 12. 1999 1.523,748.000 SIT (vir FIPO) in je razdeljen na 488.805 delnic. Knjigovodska vrednost ene delnice je 3.117,33
SIT.
IV. Terjatev upnika Agri Seed Agricultural products limited znaša 900.000 USD s
pripadajočimi obrestmi po stopnji 12% od
7. 4. 1999 dalje pa do plačila.
Po odbitku upnikove terjatve, to je glavnice, obresti in stroškov od na dražbi dosežene kupnine bo preostanek kupnine ostal
na notarskem podračunu odprtem na ime
notarja Mira Košaka št. 50100-620-13305-140-82786-1/91-15 in bo na razpolago lastniku zadevnih delnic oziroma tretji
upravičeni osebi.
V. Upnik ni dolžan prodati zadevnih delnic in izpeljati dražbe, če je dolžnik do začetka dražbe plačal terjatev. Upnik ni dolžan prodati zadevnih delnic in izpeljati dražbe,če je tretja oseba do začetka dražbe od
upnika odkupila zadevno terjatev.
VI. Pogoji sodelovanja:
Na dražbi se prodaja samo celoten paket zadevnih delnic.
Dražba bo potekala po dražbenih pravilih, ki so na voljo v odvetniški pisarni Miro
Senica in odvetniki, 30 minut pred začetkom dražbe.
1. Na dražbi lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe. Pravne
osebe oziroma njihovi pooblaščenci ob ponudbi predložijo overjen izpis sodnega registra, fizične osebe pa po notarju overjeno
fotokopijo osebne izkaznice ali po notarju
overjeno fotokopijo potnega lista .
2. Potencialni kupci morajo vplačati
varščino v višini 10% izklicne cene, ki se
vplača na notarski podračun pri NLB d.d.
št. 50100-620-133-05-140-82786-1/9115 odprt na ime notarja Mira Košaka ter
potrdilo o plačilu pologa predložiti pred začetkom dražbe. Zadevna varščina ima značaj are za uspešnega dražitelja. Na zadevni
notarski račun bo uspešni dražitelj plačal po
sklenitvi prodajne pogodbe tudi preostanek
kupnine.
3. Plačana varščina se bo uspešnemu dražitelju štela v kupnino.
4. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, bo varščina vrnjena v 8 dneh po

zaključku dražbe. Vplačana varščina se ne
obrestuje.
5. Pooblaščenci fizičnih in pravnih
oseb se morajo izkazati z veljavnim notarsko overjenim specialnim pooblastilom.
6. Uspeli dražitelj mora v 8 dneh po
javni dražbi podpisati prodajno pogodbo s
prodajalcem in kupnino plačati v 15 dneh
od dneva podpisa pogodbe. Nepodpis pogodbe v roku 8 dni je neizpolnitev, delna
izpolnitev je neizpolnitev, nepravočasna izpolnitev je neizpolnitev in je torej v primeru
neizpolnitve kupoprodajna pogodba razdrta, prodajalec pa zadrži aro – varščino.
7. Davek na dodano vrednost in vse
ostale stroške in javne dajatve v zvezi s prenosom lastništva delnic, plača kupec.
Odvetniška pisarna Miro Senica
in odvetniki
Št. 27/2000
Ob-34858
Na podlagi 99. in 103. člena statuta IZS
(Ur. l. RS, št. 7-426/97) objavlja Inženirska
zbornica Slovenije
seznam inženirjev,
ki so podali lastno zahtevo za izbris iz
članstva zbornice in imenika
pooblaščenih inženirjev
Njihove zahteve je obravnaval upravni
odbor na 43. redni seji z dne 20. 6. 2000
in sprejel sklep, da se iz članstva zbornice
in imenika pooblaščenih inženirjev izbriše
naslednje inženirje:
EŠ
A-0785
A-0758
G-1254
G-1550

PI
Marija Kajzelj, univ. dipl. inž. arh.
Natalija Rus, univ. dipl. inž. arh.
Rudolf Sulič, inž. grad.
Siniša Zidanič, univ. dipl. inž.
grad.
E-0530 Srečko Mašera, univ. dipl. inž. el.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ-evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih
inženirjev,
E - številka v matični sekciji elektro
inženirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 27/2000
Ob-34857
Na podlagi 105. člena statuta IZS (Ur. l.
RS, št. 7-426/97) objavlja Inženirska zbornica Slovenije
inženirje
vpisane v imenik pooblaščenih
inženirjev pri IZS, ki so že prejeli
sklepe:
EŠ
Pl
A-0925 Bogdana Dražić, univ. dipl. inž.
arh.
A-0931 Urška Holšek, univ. dipl. inž. arh.
A-0641 Sonja-Slavica Kolaković, univ.
dipl. inž. arh.
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A-0930 Dušan Markošek, univ. dipl. inž.
arh.
A-0605 Tatjana Slavec, univ. dipl. inž.
arh.
A-0567 Marko Soršak, univ. dipl. inž.
arh.
A-0928 Mateja Sušin Brence, univ. dipl.
inž. arh.
A-0929 Andreja Štok, univ. dipl. inž. arh.
A-0926 Simon Tekavec, univ. dipl. inž.
arh.
AK0927 Maja Vodnik, univ. dipl. inž.
kraj.arh.
G-1914 Mojca Bavdaž, univ. dipl. inž.
grad.
G-1912 Aldo Brundula, inž. grad.
G-1915 Eddy Matija Fatur, inž. grad.
G-1920 Salem Mešić, univ. dipl. inž.
grad.
G-1917 Mejra Ogris, univ. dipl. inž. grad.
G-1921 Igor Okorn, univ. dipl. inž. grad.
G-1919 Robert Peternelj, univ. dipl. inž.
grad.
G-1913 Iztok Ratej, univ. dipl. inž. grad.
G-1343 Prof. dr. Franc Steinman, univ.
dipl. inž. grad.
G-1471 Tomaž Štukelj, univ. dipl. inž.
grad.
G-1922 Maksimiljan Urbanija, univ. dipl.
kom. inž.
G-1916 Metka Zajc-Pogorelčnik, univ.
dipl. inž. grad.
S-1030 Mag. Sandi Cizelj, univ. dipl. inž.
str.
S-1027 Peter Drusany, univ. dipl. inž.
str.
S-1023 Miran Jamšek, univ. dipl. inž. str.
S-1028 Franc Jursinovič, inž.str.
S-1031 Jože Klavs, univ. dipl. inž. str.
S-1025 Frano Lovrič, univ. dipl. inž. str.
S-0947 Franc Punčuh, dipl. inž. str.
S-1022 Zlatko Rukelj, inž.str.
S-1029 Mitja Spindler, univ. dipl. inž. str.
S-1026 Bojan Srebot, inž.str.
S-0679 Milan Tomac, univ. dipl. inž. str.
S-1024 Branko Vezenik, univ. dipl. inž.
str.
E-1192 Marko Bratina, univ. dipl. inž. el.
E-1182 Marjan Brus, inž. el.
E-1191 Branko Dikić, univ. dipl. inž. el.
E-1195 Etbin Gregorič, univ. dipl. inž. el.
E-1180 Stane Jeriček, univ. dipl. inž. el.
E-1194 Andrej Kalšek, inž. el.
E-1155 Drago Novak, inž. el.
E-1196 Dušan Pavčnik, inž. el.
E-1187 Mitja Pertot, univ. dipl. inž. el.
E-1186 Dragan Petrović, univ. dipl. inž.
el.
E-1193 Janez Rutar, univ. dipl. inž. el.
E-1185 Andrej Skobe, univ. dipl. inž. el.
E-1188 Vasja Spindler, univ. dipl. inž. el.
E-1183 Boris Srdoč, inž. el.
E-1190 Ferdinand Švencbir, inž. el.
E-1178 Matej Erik Wagner, univ. dipl.
inž. el.
E-1181 Mario Žganec, univ. dipl. inž. el.
E-1189 Iztok Živko, inž. el.
E-1179 Boštjan Žumer, univ. dipl. inž. el.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,

Stran

7158 / Št. 79 / 8. 9. 2000

S - številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev,
PI –seznam pooblaščenih inženirjev, ime
in priimek, strokovni naziv.
Inženirska zbornica Slovenije
Št. 27/2000
Ob-34856
Na podlagi 91. člena statuta Inženirske
zbornice Slovenije in na podlagi 15. in 40.
člena sprememb in dopolnitev statuta IZS:
objavlja Inženirska zbornica Slovenije
inženirje in tehnike
vpisane v posebni imenik odgovornih
projektantov pri IZS, ki so že prejeli
sklepe:
EŠ
Ime in priimek
A-9002 Jakša Kučinac, tehnik arh.
A-9001 Darko Vidakovič, tehnik arh.
A-9004 Antun Pintar, tehnik arh.
A-9003 Vinko Borštnar, tehnik arh.
G-9003 Franc Žerjav, grad. inž.
G-9001 Rožamarija Fijavž, tehnik grad.
G-9002 Branko Kramberger, tehnik grad.
G-9004 Miran Komac, tehnik grad.
G-9026 Miroslav Blažko, tehnik grad.
G-9024 Marijan-Venčeslav Černe, tehnik
grad.
G-9023 Igor Rakun, tehnik grad.
G-9025 Marija Leskošek, tehnik grad.
G-9006 Josip Zadravec, tehnik grad.
G-9022 Martin Gašparič, tehnik grad.
G-9021 Anton Kimovec, tehnik grad.
G-9015 Boris Tkalec, grad. inž.
G-9014 Zdenko Zorič, tehnik grad.
G-9005 Bogdan Rojc, tehnik grad.
G-9011 Mihael Škerlak, tehnik grad.
G-9016 Jožef Horvat, tehnik grad.
G-9019 Anton Ravnič, tehnik grad.
G-9018 Štefan Vereš, tehnik grad.
G-9017 Zdenko Avflič, tehnik grad.
G-9020 Janez Forte, tehnik grad.
G-9013 Igor Rems, grad. inž.
G-9027 Borut Skornšek, tehnik grad.
G-9007 Ivan Meglič, tehnik grad.
G-9008 Milan Vesel, tehnik grad.
G-9009 Milan Sernel, tehnik grad.
G-9010 Emil Mlakar, tehnik grad.
G-9012 Miran Kačič, tehnik grad.
G-9065 Andrej Kern, tehnik grad.
G-9032 Mihael Korošak, tehnik grad.
G-9060 Boris Zakotnik, tehnik grad.
G-9028 Boris Ilič, tehnik grad.
G-9055 Franc Hojnik, tehnik grad.
G-9052 Bojanka Tomac, tehnik grad.
G-9050 Ruža Jambrošič, tehnik grad.
G-9053 Radoslav Velkavrh, tehnik grad.
G-9051 Breda Geržina, tehnik grad.
G-9054 Ivan Pagon, tehnik grad.
G-9029 Jožef Bešter, tehnik grad.
G-9030 Janez Ziherl, tehnik grad.
G-9045 Pavel Šuštar, tehnik grad.
G-9044 Jernej Vončina, tehnik grad.
G-9043 Viktor Repnik, tehnik grad.
G-9040 Miran Turk, tehnik grad.
G-9041 Biserka Brodej, tehnik grad.
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G-9039
G-9046
G-9061
G-9058
G-9069
G-9034
G-9071
G-9031
G-9067
G-9063
G-9048
G-9047
G-9049
G-9057
G-9070
G-9037
G-9066
G-9062
G-9056
G-9068
G-9064
G-9035
G-9038
G-9033
G-9042
G-9059
S-9001
S-9002
S-9003
S-9009
S-9004
S-9005
S-9006
S-9007
S-9010
S-9008
S-9021
S-9022
S-9012
S-9020
S-9018
S-9017
S-9015
S-9011
S-9014
S-9013
S-9028
S-9026
S-9025
S-9027
S-9016
S-9019
S-9023
S-9024
S-9029
E-9004
E-9006
E-9005
E-9002
E-9001
E-9003
E-9020
E-9013
E-9026
E-9025
E-9027

Slavica Kolarič, tehnik grad.
Boris Pal, tehnik grad.
Dušan Vavpotič, tehnik grad.
Mira Kokot, tehnik grad.
Viktorija Mesec, tehnik grad.
Franc Pezdirc, tehnik grad.
Jože Krivc, tehnik grad.
Rozika Goršek, tehnik grad.
Marjan Leskovar, tehnik grad.
Dragica Žužek, tehnik grad.
Vladimir Sotlar, tehnik grad.
Drago Režun, tehnik grad.
Drago Ostrovršnik, tehnik grad.
Zlatka Pšeničnik, tehnik grad.
Marjetka Mladinov, tehnik grad.
Štefka Zagorc, tehnik grad.
Dušan Škoda, tehnik grad.
Marjan Vanček, tehnik grad.
Vera Rutar, tehnik grad.
Milan Prkič, tehnik grad.
Franc Müller, tehnik grad.
Boris Sodja, tehnik grad.
Vladimir Savo Prosenik, tehnik
grad.
Feliks Tušar, tehnik grad.
Damjan Krapš, tehnik grad.
Mihael Kastelec, tehnik grad.
Mirko Pavčič, tehnik str.
Bojan Ozvaldič, tehnik str.
Janez Debelak, tehnik str.
Anton Kmetič, tehnik str.
Matjaž Zupanič, tehnik str.
Vinko Cimperman, tehnik str.
Franc Mrhar, tehnik str.
Robert Jamšek, tehnik str.
Karli Jarc, tehnik str.
Dušan Markovič, tehnik str.
Matjaž Lampe, tehnik str.
Katarina Glušič, tehnik str.
Ivan Bogataj, tehnik str.
Boris Uratarič, tehnik str.
Benjamin Čuček, tehnik str.
Avgust Drobnič, tehnik str.
Marjan Trupelj, tehnik str.
Andreja Kamšak, tehnik str.
Marjan Pečovnik, tehnik str.
Miran Zager, tehnik str.
Zvonimir Pajnik, tehnik str.
Matevž Žlender, tehnik str.
Boris-Jožef Stermenszky, tehnik
str.
Jožef - Silvester Drašler, tehnik
str.
Jože Kobe, tehnik str.
Ladislav - Jožef Lavrič, tehnik str.
Martin Slovenec, tehnik str.
Anton Žižek, tehnik str.
Marjan Pureber, tehnik str.
Vladimir Pavel Žaucer, tehnik el.
Emiljan Bajec, tehnik el.
Janko Knific, tehnik el.
Milan Mašič, tehnik el.
Robert Klopčič, tehnik el.
Alojzij Bratun, tehnik el.
Vojko Vabšek, tehnik el.
Darko Žagar, tehnik el.
Janez Bukovec, tehnik el.
Stanislav Rekar, tehnik el.
Janez Bahun, tehnik el.

E-9030 Anton Pajtler, tehnik el.
E-9015 Alojzij Mele, tehnik el.
E-9011 Jožef Gotar, tehnik el.
E-9021 Franc Iršič, tehnik el.
E-9016 Stanislav Marušič, tehnik el.
E-9019 Valter Vodopivec, tehnik el.
E-9023 Slavko Lačen, tehnik el.
E-9028 Marijan Moser, tehnik el.
E-9018 Andrej Jesenšek, tehnik el.
E-9024 Ciril Peterlin, tehnik el.
E-9029 Anton Lukanc, tehnik el.
E-9031 Vojko Kovič, tehnik el.
E-9017 Stanko Zaletelj, tehnik el.
E-9012 Mihael Špegel, tehnik el.
E-9010 Jožko Čebulec, tehnik el.
E-9009 Andrej Supančič, tehnik el.
E-9007 Vincenc Gruden, tehnik el.
E-9008 Zvonko Aleš, tehnik el.
E-9014 Anton Jenc, tehnik el.
E-9022 Simon Naglič, tehnik el.
E-9036 Marko Jelovčan, tehnik el.
E-9037 Aleš Fujan, tehnik el.
E-9067 Janez Tepina, tehnik el.
E-9060 Bojan Kobal, tehnik el.
E-9056 Miran Aš, tehnik el.
E-9052 Valdi Moro, tehnik el.
E-9033 Bojan Kovač, tehnik el.
E-9044 Janez Kovač, tehnik el.
E-9047 Borut Vončina, tehnik el.
E-9053 Franc Vesel, tehnik el.
E-9045 Peter Miklič, tehnik el.
E-9046 Radivoj Vižintin, tehnik el.
E-9054 Rado Vurzer, tehnik el.
E-9050 Radivoj Jenko, tehnik el.
E-9038 Miran Rošer, tehnik el.
E-9032 Jožef Štokelj, tehnik el.
E-9039 Marjan Tofant, tehnik el.
E-9040 Sašo Založnik, tehnik el.
E-9041 Miroslav Jemec, tehnik el.
E-9066 Stanislav Brešan, tehnik el.
E-9062 Branimir Kragelj, tehnik el.
E-9048 Tomaž Peterlin, tehnik el.
E-9058 Hubert Kasper, tehnik el.
E-9034 Dušan Istenič, tehnik el.
E-9043 Josip Ištvan, tehnik el.
E-9059 Tomislav Križaj, tehnik el.
E-9057 Miroslav Petrač, tehnik el.
E-9051 Silvester Tekavec, tehnik el.
E-9042 Dušan Pugelj, tehnik el.
E-9065 Ciril Čadež, tehnik el.
E-9049 Smiljan Debenjak, tehnik el.
E-9064 Branko Šutila, tehnik el.
E-9035 David Furlan, tehnik el.
E-9061 Božo Gajšek, tehnik el.
E-9055 Miran Krpan, tehnik el.
E-9063 Marjan Grobelšek, tehnik el.
Obrazložitev okrajšav:
EŠ - evidenčna številka inženirjev s statusom pooblaščenega inženirja,
A – številka v matični sekciji arhitektov,
urbanistov in krajinskih arhitektov,
G - številka v matični sekciji gradbenih
inženirjev,
S - številka v matični sekciji strojnih inženirjev,
E - številka v matični sekciji elektro inženirjev,
T - številka v matični sekciji inženirjev
tehnologov in drugih inženirjev.
Inženirska zbornica Slovenije
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Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Bernardič Ana, Metelkova ulica 8/a, Domžale, priglasitveni list, opravilna št. 061416/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnm-34209
Božič Anton s.p., Kamnik pod Krimom
239, Preserje, priglasitveni list, opravilna
št. 28-1738/95, izdan dne 1. 1. 1995.
gnf-34591
Čož Andrej, Žalna 36, Grosuplje, priglasitveni list, opravilna št. 09-0021/94, izdan
dne 30. 12. 1993. gnl-34210
Jerman Florjan, Retljeva 33, Kranj, odločbo
o
obrtnem
dovoljenju,
št.
027224/2195/00-28/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnh-34039
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Borovničar Nuša, Hodoščkova ulica 28,
Ljubljana, potni list, št. BA 523674, izdala
UE Ljubljana. gny-34097

Kališnik Tomaž, Zagorica pri Rovah 2,
Radomlje, potni list, št. BA 621462, izdala
UE Domžale. gnj-34237

Bošković Jasminka, Aškerčeva cesta
5/b, Šoštanj, potni list, št. BA 920854, izdala UE Velenje. gns-34553

Karić Edin, Endliherjeva 13, Ljubljana,
potni list, št. BA 500656, izdala UE Ljubljana. gnf-34091

Bradarič Katalina, Tomšičeva 13, Velenje, potni list, št. BA 790620. gno-34465

Kastelic Ana, Škocjanska pot 13, Rakek, potni list, št. BA 000105029, izdala
UE Koper. gnj-34162

Bratuša Renata, Ul. Frankolovskih žrtev
5, Celje, potni list, št. AA 335028, izdala
UE Celje. gnq-34255
Breznik Špela, Slovenska 9/a, Ljubljana, potni list, št. BA 663075, izdala UE
Ljubljana. gno-34507
Čemažar Matej, Lokrovec 42, Celje, potni list, št. BA 776668, izdala UE Celje.
gnh-34489
Čoderl Darko, Legenska cesta 38, Slovenj Gradec, potni list, št. BA 697884, izdala UE Slovenj Gradec. gnp-34631
Domenih Sebastjan, Bavšica 8/a, Bovec, potni list, št. BA 895410, izdala UE
Tolmin. gnc-34219

Kaštivnik Ismet, Maistrova 3, Slovenj
Gradec, potni list, št. BA 747337, izdala
UE Radlje ob Dravi. gnd-34093
Klemenčič Irena, Kokrica, Kuratova ulica 34, Kranj, potni list, št. AA 075140,
izdala UE Kranj. gnp-34531
Knavs Marko, Lobodova 26, Trzin, potni
list, št. BA 252448, izdala UE Domžale.
gnf-34191
Kocijančič Rado, Kromberk, Ul. bratov
Hvalič 78, Nova Gorica, potni list, št. AA
551449, izdala UE Nova Gorica.
gnq-34455

Domenih Sebastjan, Bavšica 8/a, Bovec, maloobmejno prepustnico, št. AI
114612, izdala UE Tolmin. gnb-34220

Kocijančič Rado, Kromberk, Ul. bratov
Hvalič 78, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 97722, izdala UE Nova Gorica. gnp-34456

Durdžič Šefik, Nanoška ulica 3, Ljubljana, potni list, št. AA 58858, izdala UE Ljubljana. gno-34607

Kodrič Mara, Vodopivčeva 12/a, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 21486, izdala UE Koper. gno-34457

Dvoržak Tilen, Cankarjeva 10, Ljubljana,
potni list, št. BA 617671, izdala UE Ljubljana. gnw-34499

Komljenović Ante, Šuštarjeva kolonija
25, Trbovlje, potni list, št. AA 742386, izdala UE Trbovlje. gns-34453

Franov Dario, Ormoška cesta 11/a, Ljutomer, potni list, št. BA 824749, izdala UE
Ljutomer. gny-34447

Kompare Larissa, Janševa ulica 3, Mengeš, potni list, št. BA 952752, izdala UE
Domžale. gnx-34627

Gliha Urška, Cikava 50, Grosuplje, potni
list, št. BA 724311, izdala UE Grosuplje.
gnf-34291

Krček Janko, Ptujska cesta 43, Pragersko, potni list, št. BA 975182, izdala UE
Slovenska Bistrica. gnm-34309

Gonter Valerija, Jakobovo naselje 70,
Murska Sobota, potni list, št. BA 971135,
izdala UE Murska Sobota. gns-34303

Kristanc Robert, Voklo 82, Šenčur, potni list, št. BA 349703, izdala UE Kranj.
gnx-34273

Grabar Aladar, Šalovci 102, Šalovci, potni list, št. AA 420058, izdala UE Murska
Sobota. gnk-34086

Kukavica Ismet, Jenkova c. 11, Velenje,
potni list, št. BA 941311, izdala UE Velenje. gnz-34071

Potne listine

Grlj Mitja, Kosmačeva 12, Portorož - Portorose, potni list, št. BA 231949, izdala UE
Piran. gnz-34446

Leva Barbara, Okoška gora 43, Oplotnica, potni list, št. CA 17947, izdala UE Slovenska Bistrica. gnr-34304

Alešević Mirza, Brilejeva ulica 22, Ljubljana, potni list, št. BA 950707, izdala UE
Ljubljana. gnc-34644

Grosman Peter, Verovškova 51, Ljubljana, potni list, št. BA 859969, izdala UE
Ljubljana. gnn-34258

Martinjak Boris, Srednja vas, Goriče 3,
Golnik, potni list, št. BA 277035, izdala UE
Kranj. gnk-34144

Avcin Andreja, Mladinska 8, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 514004, izdala
UE Koper. gnx-34448

Gruden Aljoša, Ul. M. Štrukelj 76, Nova
Gorica, potni list, št. BA 711229, izdala UE
Nova Gorica. gno-34157
Hašić Mirsad, Drabošnjakova ulica 9/c,
Ljubljana, potni list, št. BA 853533, izdala
UE Ljubljana. gnb-34570
Jamnik Zdenka, Rašiška ulica 9, Ljubljana, potni list, št. BA 499776, izdala UE
Ljubljana. gnk-34611
Janežič Dunja, Prešernova 22, Domžale, potni list, št. BA 862218, izdala UE
Domžale. gnc-34169

Meleščenko Evgenij, Tugomerjeva ulica
8, Ljubljana, potni list, št. BA 886430, izdala UE Ljubljana. gnu-34501

Kolar Miran, Cesta Leona Dobrotinška
21, Šentjur, obrtno dovoljenje, št.
042034/0055/00-62/1995, izdano dne
6. 3. 1995. gnw-34199
Petrinič Rudolf, Polanškova 20, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 26134/95. gng-34615
Pureber Anica, Vavta vas 11, Straža, priglasitveni list, opravilna št. 038/0388-94.
gnl-34410
Šturm Bojan, Obrtniška 18, Koper - Capodistria, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
017339/1778/00-27/1995. gnt-34002
Trglavčnik Koren Marija Carmen, Stanetova ulica 20, Celje, odločbo o obrtnem
dovoljenju, št. in obrtno dovolenje, št
021126/0475/00-13/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gnu-34201

Babotov Petar, Zikova ulica 2, Kamnik,
potni list, št. BA 809337, izdala UE Kamnik. gnq-34205
Boben Aleš, Jakčeva ulica 43, Ljubljana, potni list, št. BA 522483, izdala UE
Ljubljana. gnt-34127
Bone Aleš, Ivana Suliča 16/b, Šempeter
pri Gorici, potni list, št. AA 842155, izdala
UE Nova Gorica. gnn-34633

Merzdovnik Melita, Dovže 42, Mislinja,
potni list, št. BA 697852, izdala UE Slovenj
Gradec. gns-34278
Meško Kristofer Bogdan, Sveto 53, Sežana, potni list, št. AA 092762, izdala UE
Ljubljana. gnt-34077
Mušedinović Huse, Golnik 19, Golnik,
potni list, št. AA 143747, izdala UE Ljubljana. gnr-34504
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Omeragič Saša, Volkmerjeva 47, Ptuj,
potni list, št. BA 862903, izdala UE Ptuj.
gnt-34177

Rajhard Đani, Cankarjeva 48, Radovljica, potni list, št. BA 955663, izdala UE
Radovljica. gne-34417

Orešek Urban, Pregljev trg 4, Tolmin,
potni list, št. BA 398421, izdala UE Tolmin.
gnv-34275

Ribič Sašo, Graška cesta 33, Litija, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
73/2000. gnn-34008

Pagon Neda, Štefanova 12, Ljubljana,
potni list, št. AA 597674, izdala UE Ljubljana. gng-34490

Romić Veronika, Na trgu 2, Mozirje, potni list, št. AA 545574, izdala UE Mozirje.
gnb-34195

Paulič Femka, Kunaverjeva ulica 7, Ljubljana, potni list, št. AA 464462, izdala UE
Ljubljana. gnx-34648

Rozman Srečko, Ulica Jožeta Japlja
16/a, Ljubljana, potni list, št. AA 595363,
izdala UE Ljubljana. gnm-34659

Pestator Janko, Janezovo polje 14, Ljubno ob Savinji, potni list, št. AA 155724,
izdala UE Mozirje. gnk-34461

Rožac Mitja, Frenkova 12, Pobegi, maloobmejno prepustnico. gno-34061

Petešič Mojca, Gallusova 9, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 405113, izdala
UE Koper. gno-34057
Petkičić Slaviša, Na ledinah 5, Ihan, Domžale, potni list, št. AA 960903, izdala UE
Domžale. gnn-34608
Pibernik Rudolf, Maistrova ul. 3, Ilirska
Bistrica, potni list, št. AA 161198, izdala UE
Ilirska Bistrica. gnf-34141
Plešivčnik Tanja, Šmartno pri Slov. Gradcu 178, Slovenj Gradec, potni list, št. BA
807608, izdala UE Slovenj Gradec.
gnt-34202
Plevnik Igor, Novakova ulica 5, Ljubljana, potni list, št. BA 949585, izdala UE
Ljubljana. gnu-34276
Pocajt Hauc Irena, Krekova ulica 2, Maribor, potni list, št. AA 298097, izdala UE
Maribor. gnw-34649
Podlipnik Barbara, Polje 3, Bohinjska Bistrica, potni list, št. BA 744268, izdala UE
Radovljica. gnw-34274
Podržaj Marko, Ljubljanska cesta 4/b,
Grosuplje, potni list, št. AA 148578, izdala
UE Grosuplje. gno-34257
Polc Janez, Izlake 64, Izlake, preklic potnega lista, objavljen v Ur. l. RS, št.
65/2000. gnx-34198
Popović Tina, Pot za Bistrico 11, Domžale, potni list, št. BA 861949, izdala UE
Domžale. gnd-34168
Posedi Anton, Grosova ulica 26, Kokrica, Kranj, potni list, št. AA 648613, izdala
UE Kranj. gns-34282
Pregelj Breznikar Konstantina, Dolinska
2, Koper - Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI 896, izdala UE Koper.
gnd-34143
Prezelj Tomaž, Zadnikarjeva 3, Ljubljana, potni list, št. CA 19912, izdala UE Ljubljana. gnm-34434
Pungeršek Ksenja Sonja, Cesta 1. maja
69, Kranj, potni list, št. AA 345014, izdala
UE Kranj. gny-34522
Raičević Marta, Kosovelova 22, Izola Isola, potni list, št. BA 230141, izdala UE
Koper. gnp-34481

Sakelšek Rajko, Jamnikarjeva 14, Ljubljana, potni list, št. AA 981169, izdala UE
Ljubljana. gnv-34500
Saliaj Valdet, Prečna ulica 6, Pivka, potni list, št. BA 847090, izdala UE Postojna.
gnh-34314
Srdić Svetlana, Ulica bratov Babnik 12,
Ljubljana, potni list, št. BA 972607, izdala
UE Ljubljana. gnf-34616
Stefanovič Stanislava, Beograd, Beograd, potni list, št. BA 214565, izdala UE
Cerknica. gnt-34452
Strašek Nataša, Sp. Laže 19, Loče pri
Poljčanah, potni list, št. BA 339963, izdala
UE Slovenske Konjice. gny-34472
Stritar David, Zavetiška 12, Ljubljana, potni list, št. BA 411708, izdala UE Ljubljana.
gny-34422
Strucchi Magda, Rue Robert Meyer 33,
Pfastatt, Francija, potni list, št. AA 978121.
gnl-34610

Šuligoj Danijela, Markova pot 9, Šempeter pri Gorici, maloobmejno prepustnico,
št. AI 97514, izdala UE Nova Gorica.
gnn-34158
Topić Daniela, Beblerjev trg 6, Ljubljana, potni list, št. BA 984660, izdala UE
Ljubljana. gni-34138
Toplišek Maks, Ferkova 12, Maribor, potni list, št. AA 6319, izdala UE Maribor.
gnu-34076
Torkar Brina, Cesta revolucije 8, Jesenice, potni list, št. BA 708964, izdala UE
Jesenice. gnv-34175
Traven Sabina, Utik 30/a, Vodice, potni
list, št. BA 664199, izdala UE Ljubljana.
gnb-34145
Urdih Aleksander, Vrtoče 5, Miren, potni
list, št. BA 257770, izdala UE Nova Gorica.
gnw-34449
Urdih Aleksander, Vrtoče 5, Miren, maloobmejno prepustnico, št. AI 8022, izdala
UE Nova Gorica. gnv-34450
Veselica Andreja, Buje, Hrvaška, potni
list, št. BA 611141, izdala UE Ljutomer.
gnq-34630
Vrečič Geza, Ul. Šercerjeve brigade 9,
Maribor, potni list, št. BA 90574, izdala UE
Maribor. gnq-34505
Žigante Mitja, Bežkova 6, Koper - Capodistria, potni list, št. BA 47944, izdala UE
Koper. gns-34503
Žnidarec Igor, Cesta na Pečovje 4, Štore, potni list, št. BA 629655, izdala UE Celje. gnl-34485

Strucchi Mark, Rue Robert Meyer 33,
Pfastatt, Francija, potni list, št. BA 886821.
gnm-34609

Osebne izkaznice

Šalja Azem, Pohorska 14, Maribor, potni list, št. AA 392621, izdala UE Maribor.
gnl-34464

Boršič Milka, Slovenska 12, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 71669. gnb-34420

Šalja Faik, Pohorska 14, Maribor, potni
list, št. AA 392622, izdala UE Maribor.
gng-34469
Šalja Faruk, Pohorska 14, Maribor, potni list, št. AA 392623, izdala UE Maribor.
gnd-34468
Šalja Redž, Pohorska 14, Maribor, potni
list, št. AA 135636, izdala UE Maribor.
gnj-34462
Šalja Zufa, Pohorska 14, Maribor, potni
list, št. AA 664389, izdala UE Maribor.
gni-34463
Školč Jožef, Breginj 42, Breginj, maloobmejno prepustnico, št. AI 41229, izdala
UE Tolmin. gnz-34621
Škrinjar Jonatan, Podjunska ulica 16,
Ljubljana, potni list, št. BA 771294, izdala
UE Ljubljana. gni-34613
Šuklje Andrej, Ljubljanska cesta 4/c,
Grosuplje, potni list, št. AA 396953, izdala
UE Grosuplje. gne-34267

Božič Barbara, Na jami 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 263136. gni-34288
Bukovec Rok, Zaloška cesta 214/e, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 262837.
gne-34217
Dekleva Danica, Marije Borštnikove 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 31537.
gnt-34356
Dodig Tomaž, Mlakarjeva 16, Trzin, osebno izkaznico, št. 324110. gnk-34286
Dovč Reina, Kraigherjeva 30, Celje, osebno izkaznico, št. 142596. gnq-34005
Dragnić Marjeta, Poljanska 14, Ljubljana, preklic osebne izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št.78/2000. gnw-34474
Dular Ada Simona, Kebetova 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 337597.
gni-34213
Ferjančič Danilo, Gradnikove brigade
23, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
138571. gne-34442
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Fišer Mojca, Ul. Borisa Vritenje 3, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
121730. gnl-34310
Gabrovec Dominik, Tavčarjeva 5, Ptuj,
osebno izkaznico, št. 174788. gnc-34619
Gliha Urška, Cikava 50, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 315874. gne-34292
Gregorič Nataša, Martinčeva 30, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 67625.
gnh-34089
Gross Bogomil, Celovška 246, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 182556.
gnx-34123
Gross Nuša, Celovška 246, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 182469. gnb-34124
Henigman Vid, Vodnikova 243, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 66272.
gnr-34104
Hutinović Esad, Litostrojska cesta 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 260015.
gnz-33996
Iskra Angela, Zaloška 78, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 94465. gnu-34451
Jazbec Miha, Sebenje 56, Križe, osebno izkaznico, št. 36938. gnu-34526
Jeraj Tatjana, Rore 15, Ljubno ob Savinji, osebno izkaznico, št. 11787.
gnk-34636
Jeretina Robert, Klavčičeva 3, Kamnik,
osebno izkaznico, št. 127594. gne-34617
Kos Nevenka, Gmajna 21/b, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 270464.
gnv-34625
Krapež Ivan, Vrbovec 35, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 165693. gnx-34423
Lieber Franc, Trubarjeva cesta 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 320852.
gnk-34661
Loboda Bojan, Študljanska cesta 48, Domžale, osebno izkaznico, št. 264019.
gnp-34606
Mandelj Dejan, Klemenova ulica 154,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 164957.
gnl-34160
Marin Neža, Ul. heroja Staneta 10, Maribor, osebno izkaznico, št. 277231.
gns-34078
Marinko Marko, Stranska vas 11, Dobrova, osebno izkaznico, št. 277325.
gnh-34164
Meleščenko Evgenij, Tugomerjeva ulica
8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 188151.
gnp-34156
Mlinar Bernard, Martinj hrib 8, Logatec,
osebno izkaznico, št. 246926. gno-34007
Osredkar Saša, Orle 36, Škofljica, osebno izkaznico, št. 284037. gny-34647
Peterka Tina, Preglov trg 5, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 232648. gns-34603
Piperski Stojan, Prušnikova 32, Maribor,
preklic osebne izkaznice, objavljen v Ur. l.
RS, št.69/2000. gnl-34185

Pirih Aleksandra, Kambreško 7, Ročinj,
osebno izkaznico, št. 370470. gne-34142
Prijatelj Franc, Tesarska 5/b, Kočevje,
osebno izkaznico, št. 303292. gny-34622
Puc Dragica, Glinškova ploščad 18, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 277980.
gnq-34480
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Žabkar Jože, Ul. 11. novembra 11, Krško, osebno izkaznico, št. 366168.
gnm-34184
Žabota Maja, Grablovičeva ulica 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 351514.
gnz-34296

Raković Ermin, Ahlinova 13, Škofljica,
osebno izkaznico, št. 8943. gnx-33998
Ramšak Janez, Gregorčičeva 1, Velenje, osebno izkaznico, št. 349415.
gnv-34150

Vozniška dovoljenja

Ravbar Kristjan, Križ 160, Sežana, osebno izkaznico, št. 12701. gnn-34308

Alešević Mirza, Brilejeva ulica 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1373704, reg. št. 236474, izdala UE Ljubljana. gnd-34643

Roškarić Sebastijan, Ljubljanska 104,
Maribor, osebno izkaznico, št. 359573.
gnx-34173
Solar Ivan, Za Ljubnico 6/a, Ljubno ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 172503.
gng-34165
Sterling Timotej, Dutovlje 122/a, Dutovlje,
osebno izkaznico, št. 197517. gnp-34306
Stjepanović Milenko, Hrvatini 12, Ankaran - Ankarano, osebno izkaznico, št.
215012. gns-34053
Šeligo Bernardica, Tepešev graben 9,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 312940.
gno-34482
Škrilec Zdenka, Černelavci, Slovenska
13, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
105436. gnx-34623
Šribar Alojz, Senuše 3, Leskovec pri
Krškem, osebno izkaznico, št. 154175.
gnu-34626
Štajnar Branko, Koseskega 30/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 292359.
gnr-34079
Štajnbaher Jernej, Ulica Metoda Mikuža
18, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
368373. gnk-34515
Štefančič Dejan, Velika Pirešica 12/f,
Žalec, osebno izkaznico, št. 198219.
gnt-34181
Štrancar Nila, Slovenska 51, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 21508. gnx-34098
Torbica Tadej, Grčna 6/a, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 365521. gnb-34520
Uršič Nika, Donova 4, Medvode, osebno izkaznico, št. 188039. gnb-34370
Vengust Albin, Kersnikova 10, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 347703. gnr-34154
Vodušek Robert, Zgornja Gorica 30,
Rače, osebno izkaznico, št. 280961.
gni-34313
Vrabič Florijan, Varoš 33, Makole, osebno izkaznico, št. 382155. gnm-34459

Antonič Miha, Dalmatinska 29, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1278305, reg. št. 105812. m-1300
Babnik Simona, Senožeti 62/a, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 439507, reg. št. 170557, izdala UE Ljubljana. gnf-34641
Bajec Majda, Pivška 1, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BCH, reg. št. 9237,
izdala UE Postojna. gne-34042
Balazs Jozsef, Ulica Konrada Babnika 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1370832, reg. št. 233126, izdala UE
Ljubljana. gnl-34510
Beguš Davorin, Podbrdo 33/a, Podbrdo, vozniško dovoljenje, št. S 401312, izdala UE Tolmin. gnk-34411
Bele Boštjan, Kamniška graba 62, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1072847, reg. št. 109129. m-1311
Bevc Gašper, Slap 6, Loka pri Zidanem
Mostu, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1293684, reg. št. 10783. gno-34632
Bevec Jože, Gor. Mokronog 4, Trebelno, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
001061960, reg. št. 10302, izdala UE Trebnje. gnt-34252
Blakaj Sebastijan, Prušnikova 46, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1331520, reg. št. 116711. m-1310
Blažič Edvarda, Gradnikova 14, Kanal,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gnt-34027
Božič Valter, Cankarjeva 80, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gnq-34030
Brdnik Darinka, Industrijska ulica 15,
Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, reg. št. 4713, izdala UE Slovenske
Konjice. gns-34103

Vrus Natalija, Godovič 9, Idrija, osebno
izkaznico, št. 260537. gnq-34305

Brozič Tatjana, Trubarjeva ulica 4, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
4319, izdala UE Izola. gng-34390

Zafošnik David, Vrhole pri Slov. Konjicah 10, Zgornja Ložnica, osebno izkaznico, št. 240152. gnq-34280

Budja Mirjana, Irenina 6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 368956,
reg. št. 98771, izdala UE Maribor. m-1334
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Bušelič Matjaž, Cesta Jaka Platiše 3,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1130160, reg. št. 47583, izdala UE Kranj.
gnt-34652
Curk Vladimir, Ulica Bazoviške brigade
10, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEFGH, reg. št. 3611, izdala UE Ajdovščina. gne-34067
Čeh Rudolf, Drstelja 34, Destrnik, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 26618,
izdala UE Ptuj. gnh-34114
Čukalac Stevan, Ulica 9. maja 4, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1277699, reg. št. 107505.
m-1330
Dabić Mlanka, Šegova ulica 8, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
34412, izdala UE Novo mesto. gnv-34400
Debevc Vladimir, Ulica Angelce Ocepkove 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 102328, reg. št. 108892, izdala UE Ljubljana. gny-34597
Demšar Bojana, Breg pri Borovnici 59,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 13625, izdala UE Vrhnika.
gnc-34594
Dick Dike Michael, Prušnikova 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1443309, reg. št. 108242. m-1309
Dolžan Sandi, Trtnikova ulica 27, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
930393, reg. št. 146780, izdala UE Ljubljana. gnp-34581
Domenih Sebastjan, Bavšica 8/a, Bovec, vozniško dovoljenje, št. S 001233569,
izdala UE Tolmin. gnz-34221
Dragičević Vojislav, Partizanska c. 42,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 858194, reg. št. 7474, izdala UE Velenje. gnd-34068
Drašler Anton, Dražica 5, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 4053,
izdala UE Vrhnika. gnr-34054
Drofenik Jolanda, Ulica Generala Levičnika 44/a, Koper - Capodistria, vozniško
dovoljenje, št. 45188, izdala UE Koper.
gnv-34029
Đurđić Gordana, Trebinjska ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1250803, reg. št. 178650, izdala UE
Ljubljana. gno-34236
Fakuč Rastislav, Vinka Vodopivca 24,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE
Nova Gorica. gnq-34405
Feguš Ivan, Slovenska 21, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 19350.
gnt-34227
Fekonja Zvonka, Lormanje 30, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1275724, reg. št. 9651.
m-1333
Fornazarič Tadej, Renče 40, Renče, vozniško dovoljenje. gnl-34385
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Gabrič Ivan, Ženje 7/a, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 2556.
gnr-34629
Gabrovšek Franci, Stara Vrhnika 66, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9354, izdala UE Vrhnika. gnn-34383
Gaspari Miran, Sv. Peter 87, Sečovlje Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 8886, izdala UE Piran. gnd-34493
Gaši Ylki, Prizren, Primskovo, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1351815, reg.
št. 229441. gnj-34587
Gliha Urška, Cikava 50, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. A do 350, BGH, reg.
št. 20345, izdala UE Grosuplje. gnd-34293
Goličnik Valentin, Aškerčeva 6, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
48333, reg. št. 8541, izdala UE Velenje.
gnj-34487
Gorčan Štefan, Veščica 33/a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 1711.
gnc-34394
Gorenčič Branko, Šalka vas 152, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 7978, izdala UE Kočevje. gnt-34602
Gorjan Petja, Pahorjeva 28, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 28711, izdala UE Koper. gnf-34391
Gosar Vincecij, Stanežiče 4/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
844082, reg. št. 106621, izdala UE Ljubljana. gnf-34516
Govc Štefanija, Miklošičeva 1/a, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
555130, reg. št. 13901, izdala UE Domžale. gni-34113
Gradišnik Milena, Novo naselje 11, Bistrica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
FBGH, št. S 605981, reg. št. 5027.
m-1342
Grča Valter, Krajna vas 7, Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 3085,
izdala UE Sežana. gnu-34226
Grgić Jakov, Erjavčeva 36, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gnj-34412
Grilj Boštjan, Stritarjeva 16, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1465864, reg. št. 31501, izdala UE Domžale. gnk-34290
Grofelnik Andreja, Cesta talcev 3/b, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1150357, reg. št. 27118, izdala UE Velenje. gnj-34312
Gulja Nejc, Harije 83/b, Ilirska Bistrica,
vozniško dovoljenje, kat. A - 125, GH, št. S
1327553, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnk-34361
Holc Zorislava, Ulica Kirbiševih 11, Miklavž na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1379568, reg. št.
34345. m-1304

Holer Roman, Tržaška cesta 284, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
513082, reg. št. 188689, izdala UE Ljubljana. gny-34247
Hudournik Stanislava, Letuš 118, Šmartno ob Paki, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 383294, reg. št. 653, izdala
UE Velenje. gni-34546
Humski Klavdija, Donačka gora 21, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
20040, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnk-34486
Hutinović Esad, Litostrojska cesta 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1009922, reg. št. 202321, izdala UE
Ljubljana. gnf-33995
Iljaš Andreja, Zg. Duplek 82/c, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1443306, reg. št. 101046. m-1315
Ipavec Cvetka, Ob parku 15, Solkan,
vozniško dovoljenje, izdala UE Nova Gorica. gns-34003
Iskra Branko, Vodnikova cesta 8, Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1375022, reg. št. 26943. gng-34015
Jakob Vili, Paka 4, Vitanje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 5639. gni-34488
Janežič Marko, Hribarjeva 34, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1131843, reg. št. 31663, izdala UE Domžale. gnj-34212
Jelen Ludvik, Erjavčeva ulica 28, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Žalec. gnh-34014
Jerlah Mitja, Besnica 21/a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1418322, reg. št. 190943, izdala UE Ljubljana. gnl-34460
Jovičič Mišo, Zlato polje 3, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1032860,
reg. št. 45317, izdala UE Kranj.
gnm-34509
Kambič Boris, Vranoviči 24, Gradac, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 7261,
izdala UE Črnomelj. gnr-34479
Kapelj Jana, Ulica IX. korpusa 6, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11238, izdala UE Izola. gnl-34414
Kavčnik Ana Marija, Ljubljanska cesta
32, Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10641, izdala UE
Vrhnika. gni-34438
Kepa Igor, Zgornja Draga 7, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
10050, izdala UE Grosuplje. gnj-34612
Kirn Marjan, Ulica pregnancev 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S 179627, reg. št. 202384, izdala UE
Ljubljana. gnv-34454
Klanšek Nastja, Titova 108, Senovo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13380.
gnu-34476
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Kocijančič Rado, Bratov Hvalič 78, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnj-34387

Lisjak Monika, Seča 50, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
11076. gng-34540

Kočar Tomaž, Podbrezje 120, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1303354, reg. št. 50438, izdala UE Kranj.
gnv-34025

Loboda Bojan, Študljanska cesta 48, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1393219, reg. št. 21924, izdala UE Domžale. gnq-34605

Kodranov Aleksej, Podbrdo 58, Podbrdo, vozniško dovoljenje, št. S 1032761,
izdala UE Tolmin. gnh-34539

Lončar Bojan, Gomilsko 75/a, Gomilsko, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S
1171140, izdala UE Žalec. gnm-34634

Kolarič Miran, Gajevci 6/a, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
30684, izdala UE Ptuj. gnl-34389

Lovrec Josip, Streliška 16/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1151535, reg. št. 55145. m-1303

Kolbl Marko, Koroška 65, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1230062, reg. št. 74668. m-1336
Komel Dušan, Na gmajni 32, LjubljanaŠentvid, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
1164043, reg. št. 156535, izdala UE Ljubljana. gnj-34062
Kotnik Edvard, Tomažičeva 34, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 7755. gne-34542
Kozina Maja, Brinje 19/a, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252715, reg. št. 217422, izdala UE Ljubljana. gng-34090

Lozej Davorin, Sveto 36/b, Komen, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 12010,
izdala UE Sežana. gnr-34404
Ložar Polona, Zgornje Gameljne 67, Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1371412, reg. št. 235685, izdala UE Ljubljana. gnj-34287
Majer Nataša, Kardeljeva 73, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1291538, reg. št. 114890. m-1296
Majstorović Dejan, Clevelandska ulica
25, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1191981, reg. št. 184509, izdala UE Ljubljana. gnr-34604
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Moltara Miran, Lakotence 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
844376, reg. št. 174568, izdala UE Ljubljana. gnc-34519
Nemec Bojan, Maroltova ulica 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
928151, reg. št. 80731, izdala UE Ljubljana. gnd-34618
Nemec Svetozar, Sedraž 6/d, Laško, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
201130, izdala UE Laško. gng-34069
Nerat Angela, Razvanjska 109, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1220702, reg. št. 8364. m-1322
Nusdorfer Igor, Kvedrova c. 9, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 43821, izdala UE Koper.
gni-34413
Oblak Alojz, Ponikve 60, Videm-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. 10330, izdala UE Grosuplje. gnk-34436
Ocepek Nada, Črešnjevci 50, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9795. gnw-34228
Oprešnik Simon Gennaro, Ulica bratov
Učakar 96, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1296934, reg. št. 201017,
izdala UE Ljubljana. gny-34497

Krajnc Primož, Žiče 11, Loče pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11516. gns-34378

Mandelj Dejan, Klemenova ulica 154,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1010447, reg. št. 205266, izdala UE
Ljubljana. gnk-34161

Kregar Urška, Selška ulica 68, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
1212766, reg. št. 212973, izdala UE Ljubljana. gnw-34049

Martinjak Boris, Srednja vas, Goriče 3,
Golnik, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 523506, reg. št. 36028, izdala UE Kranj.
gnd-34147

Križman Sašo, Hrvatini 4, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št.
45950, izdala UE Koper. gny-34047

Marušič Adrijana, Opatje selo 12/B, Miren, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnu-34051

Kušar Jaka, Brilejeva ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1370009, reg. št. 231224, izdala UE Ljubljana. gny-34197

Meleščenko Evgenij, Tugomerjeva ulica
8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1458511, reg. št. 217289, izdala UE
Ljubljana. gnq-34155

Kuzman Adolf Ivan, Linhartova cesta 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 584751, reg. št. 44810, izdala UE
Ljubljana. gnc-34498

Mitović Mirjana, Brilejeva ulica 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
322349, reg. št. 143441, izdala UE Ljubljana. gnf-34441

Langus Alenka, Oljčna pot 19, Koper Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 39564, izdala UE Koper.
gnm-34009

Mizerit Davor, Šmarska cesta 68, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
45741. gnt-34427

Petek Aleš, Valvazorjeva 10, Bled, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 48/2000. gnr-34229

Mlihar Borut, Žirovski vrh 14, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 27470.
gnf-34541

Pipan Nada, Privoz 11/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 630746,
reg. št. 59965, izdala UE Ljubljana.
gnt-34281

Lesjak Bojan, Šmarska cesta 60, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064272, reg. št. 135108, izdala UE Ljubljana. gnz-34121
Leskovar Dušan, Ulica Heroja Šlandra
11/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 248301, reg. št. 68288.
m-1339
Lieber Franc, Trubarjeva cesta 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABEGH, št.
S 1285369, reg. št. 116931, izdala UE
Ljubljana. gnl-34660

Mlinar Bernard, Martinj hrib 8, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 2823, izdala UE Logatec. gnp-34006
Močnik Janez, Medno 53/a, LjubljanaŠentvid, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 765806, reg. št. 89381, izdala UE
Ljubljana. gnh-34639
Modic Tina, Primšarjeva 13, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
8785, izdala UE Cerknica. gnb-34045

Oven Nataša, Jalnova ulica 57, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252420, reg. št. 177179, izdala UE Ljubljana. gnp-34206
Pajek Julka, Suhadole 4/b, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9463,
izdala UE Kamnik. gnn-34433
Pavlin Aljaž, Cankarjeva 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 914287,
reg. št. 103395. m-1308
Pavlin Franc, Prušnikova 3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1096398, reg. št. 189598, izdala UE Ljubljana. gni-34013
Perkman Vojko, Cankarjeva 1, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, reg. št.
609, izdala UE Tržič. gnl-34035

Pirih Aleksandra, Kambreško 7, Ročinj,
vozniško dovoljenje. gnm-34109
Pirnat Anton, Grintovec 31, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8001,
izdala UE Grosuplje. gnh-34564
Plečko Matija, Ob potoku 53, Rače, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1073365,
reg. št. 109073, izdala UE Maribor.
m-1327
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Plut Jožica, Srednje Gameljne 33/k, Ljubljana Šmartno, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 69/2000.
gnc-34494
Podboršek Petra, Struževo - del 1, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1306984, reg. št. 44990, izdala UE Kranj.
gnu-34601
Podjed Damjan, Sr. vas 175, Šenčur,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
ABGH, št. S 1224862, reg. št. 43475, izdala UE Kranj. gnr-34004
Pogačnik Milena, Dolenja vas 47, Selca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20041, izdala UE Škofja Loka. gno-34357
Poličnik Tadej, Luče 122, Luče, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, reg. št.
8888. gnx-34398
Poljanšek Aleš, Travniška 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 44944, izdala UE Celje. gnm-34484
Popović Tina, Pot za Bistrico 11, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1273772, reg. št. 33688, izdala UE Domžale. gni-34167
Posedi Anton, Grosova ulica 26, Kokrica, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1224352, reg. št. 22683, izdala UE
Kranj. gnr-34283
Presl Pavel, Trg 1. maja 3, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 001289565, izdala
UE Tolmin. gnp-34231
Prodanović Jelenko, Pivska 2, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št.
5507. gnw-34224
Rajković Dragan, Gubčeva 18, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1340293, reg. št. 12751, izdala UE Velenje. gnq-34080
Rajković Dragan, Gubčeva 18, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. SB 00000
7625, reg. št. 186 - inštruktorsko, izdala
UE Velenje. gnt-34081
Ramšak Janez, Gregorčičeva 1, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
488889, reg. št. 14164, izdala UE Velenje. gnn-34083
Repolusk Janez, Srednji Dolič 1, Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13822. gnb-34395
Repselj Jože, Drama 9, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 8329,
izdala UE Novo mesto. gnc-34244
Robek Branimir, Anovec 13, Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
19411. gnf-34166
Romić Veronika, Na trgu 2, Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 2742,
izdala UE Mozirje. gnc-34194
Rozman Janez, Hraše 36, Smlednik,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 73/2000. gnr-34579
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Rupreht Rihard, Zgornji Razbor 36, Podgorje pri Slovenj Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 12707. gnp-34056

Škrnč Bojan, Ilirija 25, Pobegi, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 20706.
gnm-34409

Sagadin Brigita, Podova 8, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 715654,
reg. št. 102219, izdala UE Maribor.
m-1328

Šmalc Ivan, Brezje pri Ločah 20, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 4886. gnm-34534

Salihović Muharem, Zabovci 3, Markovci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
18771, izdala UE Ptuj. gnq-34130
Serdarević Damir, Andreaševa ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1193010, reg. št. 220492, izdala UE
Ljubljana. gnw-34599
Sever Peter, Cesta 2. oktobra 24, Prade, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št. 20268, izdala UE Koper.
gnp-34381
Simić Aleksandar, Zvezda 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096275, reg. št. 185182, izdala UE Ljubljana. gng-34190
Skrbinšek Mitja, Cesta 27. aprila 51,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 92027, reg. št. 9758, izdala UE Ljubljana. gnf-34241

Špegel Stanislav, Šalek 90, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1077710, reg. št. 25883, izdala UE Velenje. gnr-34179
Šribar Alojz, Senuše 3, Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 14824, izdala UE Krško. gnt-34302
Štifter Petra, Ljubljanska 27, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 43797.
gnf-34316
Štuhec Boštjan, Poštna 1/a, Ormož, potrdilo o opravljenem CPP, št. 1564.
gnh-34243
Šukalo Đuređ, Ob spomeniku 14, Bertoki, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9808, izdala UE Koper.
gnq-34430
Šuligoj Milena, Ul. 25. maja 25, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnk-34386

Slevec Miran, Pelechova 23, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1123477, reg. št. 31438, izdala UE Domžale. gns-34203

Šušteršič Jure, Pod kostanji 49, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1190847, reg. št. 196352, izdala UE Ljubljana. gnq-34655

Smode Igor, Vojke Šmuc 8, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, reg. št.
8397, izdala UE Koper. gnj-34012

Tomažič Janko, Prvomajska ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 814834, reg. št. 68192, izdala UE Ljubljana. gne-34642

Smodiš Mitja, Elektrarniška 3, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
10144. gno-34532
Smole Bernarda, Koroška ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
849660, reg. št. 1846, izdala UE Ljubljana. gnf-34266
Smolej Andrej, Kovorska cesta 45, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
9153, izdala UE Tržič. gnz-34171
Sorčan Tanja, Hotunje 7/b, Ponikva, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8522,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnw-34178
Stegovec Peter, Brje 121, Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1306081, reg. št. 16052, izdala UE Ajdovščina. gnh-34289
Stjepanovič Milenko, Hrvatini 12, Ankaran - Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. B,
reg. št. 21513. gnt-34052
Suč Silva, Šentrupert 17, Gomilsko, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S 319278,
izdala UE Žalec. gnw-34174
Šavc Boris, Ulica Rista Savina 12, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
23581, izdala UE Žalec. gnj-34637
Škafar Sandra, Litostrojska cesta 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1000226, reg. št. 209063, izdala UE Ljubljana. gnm-34159

Tomič Leja, Rožna 6, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 148, izdala UE Postojna. gnf-34116
Traven Sabina, Utik 30/a, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 999287,
reg. št. 206717, izdala UE Ljubljana.
gnz-34146
Tržič Mato, Kidričeva 2, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 80108, izdala
UE Žalec. gnn-34508
Turšič Mateja, Jagrova cesta 2, Verd,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12161, izdala UE Vrhnika. gnr-34654
Uduč Cveto, Pongrac 102/a, Griže, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1257157, izdala UE Žalec. gnk-34186
Uršič Manca, Pot na Fužine 53, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
933573, reg. št. 175729, izdala UE Ljubljana. gng-34315
Večernik Jožica, Hudalesova 20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
799155, reg. št. 43125. m-1329
Verlič Igor, Kacova 4, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 8825, reg. št.
81583. m-1321
Viceljo Alenka, Obala 93, Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 13323, izdala UE Piran. gnf-34416
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Vižintin Branko, Sattnerjeva ulica 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
842877, reg. št. 177272, izdala UE Ljubljana. gnt-34527
Vodopivec Branko, Vodnikova 40, Dornberk, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 78/2000. gnl-34360
Vogrinčič Luka, Bratov Hvalič 2, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. B.
gnv-34650
Vončina Lidija, Petkova ulica 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
23737, reg. št. 5010, izdala UE Ljubljana.
gnw-34249
Vrečko Alojz, Aškerčeva ulica 4, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
630678, reg. št. 5472. m-1320
Vrečko Andrej, Miklošičeva 5, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 45936.
gnn-34483
Vuga Kristjan, Mizarska ulica 13, Solkan, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnq-34230
Vuk Manca, Puhova ulica 15, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1252438, reg. št. 223839, izdala UE Ljubljana. gnw-34624
Zajec Vilijem, Bela 11, Motnik, vozniško
dovoljenje, kat. BCGH, reg. št. 18415, izdala UE Kamnik. gnl-34535
Zarič Bojan, Ulica Pohorskega bataljona
27, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 574193, reg. št. 3690. m-1305
Zbašnik Tadeja, Hrib 3, Dolenja vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6516, izdala UE Ribnica. gnr-34429
Zupančič Martin, Hohkrautova kolonija
22, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9696, izdala UE Trbovlje.
gnj-34187
Žabar Janja, Bratov Hvalič 25, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, izdala UE Nova
Gorica. gnr-34279
Žabkar Jože, Ul. 11. novembra, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg. št.
10191, izdala UE Krško. gnr-34183
Žabota Marjan, Aškerčeva 5, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. ABCH, št. 4773,
izdala UE Ljutomer. gnh-34393
Žorman Danilo, Hrastje 59, Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
873197, reg. št. 2470. m-1297

Zavarovalne police

Št.

Bulatović Matija, Krekov trg 7, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 316856, izdala zavarovalnica Slovenica. gnz-34496
Javernik Boris, Devina 26, Slovenska Bistrica, zavarovalno polico, št. 279916, izdala zavarovalnica Slovenica. gnf-34491
Kovačič Darinka, Ul. Veljka Vlahoviča 71,
Maribor, zavarovalno polico, št. 277312.
gnq-34084
Krese Darja, Sp. Pirniče 36, Medvode,
zavarovalno polico, št. 782817, izdala zavarovalnica Tilia. gny-34022
Lajevec Maja, Gornji trg 31, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 354645, izdala zavarovalnica Slovenica. gnr-34129
Lokar Mirko, Vodnikova cesta 44, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO
00101209260, izdala zavarovalnica Slovenica. gnv-34550
Memeti Zelfi, Ciril Metodova 8, Maribor,
zavarovalno polico, št. 00101277138, izdala zavarovalnica Slovenica. gnu-34401
Memon Irena, Prešnica 46, Kozina, zavarovalno polico, št. 0793538. gnm-34384
Panigaz Franc, Stara cesta 28, Naklo,
zavarovalno polico, št. 717587, izdala zavarovalnica Tilia. gno-34407
Pušnik Alojz, Sp. Ložnica 32, Zgornja
Ložnica, zavarovalno polico, št. 249546,
izdala zavarovalnica Slovenica. gne-34492
Ravbar Bojan, Ul. IX korpusa 25, Piran Pirano, zavarovalno polico, št. AO
0822257. gnf-34366
Slabanja Iztok, Cesta OF 25, Brezovica
pri Ljubljani, zavarovalno polico, št.
0833882, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnn-34233
Stele Saša, Obirska ulica 3, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 709067, izdala zavarovalnica Tilia. gns-34153
Širnik Robert, Dolenjska cesta 45/c, Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 0182235,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnf-34095
Štancer Boris, Bukovje 33, Gorica pri
Slivnici, zavarovalno polico, št. 354769, izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d.
gnt-34402
TAVČAR TRADE d.o.o., Trzinska cesta
9, Mengeš, zavarovalno polico, št. 743599,
izdala zavarovalnica Tilia. gnm-34134
Tučič Branko, Ješenca 43, Rače, zavarovalno polico, št. 305140, izdala zavarovalnica Slovenica. gnn-34458
Vatovec Milan, Brezovica 20, Materija,
zavarovalno polico, št. AO št. 0743062,
izdala zavarovalnica Adriatic. gnl-34010

Ajtnik Janez, Groharjeva 5, Maribor, zavarovalno polico, št. 00101253089, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnx-34223

Spričevala

Breskvar Urška, Celovška 78, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 716657, izdala zavarovalnica Tilia. gno-34082

Ambrožič Tatjana, Na gmajni 7, Ljubljana, spričevalo od 1 do 4. razreda OŠ Vižmarje Brod. gng-34140
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Anušič Dalibor, Tomšičeva 1, Slovenj
Gradec, spričevalo o končani II. OŠ Slovenj
Gradec, izdano leta 1997. gng-34419
Arih Ciril, Strossmajerjeva 13, Maribor,
spričevalo Srednje verske šole Vipava, izdano leta 1964. gns-34478
Arnuš Dušan, Dolič 44, Destrnik, spričevalo 3. letnika - strojni tehnik, izdano leta
2000. gnl-34110
Aščič Goran, Ljubljanska 31, Izola - Isola, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gostinske in turistične šole. gno-34232
Auda Alojz, Bukovec 47, Zgornja Polskava, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole kmetijske mehanizacije, program
voznik, izdano leta 1974. m-1346
Babić Elvisa, Na jami 1, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole, izdano leta 1999. gnz-34646
Bajc Ivanka, Laze v Tuhinju 24, Laze v
Tuhinju, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje poklicne strovne šole Bežigrad, izdano
na ime Perčič Ivanka. gnh-34214
Banovec Domen, Blatnik pri Črnomlju
9/a, Črnomelj, spričevalo 1. letnika Srednje kemijske šole in gimnazije, izdano leta
1999. gnz-34571
Bedek Brigita, Gortinska 7/a, Muta, spričevalo Srednje živilske šole Maribor, izdano leta 1992. gnv-34075
Beno Matej, Ul. Nadgoriških borcev 1,
Ljubljana-Črnuče, spričevalo o končani OŠ
Maksa Pečarja, izdano leta 1996.
gnh-34043
Beno Matej, Ul. nadgoriških borcev 1,
Ljubljana-Črnuče, obvestilo o uspehu Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
izdano leta 1998. gnb-34299
Bervar Franci, Sončna ulica 9, Kamnik,
maturitetno spričevalo Srednješolskega centra Rudolfa Maistra v Kamniku, št. 13, izdano leta 1995. gnc-34044
Bogdanovič Borut, Ukmarjeva 18, Portorož - Portorose, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gostinske šole Izola, izdano
leta 1995. gng-34415
Božič Anja, Cesta v Gorice 10/b, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gny-34072
Bradač Boris, Ul. Rašiške čete 6/a, Trzin, spričevalo 3. letnika Srednje strojne
šole v Ljubljani, izdano leta 1999.
gni-34538
Bradeško Davor, Dolenjska cesta 50,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 1997. gny-34272
Bric Nina, Ledine 105/a, Nova Gorica,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdano leta
2000. gny-34222
Brulc Marjan, Slavka Gruma 62, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Srednja šola tehniških usmeritev p.o. Novo mes-
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to - Trehniška šola za strojno stroko št.
3/83, izdano leta 1983. gnv-34050
Brus Petra, Za gradom 18, Idrija, indeks, št. 20960034, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gng-34440
Bunderla Tadeja, Lendavske gorice 559,
Lendava - Lendva, spričevalo 3. letnika DSŠ
Lendava - smer gimnazija. gni-34063
Celar Marjan, Sebenje 24, Križe, spričevalo OŠ Simon Jenko v Kranju. gnn-34558
Cuder Vladimir, Pod lazami 7, Šempeter
pri Gorici, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbenega šolskega centra Boris Kidrič v
Mariboru, poklic gradbeni tehnik, izdano
leta 1970. gnu-34426
Cugelj Mira, Dol. Medvedje selo 1, Trebnje, spričevalo 2. in 3. letnika Gostinske
šole Novo mesto., izdano na ime Udovič
Mira. gnk-34036
Čermelj Martina, Podgornik, Vrtovin 24,
Črniče, spričevalo Srednje kemijske šole v
Ljubljani - duplikat, izdano leta 1983, izdano na ime Podgornik Martina. gnp-34131
Četrtek Andreja, Ribnik 21, Trbovlje, indeks, št. Srednje zdravstvene šole v Ljubljani. gns-34557
Črnko Stanko, Šalovci 39, Šalovci, spričevalo o zaključnem izpitu izdano na CPŠ v
Murski Soboti, št. 1198, izdano leta 1975.
gnu-34026
Dečman Tjaša, IX. korpusa 1, Izola - Isola, spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 1997. gnb-34020
Demšar Ajda, Zagrajškova 46, Kranj, spričevalo 4. letnika Gimnazije v Kranju, izdano leta 2000. gnh-34239
Derstvenšek Vanja, Razbor 19, Loka pri
Zidanem Mostu, spričevalo 1. in 2. letnika I
. Gimnazije v Celju, izdano leta 1998 in
1999. gnv-34200
Djordjević Aleksandar, Brodarjev trg 3,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2000. gnq-34580
Dolinšek Branka, Sopota 7, Podkum, spričevalo 3. letnika Ekonomsko komercialne
šole v Trbovljah, izdano leta 1999.
gnv-34225
Dolinšek Tina, Na Straški vrh 12, Ljubljana, obvestilo o uspehu na maturi Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2000. gnl-34435
Đorđević Katarina Jelena, Kvedrova cesta 3, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Srednje šole za oblikovanje in fotografijo v
Ljubljani. gnr-34254
Ekart Mitja, Sp. Korena 47, Zgornja Korena, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske šole, smer avtomehanik, izdano leta 1991. m-1299
Fajdiga Dora, Zdraviliška cesta 20, Rimske Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Celju, izdano
leta 1983. gni-34038
Firm Miroslav, Pod gradom 12, Laško,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Celje, izdano leta 1976. gny-34397
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Gabrovšek Roman, Laze pri Borovnici
9/b, Vrhnika, spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške šole za
elektrotehniško stroko, izdano leta 1963.
gne-34421
Gajić Zoran, Gornji trg 44, Ljubljana, diplomo Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev - frizerstvo, št. 138/87, izdana
3. 7. 1987. gnr-34554
Geč Boštjan, Senik 8, Sveti Tomaž, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kmetijske šole v Ptuju, izdano leta 2000. m-1335
Gerič Branko, Hotiza 95, Lendava - Lendva, letno spričevalo 2. letnika Srednje poklicne in tehnične šole Murska Sobota, izdano leta 2000. gnq-34555
Golob Lidija, Črna vas 234, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje agroživilske
šole Ljubljana, izdano leta 1999.
gnb-34545
Golob Saša, Streliška 3, Ljubljana, spričevalo 1.in 2. letnika Aškerčeve gimnazije,
izdano leta 1997 in 1998. gnp-34506
Gombač Jan, Ul. Molniške čete 1, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Vodmat v
Ljubljani, izdano leta 1997. gnz-34471
Grabovac Mladen, Ptujska 10, Ormož,
indeks, št. 18881695, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani. gnx-34048
Gradišar Anča, Zvirče 47, Tržič, spričevalo 3. letnika Gimnazije Kranj, izdano leta
1999. gnv-34300
Grašič Katja, Krakovo 27, Naklo, spričevalo 1. letnika Srednje šole za trgovinsko
dejavnost Kranj, izdano leta 1990, izdano
na ime Erbežnik Katja. gnu-34576
Grčman Karmen, Stari log 13, Stara Cerkev, spričevalo 1. letnika UAŠ v Ljubljani,
izdano leta 2000. gnw-34399
Gril Lidija, Gašperičeva ulica 5, Miklavž
na Dravskem polju, diplomo Srednje tekstilne frizerske šole Maribor, izdana leta 1987.
gnn-34408
Habič Rok, V Loki 11, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o končani OŠ Majde Vrhovnik, izdano leta 1998. gnk-34511
Hajdinjak Barbara, Ulica Janeza Puharja
8, Kranj, spričevalo 1. letnika Srednje šole
tiska in papirja v Ljubljani. gng-34565
Henigman Žarko, Na griču 18, Dolenjske
Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije pedagoške smeri v Novem mestu,
izdano leta 1982. gnj-34512
Hočevar Tomaž, Raičeva 7, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Elektrtehnične šole v
Ljubljani, izdano leta 1983. gnm-34259
Holzl Katarina, Modrinjakova 12, Maribor, indeks, št. 71094873, izdala Pravna
fakulteta v Mariboru. m-1332
Homar Petra, Dvorje 2, Moravče, spričevalo 4. letnika Srednje zdravstvene šole,
izdano leta 1999. gns-34653
Horžen Irena, Ledeča vas 8, Šentjernej,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje upravno administrativne šole. gnm-34059

Hrastnik Robi, Brezovec 57, Cirkulane,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektro računalniške šole Maribor, izdano leta
1996. m-1313
Hraščanec Martina, Preglov trg 3, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1994 in 1995.
gnd-34593
Huber Tomaž, Beznovci 2/a, Bodonci,
indeks, št. 93466681, izdala FERI Maribor. m-1316
Hvale Anže, Zofke Kvedrove 14, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje tehničnih
strok Šiška, izdano leta 1998. gnu-34001
Ivančič Talija, Ćelje 35, Prem, obvestilo
o uspehu pri maturi Škofijske gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnz-34196
Jakovljević Ivo, Steletova ulica 8, Ljubljana, diplomo Srednješolskega centra Rudolfa Maistra v Kamniku, poklic ekonomski
tehnik, izdana leta 1986. gny-34547
Jan Vesna, Jaka Bernarda 1, Bled, spričevalo 3. in 4. letnika Poklicne frizerske
šole, izdal Center strokovnih šol v Ljubljani,
izdano leta 1979, 1980, izdano na ime Kranjc Vesna. gnz-34271
Jarm Jana, Dolnje Prepreče 6, Trebnje,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole Josip Jurčič. gnz-34021
Jarm Jana, Dolnje Prapreče 6, Trebnje,
maturitetno spričevalo in obvestilo o uspehu pri maturi Srednje šole Josip Jurčič, izdano leta 1999. gnc-34019
Jelič Borko, Prešernova 4, Krško, spričevalo od 1 do 7. razreda OŠ Jurij Dalmatin
Krško. gnt-34102
Jerman Bojana, Potočnikova 3, Domžale, spričevalo 1. in 2. letnika SENŠRM v
Kamniku, smer trgovec. gne-34392
Jerman Darija, Čevljarska ulica 2, Domžale, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Trgovske šole v Ljubljani,
izdano leta 1979, izdano na ime Škofic Darija. gnx-34598
Jerman Elfi, Šmarska cesta 32/e, Koper - Capodistria, maturitetno spričevalo
SEDŠ Koper, izdano leta 1984, izdano na
ime Bellina Elfi. gnv-34475
Jernejšek Kristina, Avgustinčičeva 16,
Ljubljana, indeks, št. 80004400, izdala
Ekonomska poslovna fakulteta v Mariboru.
gnt-34502
Kafol Marko, Prešernova cesta 15, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1996
in 1997. gnm-34284
Kafol Marko, Prešernova cesta 15, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano leta
1997. gnk-34211
Kasapovič Branka, Brodarjev trg 1, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gostinske šole,
izdano leta 1973, izdano na ime Turjačanin
Branka. gnd-34268
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Kevac Danijela, Ulica Lojzke Štebijeve
14, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
tekstilne šole v Ljubljani, izdano leta 1995.
gny-34172
Kiš Tomislav, C. proletarskih brigad 79,
Maribor, spričevalo 1., 3. in 4. letnika Gimnazije Maribor, izdano leta 1995, 1997,
1998. m-1314
Kleminčič Maja, Pot do šole 8, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina,
št. 3702, izdano 26. 6. 1998. gnf-34466
Klun Tanja, Partizanska ulica 14, Divača, indeks, št. 83023033, izdala Ekonomska poslovna fakulteta v Mariboru - podiplomski študij. gnw-34099
Kodorović Marko, Hladnikoca ulica 16,
Križe, spričevalo 3. letnika Srednje Agroživilske šole v Ljubljani. gnv-34000
Kohn Anita, Pameče 190, Slovenj Gradec, indeks, št. 34684, izdala FDV v Kranju. gns-34528
Korotaj Nataša, Ulica Dr. Hrovata 16,
Ormož, obvestilo o uspehu pri maturi št.
951-326447. gnp-34556
Koštrun Andrej, Slatinski dol 20/a, Zgornja Kungota, spričevalo 3. letnika Srednje
živilske šole Maribor, smer živilski tehnik,
izdano leta 1998. m-1318
Kozjek Eva, Rupa 17, Kranj, indeks, št.
18990387, izdala Filozofska fakulteta.
gnb-34470
Krajnc Tatjana, Fazanska 5, Portorož Portorose, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske in družboslovne šole Koper, poslovni tajnik - podjetniško poslovanje.
gnu-34530
Kramberger Violeta, Rogoznica 14, Voličina, spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne
šole v Mariboru, izdano leta 1996. m-1306
Kranjc Tadej, Lendavska ul. 17/a, Murska Sobota, spričevalo o končani OŠ III . v
Murski Soboti, izdano leta 2000.
gny-34126
Krivec Špela, Razlagova 11/d, Celje, spričevalo 4. letnika Gimnazije Celje, izdano
leta 1994. gni-34588
Krivec Špela, Razlagova 11/d, Celje, spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje, izdano
leta 1993. gnh-34589
Krivec Špela, Razlagova 11/d, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Celje, izdano leta 1994. gnk-34586
Krumpak Barbara, Črna vas 235, Ljubljana, maturitetno spričevalo Bežigrad, št.
321/67, izdano leta 1980, izdano na ime
Volaj Barbara. gnh-34568
Krupljan Mojca, Babškova pot 45, Lavrica, Škofljica, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne kemijske šole, smer kemijski laborant, izdano leta 1980 in 1981, izdano na ime
Fileš Mojca. gnw-34524
Kumer Anita, Mekotnjak 41, Ljutomer,
spričevalo 3. letnika Trgovske šole, izdala
Srednja ekonomska in trgovska šola v Novi
Gorici, izdano leta 1994, izdano na ime
Mamec Anita. gnn-34058

Kunstelj Irena, Bukovica pri Vodicah 14,
Vodice, spričevalo o zaključnem izpitu PTT
šolskega centra, izdano leta 2000.
gnj-34537
Kuri Srečko, Cirilova ulica 6, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole v Kranju, izdano leta 1976.
gnk-34561
Kustec Dejan, Dolnja Bistrica 144, Črenšovci, spričevalo 4. letnika Srednje poklicne in tehnične šole Murska Sobota.
gnm-34234
Lazar Albin, Titova 39, Radeče, spričevalo o zaključnem izpitu Dimnikarske šole
Maribor, izdano 25. 11. 1982. gnr-34533
Lenarčič Franc, Ševnica 7, Mirna, zaključno spričevalo Šolskega centra v Novem mestu, izdano leta 1997. gng-34265
Lipej Mirjana, Brezovica 22, Bizeljsko,
maturitetno spričevalo Gimnazije Brežice,
št. 284, izdano leta 2000. gnn-34108
Lipej Mirjana, Brezovica 22, Bizeljsko,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Brežice. gng-34040
Lončarek Blaž, Ljubljanska cesta 88, Domžale, spričevalo 3., 4. letnika in spričevalo
o zaključnem izptiu PTT srednješolski center v Ljubljani. gnb-34270
Lukunić Gregor, Kunaverjeva 9, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije Poljane,
izdano leta 2000. gnk-34311
Luskovec Dejan, Gogalova 10, Kranj, spričevalo Srednje trgovske šole Kranj.
gnh-34364
Mahne Lilijana, Goričice 5, Grahovo ob
Bači, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1981 in
1982, izdano na ime Fajdiga Lilijana.
gnb-34170
Mali Tomo, Podrečje 83, Domžale, spričevalo 3., 4. letnika in maturitetno spričevalo Gimnazije Kamnik, izdano leta 1983 in
1984. gng-34590
Mamić Slavica, Podrečje 3, Domžale,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje tekstilne šole. gnx-34523
Marić Jovan, Rakitovec 149, Zagreb, zaključno spričevalo Srednje poklicne in strokovne šole v Ljubljani. gnk-34294
Marinič Simona, Emila Driolia 9, Izola Isola, spričevalo 3. letnika Ekonomske srednje šole v Kopru, izdano leta 1998.
gns-34428
Mašinović Jasmin, Pokopališka 42, Ljubljana, diplomo Srednje gradbene šole v
Ljubljani, izdana leta 1990. gnr-34379
Matjašec Iztok, Medenska cesta 59, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje strojne šole v Ljubljani, izdano leta 1984.
gnr-34529
Mehar Žiga, Bolgarska 22, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje tehnične v Ljubljani, izdano leta 1999. gnj-34445
Mehle Veronika, Pijava Gorica 152, Škofljica, spričevalo 1., 3. letnik in spričevalo o
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zaključnem izpitu Šole za prodajalce v Ljubljani, izdano leta 1972 in 1974. gni-34563
Mesarič Bohar Milan, Gančani 30, Beltinci, zaključno spričevalo Poklicne gradbene šole v Ljubljani, izdano leta 1975.
gnb-34595
Meserko Matija, Krmelj 70/a, Krmelj, spričevalo 1., 2., 3. in 4. letnika STŠ pri ŠC
Krško, izdano leta 1973, 1974, 1975 in
1976. gnp-34431
Metličar Drago, Kungota 74, Kidričevo,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole
Maribor, izdano leta 1979. m-1298
Mezgec Sašo, Križ 247, Sežana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole Srečka
Kosovela Sežana, izdano leta 1996 in
1998. gnl-34560
Mihelič Andreja, Bilečanska ulica 2, Ljubljana, indeks, št. ., izdala Visoka šola za
socialno delo. gni-34263
Milošević Minja, Čepovanska ulica 3,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 4. letnika Gimnazije Vič, izdano leta 1979, 1980 in
1982, izdano na ime Alatić Minja.
gnz-34596
Miložič Samuel, Bregantova 6, Miklavž
na Dravskem polju, diplomo Srednje kovinarske strojne metalurške šole Maribor,
smer strojni tehnik, izdana leta 1986.
m-1331
Mišović Milijana, Bratovševa ploščad 20,
Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole za trgovsko dejavnost, izdano leta
1991, 1992 in 1993. gns-34628
Mladenič Katja, Pod vinogradi 6/a, Bresternica, indeks, št. 81509425, izdala EPF
v Mariboru. m-1317
Močnik Monika, Medno 53/a, LjubljanaŠentvid, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole, izdano leta 2000. gng-34640
Mohorčič Liljana, Nova pot 10, Kozina,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poklicne in strokovne šole - smer tekstilno obrtni konfekcionar, izdano leta 1992.
gns-34253
Mori Mojca, Vič 10/b, Dravograd, indeks, št. 62990612, izdala šola Turistica v
Portorožu v šolskem letu 1999/00.
gnw-34549
Muha Silva, Trnovska ulica 2, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1970, izdano na ime Ertič Silvana. gng-34065
Mujakić Mersad, Lojzke Štebije 3, Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano
leta 1981. gng-34215
Nemec Milan, Sv. Jurij 14/a, Rogašovci, potrdilo o strokovni usposobljenosti trgovskega poslovodja, izdano leta 1995.
gnb-34120
Novak Mitja, Hudi graben 11, Tržič, spričevalo 3. in 4. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu
Gimnazije
Jesenice.
gnd-34118
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Novljan Boštjan, Mala Račna 10, Grosuplje, spričevalo 1. letnika Srednje trgovske
šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gno-34132
Orehek Miha, Spodnje Praproče 28, Lukovica, spričevalo o končani OŠ Janko Kersnik Brdo, izdano leta 1996. gnb-34245
Orozovič Marko, Volkmerjeva 22, Ptuj,
spričevalo osmega razreda Osnovne šole
Olge Meglič, izdano leta 1996. gng-34240
Pahernik Marko, Dravinjska cesta 62,
Poljčane, spričevalo o končani OŠ Poljčane, izdano leta 1992. m-1323
Pečar Milena, Na palcah 9, Ljubljana
Šmartno, spričevalo o končani OŠ izdano
13. 6. 1980, izdano na ime Maučec Milena. gnd-34418
Perjet Andrej, Zgornja Javoršica 17, Moravče, spričevalo o zaključnem izpitu Tehnične elektro šole v Ljubljani, izdano leta
1974. gny-34122
Peršin Tomaž, Borselova ulica 6, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje elektrtehnične šole v Ljubljani, izdano
leta 1992. gnh-34264
Pesjak Anja, Breg 154, Žirovnica, indeks, št. 18961246, izdala Filozofska fakulteta. gni-34638
Peterlin Marjana, Podboršt 1, Komenda, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, izdano leta 1996. gnp-34656
Petkovič Matej, Velika Polana 122/a,
Velika Polana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Murska Sobota. gnx-34023
Petrič Mirko, Razgledna ulica 46, Radlje
ob Dravi, indeks, št. 29005116, izdala Fakulteta za gradbeništvo - EPF. m-1302
Piperčić Vesna, Cesta v Kostanj 5, Ljubljana, diplomo Srednje zdravstvene šole v
Ljublajni, izdana leta 1985. gnt-34277
Pirc Anica, Rostoharjeva ulica 3, Krško,
indeks, št. 10394, izdala Visoka upravna
šola v Ljubljani. gnu-34101
Pocrnjič Terezinka, Ruska 10, Maribor,
zaključno spričevalo ŠCBP Maribor, izdano
leta 1977. m-1345
Pogorevčnik Vesna, Zrkovska 152/a,
Maribor, indeks, št. 81532553, izdala EPF
v Mariboru. m-1338
Pokorn Nataša, Srednje Bitnje 103, Žabnica, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Kranj, izdano leta
1983, izdano na ime Jugović Nataša.
gnp-34406
Preskar Tadeja, Vrtna ul. 1, Krško, spričevalo Srednje upravno administrativne šole
Novo mesto. gnb-34070
Rakić Aco, Ljubljana, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Poklicne šole tiska in
papirja v Ljubljani, izdano leta 1979, 1980
in 1981. gnu-34151
Ratković Radovan, Pržanjska cesta
12/b, Ljubljana, diplomo Srednje gradbene
tehnične šole v Ljubljani, izdana leta 1986.
gno-34261
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Ravnjak Danijel, Preloge pri Konjicah 10,
Slovenske Konjice, spričevalo 3. letnika
Srednje šole. gnc-34119
Reihard Tilen, Planina 26, Kranj, spričevalo 2. letnika - smer upravni tehnik.
gnc-34269
Resman Barbara, Studor 14/a, Srednja
vas v Bohinju, spričevalo 4. letnika Srednje
gospodinjske šole, izdano leta 1999.
gnk-34111
Resman Manja, Studor 14/a, Srednja
vas v Bohinju, spričevalo 4. letnika Srednje
gospodinjske šole v Zagorju, izdano leta
1999. gnj-34216
Rogelj Ignac, Kašeljska cesta 42/a, Ljubljana, diplomo Srednje šole za elektroenergetiko v Ljubljani, izdana leta 1987.
gno-34107
Ropoša Tanja, Dokležovje, Nova 32, Beltinci, spričevalo 4. letnika Ekonomske šole
v Murski Soboti, izdano leta 2000.
gnv-34125
Rožman Jure, Selo 5/c, Vodice, spričevalo od 1 do 4. razreda OŠ Vodice.
gnd-34218
Rožman Polona, Cesta Proletarskih brigad 77, Maribor, spričevalo 3. letnika I.
gimnazije Maribor, izdano leta 1999.
m-1324
Rušid Emin, Kolonija 1. maja 20, Trbovlje, spričevalo o končani OŠ v Trbovljah,
izdano leta 1992. gno-34382
Saje Tanja, Malenska vas 8, Mirna Peč,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Novem mestu, izdano leta
1996. gnp-34031
Saksida Andrejka, Prvačina 51, Dornberk, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kemijske šole in gimnazije v Ljubljani, izdano leta
1977 in 1978, izdano na ime Gregorič Andrejka. gny-34551
Savković Ingrid, OF 11, Izola - Isola, spričevalo 3. letnika Gimnazije Koper, izdano
leta 1998. gne-34117
Schuster Edmund, Župančičeva 23, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole Iskra Kranj, izdano leta 1991, izdano
na ime Simjanov Aleksander Saša.
gnn-34208
Selišnik Gregor, Zg. Jezersko 41, Zgornje Jezersko, spričevalo 3. letnika Srednje
elektro in strojne šole Kranj. gnm-34559
Simsič Kunstelj Elizabeta, Ulica bratov
Učakar 82, Ljubljana, spričevalo 4. letnika
Srednje šole za medicinske sestre v Ljubljani, izdano leta 1979, izdano na ime Simsič
Elizabeta. gnx-34548
Skledar Tomaž, Čečovje 25, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole-ekonomski tehnik
v Slovenj Gradcu. gne-34017
Skušek Matic, Ljubljanska 21, Kostanjevica na Krki, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta 1998 in 1999. gnl-34285

Snoj Andraž, Brilejeva ulica 16, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 1998. gnu-34176
Srčić Mario, Šercerjeve brigade 6, Maribor, spričevalo 3. letnika SKSMŠ Maribor,
izdano leta 1998. m-1301
Stanković Dragan, Lokarjev drevored 6,
Ajdovščina, spričevalo 3. letnika Tehniškega šolskega centra Nova Gorica, poklic elektrikar energetik, št. II/E-5503, izdano leta
1998. gnn-34658
Stanković Iva, Kunaverjeva 2, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 2000. gnl-34135
Sterling Timotej, Dutovlje 122/a, Dutovlje, spričevalo 1. letnika, izdano leta 1997.
gno-34307
Strniša Mateja, Titova ulica 64, Radeče,
indeks, št. 23707, izdala Visoka upravma
šola v Ljubljani. gnk-34136
Superina Argene, Plešičeva ulica 23,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta 1999.
gni-34088
Svetičič Klara, Bevke 20, Vrhnika, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje trgovske
šole, poklic ekonomsko komercialni tehnik.
gnr-34583
Šajnovič Silva, Gradnikova 2, Kranj, spričevalo 1. in 2. letnika Šolskega centra za
tekstilno in obutveno smer v Kranju, izdano
leta 1980 in 1981, izdano na ime Vidmar
Silva. gni-34513
Šega Andrej, Mokrice 21/b, Vrhnika, spričevalo 3. letnika ŠC PET v Ljubljani, izdano leta 1998. gnn-34437
Šere Ivo, Vodiška cesta 72, Vodice, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1996.
gnb-34620
Širca Mateja, Partizanska 5, Izola - Isola,
spričevalo o zaključnem izpitu smer trgovec, izdano leta 1998. gnt-34552
Škodič Dušan, Medvoška cesta 16, Medvode, diplomo Centra za dopisno izobraževanje Univerzum, Ljubljana, Tehniška strojna in kovinarska šola, program obratni
strojni tehnik kovinsko predelovalne usmeritve, št. 773/90, izdana 17. 4. 1990.
gnc-34444
Šolak Dijana, Titova 47, Jesenice, spričevalo o končani OŠ Toneta Čufarja Jesenice, izdano leta 1992. gnl-34235
Šteinfelser Martina, Gabernik 34, Zgornja Polskava, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole Maribor, izdano leta 1997.
m-1312
Štimac Damjan, Potok 14, Vas, spričevalo 4. letnika in spričevalo o zaključnem
izpitu Kadetske šole za policiste, izdano leta
1993. gnc-34569
Šuštar Mateja, Stara sela 4, Laze v Tuhinju, spričevalo Srednje šole. gnj-34362
Tasič Nada, Tbilisijska 28, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje eko-
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nomske šole v Ljubljani, izdano leta 1983.
gnw-34574
Tolar Bojan, Trnje 5, Železniki, spričevalo 3. letnika Srednje obutvene, tekstilne,
gumarske šole Kranj, izdano leta 1994.
gnv-34575
Troha Skrt Zdravka, Franca Volariča 4,
Kobarid, spričevalo o končani OŠ Simona
Gregorčiča v Kobaridu. gni-34238
Tršavec Sandi, Lušečka vas 101, Poljčane, spričevalo o zaključnem izpitu Poljčane, izdano leta 1996. m-1319
Trtnik Blaž, Preglov trg 1, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani, izdano leta 1997 in 1998. gnk-34011
Trunk Tomaž, Trdinova ulica 2, Dob, indeks, izdala Srednja šola za elektroenergetiko v Ljubljani. gnq-34180
Turk Janko, Črtkova 12, Ptuj, spričevalo
o zaključnem izpitu Trgovske poslovodske
šole, izdano leta 1981. gne-34242
Turk Karmen, Stara cesta 11, Straža,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole v Novem mestu, št. 1828, izdano leta
1992. gnz-34246
Turnšek Silvester Frančišek, Flein, ZRN,
spričevalo 1., 2., 3., 4. letnika in diplomo
Srednje gradbene šole v Ljubljani, izdano
leta 1949, 1950, 1955 , 1956 in 1957.
gni-34163
Uršej Aljaž, Falska 27, Ruše, spričevalo
o končani OŠ Janko Glazar, izdano leta
2000. m-1343
Valenčič Gregor, Kettejeva 15, Postojna, spričevalo 3. letnika SŠ Veno Pilon Ajdovščina, izdano leta 1999. gnd-34368
Vidic Aleš, Dole pri Krašcah 47, Moravče, zaključno spričevalo Srednje elektrotehnične šole v Ljubljani, izdano leta 1993.
gnl-34260
Vilhar Nevenka, Kolomban 79, Ankaran
- Ankarano, spričevalo 1. in 2. letnika Administrativne šole v Kopru, izdano leta 197273. gnj-34112
Vinković Lidija, Ljubljanska cesta 8, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 3. in 4. letnika
ter spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
1993 in 1994. gnb-34345
Vodopivec Vladimir, Prisojna 4, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu GŠC v Mariboru, smer gradbeni tehnik, izdano leta
1972. m-1347
Volčič Lombergar Barbara, Rimska cesta 9, Ljubljana, diplomo Filozofske fakultete
v Ljubljani, št. 2856, izdana leta 1981, na
ime Barbara Mirjam Volčič. gni-34188
Volčič Lombergar Barbara, Rimska cesta 9, Ljubljana, diplomo Fakultete za sociologijo, politične vede in novinarstvo, št. 675,
izdana leta 1980, na ime Barbara Volčič.
gnh-34189
Vonča Mira, Bevke 133, Vrhnika, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 1999. gnw-33999

Št.

Vončina Luka, Legenska 24, Slovenj
Gradec, spričevalo o končani OŠ Slovenj
Gradec, izdano leta 1996. gnd-34018
Vrhovnik Alen, Testenova 66, Mengeš,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Kamnik, izdano leta 2000. gny-33997
Vrtovec Rozana, Semedela 47, Koper Capodistria, spričevalo 1. in 3. letnika Upravno administrativne šole v Kopru.
gnz-34046
Vučajnk Dejan, Mali Obrež 29, Dobova,
zaključno spričevalo Srednje elektrotehnične šole Krško, izdana lea 1995. gnp-34106
Vučković Majda, Cesta Jaka Platiše 1,
Kranj, spričevalo 3. letnika Srednje mlekarske in kmetijske šole v Kranju, izdano leta
1999. gns-34028
Zajc Marija, Podbukovje 21, Krka, spričevalo o končani OŠ Josip Jurčič v Ivančni
Gorici, izdano leta 1988. gnv-34204
Zajelšnik Andrej, Cesta Ceneta Štuparja
3, Ljubljana, indeks, št. Srednje trgovske
šole - izobarževanje odraslih. gnv-34375
Zalokar Nives, Židovska steza 1, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Šubičeve gimnazije, izdano leta 1974. gnv-34100
Zbašnik Zdenka, Čabranska 1, Cerknica, indeks, izdala Srednja šola v Postojni,
izdan na ime Španič Zdenka. gnn-34033
Zore Zora, Dvorakova 10/a, Maribor, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje kovinarske strojne in metalurške šole Maribor, izdano leta 1991 do 1994. m-1307
Zorec Boštjan, Dragomelj 33, Domžale,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Bežigrad, izdano leta 1994. gno-34657
Zorec Igor, Rabelčja vas 24, Ptuj, spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo Srednje šole za gostinstvo in turizem v Radencih, izdano leta 1996. gns-34128
Žilič Aleksander, Slavka Gruma 48, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Šolskega centra Novo mesto, preoblikovalec in spajkalec
kovin - avtoklepar. gnz-34396
Žunič Maša, Mokrška 58, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Šubičeve gimnazije v Ljubljani, izdano leta 1999. gno-34182
Žunko Jasna, Lohonci 71, Ormož, maturitetno spričevalo Gimnazije Ljutomer, izdano leta 1998. gne-34467
Žveglič Andrej, Tbilisijska 1, Ljubljana,
spričevalo 2. in 3. letnika Gimnazije Vič,
izdano leta 1995 in 1996. gnt-34577

Ostali preklici
Alija Mazllum, Jakčeva 8, Ljubljana, delovno knjižico. gnp-34585
AVTO TRIGLAV d.o.o., Dunajska 122,
Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila, št. A , izdano pri Scandicar d.o.o. Kersnikova 10, Ljubljana.
gnp-34614
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Baranović Magda, Znojile 3, Čemšenik,
delovno knjižico. gny-34251
Barolin Aleksander, Sp. Škofije 218,
Škofije, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1126773. gnf-34041
Beg Janja, Drska 18, Novo mesto, diplomo št. 339-90/91, izdana leta 1991..
gnx-34248
Cupevski Biljana, Tbilisijska ulica 38, Ljubljana, delovno knjižico. gnv-34600
Čopar Matej, Loke 44/a, Mozirje, študentsko izkaznico, št. 81539965, Univerza
v Mariboru EPF. gnb-34024
Čukić Josip, Parižlje 97, Braslovče, TIR
certifikat, št. 1342. gnv-34525
DALTO d.o.o., Ižanska cesta 303, Ljubljana, licenco za opravljanje prevozov v cestnem prometu št. 2700 za vozilo z reg. oznako LJ J5-97L, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gnx-34573
Dolinar Aleš, Kidričeva c. 15, Kranj, delovno knjižico. gnj-34037
Drobnič Nadja, Nazorjeva ulica 12, Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
30010184, izdala Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani. gny-34572
Ekart Nina, Ul. čebelarja Močnika 22,
Miklavž na Dravskem polju, študentsko izkaznico, št. 31950066, izdala Fakulteta za
farmacijo. gnx-34073
Falež Mario, Polanska 1, Slivnica, delovno knjižico št. 12946. m-1337
Fišter Viktor, Dolenje Lakence 22, Mokronog, delovno knjižico, reg. št. 2049, serijska št. 637166, izdala UE Trebnje.
gnq-34105
Frangež Valerija, Cesta ob ribniku 4,
Orehova vas, študentsko izkaznico, št.
93454011, izdala Fakulteta za strojništvo.
m-1341
Gamulin Nevenka, Fizine 2, Portorož Portorose, investicijski kupon št. CK
002147, 179.8150 točk, izdala Kmečka
družba d.d. gni-34567
Gatnik Matej, Lukežiči 38/b, Renče, delovno knjižico. gnv-34425
Golob Suzana, Vas 68, Radlje ob Dravi,
študentsko izkaznico, št. 6970024, izdala
Visoka šola za socialno delo. gnu-34651
Gottlich Vladimir, Gašperšičeva ulica 5,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 02/13-04632/94.
gnl-34060
Gruden Damjan, Pečinska ulica 43, Ljubljana-Polje, študentsko izkaznico, št.
26019651, izdala Fakulteta za gradbeništvo. gnh-34439
Jakac Vanda, Bonini 92, Koper - Capodistria, delovno knjižico. gnd-34543
Kne Boštjan, Mala Račna 23, Grosuplje,
študentsko izkaznico, št. 26201013, izdala
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Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnd-34443

Mulasmajić Ermin, Cesta Revolucije 5,
Jesenice, delovno knjižico. gno-34432

Kočevar Tjaša, Srednje Bitnje 43, Žabnica, delovno knjižico, izdana na ime Klojčnik Tjaša. gns-34403

Muslik Milaim, Sočebranova 7/a, Solkan, delovno knjižico, reg. št. 12010, ser.
št. 265390. gnw-34424

Kopušar Božidar, Apače 83, Lovrenc na
Dravskem polju, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 1107642.
gnl-34635

OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU, Ferrarska 9, Koper - Capodistria, uradno izkaznico
sodnika Sušec Borisa, zap. št. 751-1/99550, izdana 30. 11. 1999. gnj-34087

Kruljac Marko, Hrvatinova 13, Ankaran Ankarano, študentsko izkaznico, št.
09980185. gni-34388

OPTIMA LEASING d.d., Trg republike 3,
Ljubljana-Nova ljubljanska banka, izjavo o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
št. A 1048932. gnn-34133

Kuri Srečko, Cirilova ulica 6, Kranj, delovno knjižico. gnj-34562
Lebreht Marjan, Kremberg 11, Sv.Ana v
Slov.goricah, delovno knjižico št. 13732,
ser. št. 309961, izdana 16. 6. 1995.
m-1325
Lenarčič Peter, Drenov grič 159, Vrhnika, delovno knjižico. gnz-34521
Lipicer Petra, Ul. Matije Tomca 4, Domžale, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane. gnl-34085

Osredkar Mario, Jakšičeva ulica 12, Ljubljana, izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila, št. A 0082448. gns-34578
Piperčić Vesna, Cesta v Kostanj 6, Ljubljana, delovno knjižico. gnx-34148
Pirš Valerija, Loče 45, Loče pri Poljčanah, delovno knjižico št. 82797/43344.
gnq-34380

Ljubetić Ajasja, Slovenčeva ulica 78, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala izdala Gimnazija Bežigrad. gnf-34066

PODJETJE ZA UREJANJE HUDOURNIKOV d.d., Hajdrihova 28, Ljubljana, licenco
št. 1191/29 za vozilo TAM 190 T 15 B z
reg. ozanko LJ 45-68K, izdala Gospodarska zbornica Slovenije. gno-34582

Lopert Andreja, Bogojina 90, Bogojina,
dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola
Murska Sobota leta 1998. gnc-34544

Povše Maja, Večna pot 5, Ljubljana, službeno izkaznico. št. 1402, izdala Ministrstvo za obrambo. gne-34517

Marković Marko, Vide Pregarčeve 14,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
23990364, izdala Fakulteta za strojništvo v
Ljubljani. gnd-34518

Prezelj Tomaž, Zadnikarjeva 3, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja poklicna in strokovna šola v Ljubljani. gnt-34152

Mežnar Tina, Avčinova 12, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala gimnazija Poljane.
gnx-34298
Mikulan Marija, Tržaška 87/b, Logatec,
servisno knjižico, št. 000385 za Hyndai Coupe. gnl-34139
Mlakar Anja, Jadranska ulica 10, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18991502,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gnw-34149
Mrhar Tadeja, Ulica Milana Majcna 35,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnb-34074
Mrzlikar Miha, Triglavska 47, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19810251, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnf-34566

Radaković Rajko, Cesta zmage 12/b,
Zagorje ob Savi, delovno knjižico.
gnv-34250
Ratković Radovan, Pržanjska cesta 12/b,
Ljubljana, delovno knjižico. gnj-34262
Rehar Metka, Ulica bratov Letonja 1, Žalec, študentsko izkaznico, št. 18951248,
izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gne-34092
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Glavni urad, Šmartinska 55, Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico pooblaščene uradne osebe na ime: Rojko Lilijana, na delovnem mestu inšpektor III, zaposlena na Davčnem uradu Maribor, pod registrsko številko 09312, izdano dne 1. 8. 1996.
Ob-35038

Simjanov Aleksander Saša, Župančičeva 23, Kranj, delovno knjižico. gno-34207
Simonič Marija, Staneta Rozmana 24,
Metlika, sričevalo 1., 3. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Šole za prodajalce,
izdal
Šolski
center
Brežice
leta
1975,1977.. gno-34032
Simonič Marija, Staneta Rozmana 24,
Metlika, spričevalo 1. in 3. letnika ter spričevalo o zaključnem izpitu Šole za prodajalce, izdal Šolski center Brežice leta 1975,
1977. gnm-34034
Slabe Mojca, Vincarje 3, Škofja Loka,
delovno knjižico. gnu-34301
SLUGA d.o.o., Goriška cesta 72, Ajdovščina, licenco, št. 0001890/43 z dne 18.
5. 1998, naslovljena na naslov Mobel, proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Vipava.
gnz-34096
Sotlar Irena, Petrovičeva 27, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnb-34295
Širme Borut, Spodnje Pirniče 18/a, Medvode, delovno knjižico. gnb-34645
Šoln Jožef, Cesta 1. maja 10, Senovo,
delovno knjižico. gnj-34016
Štajnbaher Jernej, Ulica Metoda Mikuža
18, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala izdala Gimnazija Bežigrad. gnp-34514
Todič Tanja, Šegova 102, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 15894, izdala FDV
v Ljubljani. gne-34592
Vidmar Teja, Potokarjeva 73, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad. gnn-34137
Vincoletto Liana, Sermin 16, Bertoki, Koper - Capodistria, delovno knjižico.
gng-34115
Vodopivec Marko, Selce 41, Pivka, študentsko izkaznico, št. 71990556, izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gno-34536
Zdravković Zoran, Raičeva ulica 20/b,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm-34584
Zupančič Aleš, Cesta v Gorice 10/d,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
23980176, izdala Fakulteta za strojništvo v
Ljubljani. gnn-34358
Žabota Maja, Grablovičeva ulica 28, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala gimnazija
Poljane. gny-34297

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

79 / 8. 9. 2000 / Stran 7171

Vsebina
Razglasi in objave
Pozivi za imenovanje sodnikov porotnikov
Sodni register

7065
7065
7065

Celje

7065

Koper

7078

Ljubljana

7081

Prenehanje družb po skrajšanem postopku in izbris iz
sodnega registra

7086

Ljubljana

7086

Nova Gorica

7089

Evidenca statutov sindikatov
Razglasi sodišč

7089
7089

Oklici dedičem

7089

Izvršbe in zavarovanja

7090

Oklici o skrbnikih in razpravah

7090

Stečajni postopki in likvidacije

7090

Razpisi delovnih mest
Javna naročila po zakonu o javnih naročilih

7091
7092

ZJN-01-GD

7092

ZJN-01-S

7093

ZJN-02-B

7093

ZJN-02-GD

7109

ZJN-02-S

7122

ZJN-03-B - 42. člen

7125

ZJN-03-GD - 42. člen

7135

ZJN-03-S - 42. člen

7141

ZJN-04-B - 55. člen

7144

ZJN-04-S - 55. člen

7144

ZJN-05-B - Sposobnost

7144

ZJN-05-GD - Sposobnost

7147

ZJN-05-S - Sposobnost

7147

Javni razpisi

7148

Objave delniških družb

7152

Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala

7152

Sklici skupščin in nasprotni predlogi

7152

Izpodbojna tožba

7155

Objave po 42. členu zakona o javnih glasilih

7156

Razne objave

7156

Izgubljene listine

7159

Priglasitveni list

7159

Potne listine

7159

Osebne izkaznice

7160

Vozniška dovoljenja

7161

Zavarovalne police

7165

Spričevala

7165

Ostali preklici

7169
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PREDPISI O LASTNINSKI PRAVICI
zakoni o temeljnih lastninskopravnih razmerjih, o ugotavljanju
vzajemnosti, o kmetijskih in o stavbnih zemljiščih
Ukinitev družbene lastnine je povečala zanimanje za predpise, ki urejajo lastninsko pravico. V novi
knjigi v Zbirki predpisov smo povzeli vse ključne zakone na tem področju. Uvodoma objavljamo
ustavne določbe in zakon o temeljnih lastninskopravnih razmerjih. V tem zakonu z ležečim tiskom
(kurzivo) opozarjamo na določbe, ki se v Sloveniji ne uporabljajo. Sledi zakon o ugotavljanju
vzajemnosti, ki ureja način in postopek ugotavljanja vzajemnosti, kar je pogoj za pridobitev
lastninske pravice tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji.
Zakona o kmetijskih in o stavbnih zemljiščih podrobno urejata promet s temi vrstami nepremičnin
in druge možnosti razpolaganja s temi zemljišči. Knjigo pa zaključujejo nekatera poglavja zakona o
nepravdnem postopku. Poleg splošnih določb so v tem delu postopkovne določbe za mejne
spore, delitev skupnega premoženja itd.
Cena 2160 SIT z DDV

10525

N A R O Č I L N I C A
Naročite po faksu: 061/125 14 18
S tem nepreklicno naročam

PREDPISI O LASTNINSKI PRAVICI

Štev. izvodov

Naročeno knjigo mi pošljite na naslov

Davčna številka naročnika
Davčni zavezanec

Firma – ime naročnika

Sektor – oddelek

Ulica in številka

Kraj

Datum

¨ DA

¨ NE

Podpis pooblaščene osebe

Žig
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