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Sodni register

LJUBLJANA
Rg-107447
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 96/04191 z dne 27. 12. 1996 pri
subjektu vpisa GOST–TOUR, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino, gostinstvo,
turizem in zunanjo trgovino Ljubljana,
sedež: Podmilščakova 51, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/24810/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5823978
Dejavnost, vpisana dne 27. 12. 1996:
1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125
Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in
kartona; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z
motornimi vozili; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 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; 5511 Dejavnost hotelov
z restavracijo; 55111 Dejavnost hotelov z
restavracijo; 55112 Dejavnost penzionov;
5512 Dejavnost hotelov brez restavracije;
5521 Dejavnost planinskih in drugih do-
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mov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in napitkov; 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); 6021 Drug
kopenski potniški promet na rednih linijah;
60211 Mestni in primestni potniški promet
na rednih linijah; 60212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah; 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet;
6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 7031 Dejavnost agencij za
posredništvo v prometu z nepremičninami;
7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7484 Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9305 Druge
storitvene dejavnosti.
Rg-113560
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 94/16684 z dne 23. 9. 1997 pri
subjektu vpisa ONA ON CONSULTING,
podjetje za finančno poslovne storitve in
svetovanje, d.o.o., Ljubljana, sedež: Proletarska 4, 1000 Ljubljana, pod vložno št.
1/10265/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, uskladitev dejavnosti, preoblikovanje v d.d. in vpis članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5446023
Firma: ONA ON CONSULTING, podjetje za finančno poslovne storitve in svetovanje, d.d., Ljubljana
Skrajšana firma: Ona On Consulting,
d.d., Ljubljana
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 1000 Ljubljana, Središka 21
Osnovni kapital: 14,820.000 SIT
Ustanovitelji: Agrež Dunja, Ljubljana,
Pot na Lebar 9a, vstop 14. 12. 1990, vložek
51.000 SIT, Aleksič Dušanka, izstop 17. 12.
1994, Andoljšek Martina, Domžale, Kidričeva 18, vstop 14. 12. 1990, vložek 14.000
SIT, Arzenšek Vlasta, Celje, Bibe Roeck 3,
vstop 14. 12. 1990, vložek 83.000 SIT, Bajde Amalija, Kamnik, Mali hrib 4b, vstop
14. 12. 1990, vložek 42.000 SIT, Balažič
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Andreja, izstop 17. 12. 1994, Banošek Dragica, Celje, Skaletova 15, vstop 14. 12.
1990, vložek 53.000 SIT, Bejuk Marjeta,
izstop 17. 12. 1994, Bogdanović Radenko,
izstop 17. 12. 1994, Boh Marija, izstop
17. 12. 1994, Brankovič Zdenka, izstop
17. 12. 1994, Bregar Marija, izstop 17. 12.
1994, Camplin Erika, izstop 17. 12. 1994,
Čaki Zita, Ljubljana, Ul. bratov Babnik 24,
vstop 14. 12. 1990, vložek 165.000 SIT, Debenjak Sandra, Piran, Sečovlje 4, vstop
14. 12. 1990, vložek 27.000 SIT, Dežan Dragica, Ljubljana, Križna 31, vstop 14. 12.
1990, vložek 40.000 SIT, Djedovič Erika,
izstop 17. 12. 1994, Dojer Zdenka, Celje,
Milčinskega 14, vstop 14. 12. 1990, vložek
99.000 SIT, Dornik Marko, Ljubljana, Tesovnikova 74, vstop 14. 12. 1990, vložek
51.000 SIT, Dragar Marjan, Ljubljana, Bilečanska 2, vstop 14. 12. 1990, vložek
440.000 SIT, Fajič Leopoldina, Žalec, Lonica 32/a, vstop 14. 12. 1990, vložek 89.000
SIT, Ferenčak Boris, izstop 17. 12. 1994,
Gerzevič Irena, Vrhnika, Cesta Krimskega
odreda 68, vstop 14. 12. 1990, vložek 45.000
SIT, Gorjup Makedonka, izstop 17. 12.
1994, Gostiša Doris, Vrhnika, Blatna Brezovica 62, vstop 14. 12. 1990, vložek 64.000
SIT, Grabeljšek Francka, izstop 17. 12.
1994, Grad Marija, izstop 17. 12. 1994, Gregorc Mira, Ljubljana, Prule 4, vstop 14. 12.
1990, vložek 539.000 SIT, Gruden Jože, izstop 17. 12. 1994, Guna Karlo, Kamnik, Matija Blejca 8, vstop 14. 12. 1990, vložek
103.000 SIT, Hudoklin Marjan, Domžale,
Ljuba Šercerja 1, vstop 14. 12. 1990, vložek
114.000 SIT, Istenič Jožica, Notranje Gorice, Vnanje Gorice 165, vstop 14. 12. 1990,
vložek 29.000 SIT, Jakobčič Alenka, Ljubljana, Sadinja vas 4, vstop 14. 12. 1990,
vložek 34.000 SIT, Jakofčič Irena, izstop
17. 12. 1994, Jakop Darka, izstop 17. 12.
1994, Jančar Vesna, izstop 17. 12. 1994,
Jazbec Janez, izstop 17. 12. 1994, Jelenc
Franc, Škofja Loka, Reteče 12, vstop 14. 12.
1990, vložek 101.000 SIT, Jemec Zofija,
izstop 17. 12. 1994, Juntez Savica, izstop
17. 12. 1994, Kastelic Frana, Ljubljana, Vlahovičeva 39, vstop 14. 12. 1990, vložek
126.000 SIT, Kastelic Marija, izstop 17. 12.
1994, Kirbiš Jožica, Ljubljana, Podmolnik
37a, vstop 14. 12. 1990, Kolbl Milan, izstop
17. 12. 1994, Korelc Alenka, izstop 17. 12.
1994, Korenjak Anica, izstop 17. 12. 1994,
Korošec Alenka, izstop 17. 12. 1994, Kos
Franc, Kresnice, Kresnice 55, vstop 14. 12.
1990, vložek 106.000 SIT, Košenina Jože,
izstop 17. 12. 1994, Kovač Erika, Trbovlje,
Leninov trg 8, vstop 14. 12. 1990, vložek
85.000 SIT, Kovačič Jože, Ljubljana, Bijedičeva 1, vstop 14. 12. 1990, vložek 416.000
SIT, Krajcer Metka, izstop 17. 12. 1994,
Kraker Dušan, Ljubljana, Petrovičeva 17,
vstop 14. 12. 1990, vložek 33.000 SIT, Krznar Ivanka, izstop 17. 12. 1994, Ladinik Milena, izstop 17. 12. 1994, Lampe Helena,
Ljubljana, Primožičeva 16, vstop 14. 12.
1990, vložek 55.000 SIT, Lebar Martina,
izstop 17. 12. 1994, Lenassi Angela, izstop
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17. 12. 1994, Lisičič Valerija, izstop 17. 12.
1994, Lotrič Marjeta, izstop 17. 12. 1994,
Lukežič Marija, Dol pri Ljubljani, Beričevo
33, vstop 14. 12. 1990, vložek 400.000 SIT,
Malik Marjeta, izstop 17. 12. 1994, Marguč
Marinka, Slovenske Konjice, Titov trg 1,
vstop 14. 12. 1990, vložek 51.000 SIT, Milenkovič Nada, Ljubljana, Metoda Mikuža
24, vstop 14. 12. 1990, vložek 90.000 SIT,
Naglič Milan, izstop 17. 12. 1994, Ocepek
Martina, izstop 17. 12. 1994, Panič Alenka,
izstop 17. 12. 1994, Pavlič Zmagoslav,
Ljubljana, Kvedrova 4, vstop 14. 12. 1990,
vložek 34.000 SIT, Peče Ema, izstop 17. 12.
1994, Perko Stanislav, izstop 17. 12. 1994,
Pervanje Marija, Ljubljana, Vošnjakova 5,
vstop 14. 12. 1990, vložek 75.000 SIT, Pipan Roman, Ljubljana, Grintovška 12, vstop 14. 12. 1990, vložek 3,130.000 SIT, Pirc
Jožica, izstop 17. 12. 1994, Pivk Zvonka,
izstop 17. 12. 1994, Pleše Pavel, Ljubljana,
Cesta na Bokalce 56, vstop 14. 12. 1990,
vložek 313.000 SIT, Poštrak Vesna, izstop
17. 12. 1994, Pretnar Iztok, Ljubljana, Celovška 130, vstop 14. 12. 1990, vložek
43.000 SIT; Prica Milan, Ljubljana, Reška
13, vstop 14. 12. 1990, vložek 42.000 SIT,
Primožič Marija, Slovenske Konjice, Bezina, vstop 14. 12. 1990, vložek 56.000 SIT,
Prosen Andreja, izstop 17. 12. 1994, Pučnik
Marija, Oplotnica, Zgornje Grušovlje 22,
vstop 14. 12. 1990, vložek 93.000 SIT, Puhar Marjan, Ljubljana, Trebinjska 13, vstop
14. 12. 1990, vložek 78.000 SIT, Pustoslemšek Sonja, Tabor, Kapla 23, vstop 14. 12.
1990, vložek 37.000 SIT, Radovanovič Gordana, izstop 17. 12. 1994, Ramovš Lidija,
Ljubljana, Medenska 81e, vstop 14. 12.
1990, vložek 120.000 SIT, Rebolj Jolanda,
Ljubljana, Jurčičeva 2, vstop 14. 12. 1990,
vložek 33.000 SIT, Rems Vera, izstop
17. 12. 1994, Ribarič Antoneta, Piran, Gregorčičeva 35, vstop 14. 12. 1990, vložek
66.000 SIT, Ribič Jelka, izstop 17. 12. 1994,
Romšak Vera, izstop 17. 12. 1994, Savinšek Marjana, Jesenice, Murova 4, vstop
14. 12. 1990, vložek 100.000 SIT, Schwarzbartl Barbara, Ljubljana, Šarhova 32, vstop
14. 12. 1990, vložek 32.000 SIT, Skol Alojzija, Ljubljana, Linhartova 17, vstop 14. 12.
1990, vložek 158.000 SIT, Smrekar Marjan,
Ljubljana, Gabrov trg 23, vstop 14. 12.
1990, vložek 25.000 SIT, Starašinič Marjan, Ljubljana, Zaloška 323, vstop 14. 12.
1990, vložek 41.000 SIT, Sušnik Pepca, Stahovica, Zagorica 5c, vstop 14. 12. 1990, vložek 42.000 SIT, Svetic Tatjana, Kamnik,
Vrhpolje 1, vstop 14. 12. 1990, vložek
31.000 SIT, Širca Bogdan, Ljubljana,
Glinškova pl. 11, vstop 14. 12. 1990, vložek
111.000 SIT, Škrjanc Terezika, Grosuplje,
Kersnikova 3, vstop 14. 12. 1990, vložek
73.000 SIT, Tavčar Jolanda, izstop 17. 12.
1994, Tekavec Minka, Dol pri Ljubljani,
Kleče 11, vstop 14. 12. 1990, vložek 39.000
SIT, Tomšič Jelka, Vrhnika, Vrtnarija 7b,
vstop 14. 12. 1990, vložek 36.000 SIT, Valič Mirjam, izstop 17. 12. 1994, Večerič
Drago, izstop 17. 12. 1994, Vehovec Ivanka, izstop 17. 12. 1994, Vesel Helena, izstop 17. 12. 1994, Vlašič Breda, izstop
17. 12. 1994, Vrebec Barbara, izstop 17. 12.
1994, Vrhovnik Anica, izstop 17. 12. 1994,
Vujasin Vesna, izstop 17. 12. 1994, Vuk
Ivanka, izstop 17. 12. 1994, Zagmajster

Marjeta, izstop 17. 12. 1994, Zalar Marta,
izstop 17. 12. 1994, Zavrtanik Milena, Ljubljana, Molniške čete 7, vstop 14. 12. 1990,
vložek 57.000 SIT, Zika Sonja, Kamnik, Novi trg 14, vstop 14. 12. 1990, vložek 42.000
SIT, Zupančič Mirko, Ljubljana, Sadinja vas
16b, vstop 14. 12. 1990, vložek 23.000 SIT,
Žitnik Vesna, Ljubljana, Bizoviška 2, vstop
14. 12. 1990, vložek 35.000 SIT, Žustovič
Josip, Jelšane, vstop 14. 12. 1990, vložek
80.000 SIT in ON ON CONSULTING,
d.o.o., Ljubljana, Proletarska 4, vstop 25. 3.
1994, vložek 2,922.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarjajo.
Člani nadzornega sveta: Pipan Roman,
Gregorc Mira in Svetic Tatjana, vsi vstop
17. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1997: 2233
Razmnoževanje računalniških zapisov; 5010
Trgovina z motornimi vozili; 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; 5141 Trgovina na debelo
s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in

TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170
Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina
na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 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; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
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datkovnimi bazami; 7412 Računovodske,
knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično
preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Preoblikovanje družbe iz d.o.o. v delniško družbo, vpisano v sodni register s sklepom Srg 16684/94 z dne 22. 9. 1997.

lastni režiji ter v kooperaciji z obrtniki in
drugimi proizvajalci; servisiranje hidravličnih menjalnikov, osnih pogonov in strojne
opreme; trgovina na debelo in drobno ter
trgovina v tranzitu z živili in neživilskimi
proizvodi; posredništvo in komisijski posli
na področju prometa blaga in storitev; komercialni posli pri uresničevanju funkcije
prometa blaga in storitev; prodaja tujih živilskih in neživilskih izdelkov s konsignacijskega skladišča in po brezcarinskih prodajalnah; gostinske storitve – kavarne, krčme, točilnice, bari, ipd. ter turistično posredovanje; notranja špedicija; prevoz blaga
in oseb v cestnem prometu z lastnimi in
najetimi prevoznimi sredstvi, storitve menajalnic.

Rg-108847
Temeljno sodišče v Novem mestu, Enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/01448 z dne 28. 12. 1994 pri subjektu
vpisa EVA, Podjetje za trgovino in kmetijstvo, Krško, d.o.o., pod vložno št.
1/02523/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5623979
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelj: Planinc Matjaž, Zdole, Pleterje 24, vstop 6. 4. 1992, vložek 1,508.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

NOVO MESTO
Rg-108778
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/00740 z dne 25. 1. 1995
pri subjektu vpisa AVTOCENTER RADANOVIČ, trgovsko podjetje, Brežice,
d.o.o., pod vložno št. 1/01004/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5371058
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Radanovič Mihael st., Radanovič Mihael ml. in Radanovič Zofija, vsi
iz Brežic, Levstikova 3, vstopili 24. 5. 1990,
vložili po 500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-108780
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01678 z dne 24. 1. 1995
pri subjektu vpisa UNIVERZAL, Trgovsko podjetje, Jesenice na Dolenjskem,
d.o.o., pod vložno št. 1/00495/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5329213
Osnovni kapital: 4,557.000 SIT
Ustanovitelj: Bizjak Slavko, Jesenice na
Dolenjskem 8a, vstop 29. 1. 1990, vložek
4,557.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-108781
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01715 z dne 26. 1. 1995
pri subjektu vpisa KOVIS, proizvodnja,
prodaja, izvoz-uvoz, zastopstva, gostinstvo in turizem, Velika Dolina 37, sedež: Jesenice na Dolenjskem, d.o.o., pod
vložno št. 1/00648/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega spremembo dejavnosti in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5333407
Osnovni kapital: 2,002.000 SIT
Ustanovitelj: Pangrčič Anton, Jesenice
na Dolenjskem, Velika Dolina 37, vstop
20. 12. 1989, vložek 2,002.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost družbe se doslej glasi: kovinsko predelovalna dejavnost v lastni režiji
ter v kooperaciji z obrtniki in drugimi proizvajalci; strojna industrija in proizvodnja
prometnih sredstev (brez ladjedelništva) v

Rg-108840
Temeljno sodišče v Novem mestu, Enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/00676 z dne 16. 9. 1994 pri subjektu vpisa TRIEMA, Podjetje za izobraževanje,
turizem, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Kostanjevica, pod vložno št. 1/01905/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5534631
Osnovni kapital: 1,508.000 SIT
Ustanovitelja: Zajelšnik Marjanca in Zajelšnik Matjažek, oba iz Kostanjevice na
Krki, Ljubljanska 21, vstopial 26. 9. 1991,
vložila po 754.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjata.
Rg-108841
Temeljno sodišče v Novem mestu, Enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/00998 z dne 24. 10. 1994 pri subjektu
vpisa OAZA – trgovina in storitve, Kostanjevica na Krki, d.o.o., pod vložno št.
1/03186/00 vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala, spremembo dejavnosti in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5757444
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pešič Robert, Kostanjevica
na Krki, Dolšce 19a, vstop 29. 3. 1993, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost se razširi na: druge gostinske
storitve, od tega kavarne, krčme, točilnice,
bari ipd.
Dejavnost se odslej glasi: trgovina na
debelo vseh živilskih in neživilskih izdelkov; trgovina na drobno vseh živilskih in
neživilskih izdelkov; trgovina v tranzitu
vseh živilskih in neževilskih izdelkov; ambulantna prodaja vseh živilskih in neživilskih izdelkov; storitve na področju prometa, od tega: komercialni posli pri uresničevanju funkcije prometa blaga in storitev;
neomenjene storitve na področju prometa;
prevoz potnikov in blaga ter druge storitve
v cestnem prometu; izdelava in popravilo
izdelkov iz tekstila; posli zunanjetrgovinskega prometa, od tega: storitve v zunanjetrgovinskem prometu, od tega: posredovanje in zastopstvo v prometu blaga in storitev, konsignacija; druge gostinske storitve,
od tega kavarne, krčme, točilnice, bari, ipd.

Rg-108849
Temeljno sodišče v Novem mestu, Enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/01068 z dne 7. 12. 1994 pri subjektu vpisa IKODENT – proizvodnja in storitve,
Krško, d.o.o., pod vložno št. 1/03546/00
vpisalo v sodni register tega sodišča povečanje osnovnega kapitala in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5811961
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Jalovec Iztok, Krško, Papirniška 17a, vstop 17. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
KRANJ
Srg 1292/96
Rg-103305
Družba KOVIN HOTOVLJE, kovaško
podjetje, d.o.o., s sedežem Hotovlje 43,
Poljane, vpisana na reg. vl. št. 1/934/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznsoti družbe upnikom prevzame Bizovičar Franc, Hotovlje 43, Poljane.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 6. 2. 1997

KRŠKO
Srg 123/97
Rg-112234
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
družba ALMA, trgovina, gostinstvo,
prevozništvo in storitve, d.o.o., Brežice,
Cerjakova ulica 2, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 2. 4.
1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Lapuh Eva, Cesta bratov Cerjakov 2, Brežice, z ustanovitvenim
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kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 8.000 SIT
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 Krškem
dne 15. 9. 1997

Ustanovitelja sta Franci Šraj, Jagoče 14,
Laško in Sašo Kreč, Ul. Nade Ovčakove 14,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese znesku 25.000 SIT na
Franca Šraja in v znesku 75.000 SIT na
Saša Kreča.
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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 1996

Srg 17243/94
Rg-522
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba INSTAL - SYSTEM, Instalacijski sistemi in gradbeništvo, d.o.o., Turjak 41, Turjak, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 12. 12.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Tischer Valter, Turjak,
Turjak 41, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na Tischer Valterja.
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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 4. 1996

Srg 122/97
Rg-111836
Okrožno sodišče v Krškem kot registrsko sodišče je po predlogu sklenilo:
LASTOVKA, trgovsko proizvodno
podjetje, d.o.o., Pečice, Pečice 36, Podsreda, se izbriše iz sodnega registra.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzela Plevnik Verica, Kostanjek 4b, Krško.
Zoper ta sklep je dopustna pritožba v
roku 15 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS na Višje sodišče v Ljubljani. Pritožbo lahko vloži vsak, ki ima pravni interes pri tem sodišču, v dveh izvodih.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 2. 9. 1997

LJUBLJANA
Srg 11219/94
Rg-518
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
MIT, Mala Industrija in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl. 1/6546/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Jože Plestenjak, Ljubgojna 8, Horjul, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT 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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 1996
Srg 11231/94
Rg-519
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
TERSIS, Terminali in sistemi, d.o.o.,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/20294/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 12. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.

Srg 12310/94
Rg-520
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
INFO OAZA, podjetje za software, inženiring, izobraževanje, marketing, zastopstvo in managment, d.o.o., Šišenska 27,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 10. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Talib Damij, Šišenska 27,
Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000
SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT 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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 9. 1996
Srg 16257/94
Rg-521
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
SUPERBA, trgovsko podejtje, d.o.o.,
Ljubljana, Suhadolčeva 33, reg. št. vl.
1/18147/00 preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 14. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Zdenka Klep, Suhadolčeva 33, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese v celoti na Zdenko Klep.
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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 6. 1996

Srg 17308/94
Rg-523
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba RENOME – gradbeni inženiring, d.o.o., Ljubljana, V Zalar 8, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Tadeja Šlosar roj. Novak, Na Tezi št. 7, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT 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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 6. 1996
Srg 17344/94
Rg-524
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
VI-MI, poslovni in komercialni inženiring, d.o.o., Korytlkova 30, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/14877/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Vincencij Ogrin in Mirjam Ogrin, Korytkova 30, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese do ene polovice na vsakega 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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 1996

po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 28. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Margareta Potrata, Cizejeva 12, Ljubljana-Šentvid, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT 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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 1996

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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 1996

Srg 17755/94
Rg-525
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
GLAMOUR, d.o.o., Trgovina in storitve, Dunajska 15, Ljubljana, reg. št. vl.
1/13779/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 23. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Staša Cerar, Staneta
Žagarja 37, Radovljica, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese znesku 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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 1996
Srg 17839/94
Rg-526
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
METAFORMA, ekonomsko-finančni in
založniški inženiring, d.o.o., Potokarjeva 61,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/19475/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 27. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Vanda Brglez, Potokarjeva 61 in Marjeta Škrabar, Topniška 23,
obe Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese do ene polovice na vsako
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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 1996
Srg 18364/94
Rg-527
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
MAGGIE, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana-Šentvid, reg. št. vl. 1/10210/00, preneha

Srg 18607/94
Rg-528
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba VIBON, Trgovina in proizvodnja, d.o.o., Rožna dolina c. VIII/8, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Žarko Petrevčič, Grgarske ravne 51, Grgar, z ustanovitvenim kapitalom 122.892 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
122.892 SIT prenese v celoti na Žarka Petreviča.
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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 1996
Srg 19709/94
Rg-529
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
PROTON, d.o.o., proizvodnja in trgovina z elektronskimi napravami, Ljubljana, reg. št. vl. 1/2891/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Nedeljko Dabič, Škrabčeva 31, Ljubljana in Andrej Toporišič, Kržičeva 6, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese do ene polovice vsakega
ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

Srg 19711/94
Rg-530
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
LEDIS, d.o.o., proizvodnja in trgovina
na debelo in drobno, Ljubljana, reg. št. vl.
1/10809/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Anton Piskar in Romana Piskar, oba C. v Pečale 12, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese do ene polovice na vsakega 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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 1996
Srg 19714/94
Rg-531
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
FRIGO, podjetje za transport in trgovino, d.o.o., Žlebe 1 g, Medvode, reg. št.
vl. 1/16259/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 30. 12.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Vladimir Škrlin, Žlebe
1/g, Medvode, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT 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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 1996
Srg 19833/94
Rg-532
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba ŠTEVILA, podjetje za računovodske in finančne storitve, d.o.o.,
Ivančna Gorica, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 21. 12.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
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Ustanoviteljica je Majda Mandelj, Juša
Kozaka 24, Ivančna Gorica, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT 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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 7. 1996

Srg 19899/94
Rg-535
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
AXXA TRADE, d.o.o.o., Ljubljana, trgovina in storitve, Knezova 11, reg. št. vl.
1/24039/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Miroslav Batista, Ul.
29. novembra 51/b, Celje, z ustanovitvenim
kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT 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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 1996

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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 1996

Srg 19835/94
Rg-533
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
NUTRI, d.o.o., Podjetje za trženje in
svetovanje, Glavarjeva 12, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/15730/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 29. 12.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Janez Jezeršek, Glavarjeva 12, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT 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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 1996
Srg 19840/94
Rg-534
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
SOFTART, d.o.o., Software, inženiring
in zastopstvo, d.o.o., Ljubljana, reg. št. vl.
1/14895/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Gregor Tratnik, Chengdujska 6, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT 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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 1996

Srg 134/95
Rg-536
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba MUGY MODA, trgovsko podjetje, Puhterjeva 3, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 30. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Ivan Jalšovečki, Lipovnik 77, Ivanec, Republika Hrvatska, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Ivana Jalšovečkega.
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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 12. 1996
Srg 1299/95
Rg-537
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
JAKA, S. d.o.o., trgovsko in storitveno
podjetje, Ljubljana, reg. št. vl. 1/12823/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 17. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Jaka Suša in Anica Suša, oba Kozarška 27, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese do ene polovice na vsakega ustanovitelja.

Srg 1316/95
Rg-538
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
ROŽMARIN, Trgovsko podjetje na
drobno, d.o.o., Glavarjeva 92, Komenda,
reg. št. vl. 1/4186/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
10. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Samo Vadnov, Glavarjeva 92, Kamnik, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT 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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 1996
Srg 1321/95
Rg-539
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Podjetje za posredovanje transportnih storitev TRANSPORTNA BORZA,
d.o.o., Stegne 19, Ljubljana, reg. št.
vl. 1/22844/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 24. 5.
1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Miroljub Stamatovič,
Majde Vrhovnikove 6, Rudi Zorko, Cesta
vstaje 24, Vesna Janič, Gregorčičeva 9, Peter Čarman, Martinčeva 28 in Evgen Gržanič, Gotska 6, vsi Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v znesku 26.000 SIT
Miroljubu Stamatoviču, v znesku 25.000
SIT Vesni Janič, v znesku 19.000 SIT Rudiju Zorku, v znesku 15.000 SIT Petru Čarmanu in v znesku 15.000 SIT Evgenu Gržaniču.
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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 1996
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Srg 1327/95
Rg-540
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
KARDIAL, Podjetje za mednarodni
transport, gostinstvo, turizem in trgovino, d.o.o., Ljubljana,
reg. št. vl.
1/21500/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 16. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Marko Mišič, Zadobrovška 22, Ljubljana-Polje in Slobodan Toprek, Cesta 24. junija 32, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 110.404 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
110.404 SIT prenese do ene polovice na
vsakega 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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 6. 1996

Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
45.000 SIT prenese do ene polovice na vsakega 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. 6. 1996

SABRINA, d.o.o., trgovina, gostinstvo,
turizem, storitve, Tržaška 66, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 21. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja je Boštjan Kocijan, Tržaška 66, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT 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 18. 6. 1996

Srg 1365/95
Rg-541
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
B’ART DESIGN, d.o.o., Osenjakova
14, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 23. 3.
1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Snježana Mahmutovič,
Osenjakova 14, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT 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 reigstra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 6. 1996
Srg 1369/95
Rg-542
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
ITUS FLY, Turistična agencija, d.o.o.,
Pot za Bistrico 50a, Domžale, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 15. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Dollinschegg Karel,
Joanneumring 18, Graz, Avstrija in Grošelj
Valentin, Pot za Bistrico 50a, Domžale, Slovenija, z ustanovitvenim kapitalom 45.000
SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Srg 1370/95
Rg-543
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
DAMI, d.o.o., trgovsko podjetje, Tesovnikova 19, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
24. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Hrovat Damjan, Tesovnikova 19, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT 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 18. 6. 1996
Srg 1377/95
Rg-544
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
ALTEA, d.o.o., trgovsko podjetje, Ulica v Kokovšek 6, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 21. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Balon Branko, Ulica v
Kokovšek 6, Črnuče in Pristavec Robert,
Kersnikova 11, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom v znesku 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese do ene polovice na vsakega 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 18. 6. 1996
Srg 1378/95
Rg-545
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Srg 1394/95
Rg-546
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
TIMM, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, inženiring in trgovino, Trata I/6, Kočevje, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 25. 2. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Irena Ruparčič in Mirko Ruparčič, oba Trata I/6, Kočevje, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese do višine 4.000 SIT na
vsakega 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. 6. 1996
Srg 1410/95
Rg-547
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba KOME–BIM, d.o.o., Ljubljana, Podjetje za proizvodnjo, projektiranje in trgovino, Ravbarjeva 5, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 15. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Cirman Marjan, Ravbarjeva 5, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
8.000 SIT, ki prevzame obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT 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 so-
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dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 4. 1996

novitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese na vsakega ustanovitelja
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 3. 6. 1996

Srg 1458/95
Rg-553
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
THERMOTRON – COMMERCE,
d.o.o., Podjetje za električne stroje in naprave ter merilno in regulacijsko opremo, Trubarjeva 78, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 15. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Pečnik Zdenka, Delavska 54, Kranj, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT 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 13. 6. 1996

Srg 1414/95
Rg-548
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba HUMANUM, d.o.o., družba za
marketing in design, Ljubljana, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 23. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Belcijan Silvo, Ljubljana,
Gospodinjska 10, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT 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 1. 4. 1996
Srg 1424/95
Rg-549
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
TINTER, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, usluge, kooperacijo in trgovino,
Ljubljana, Vide Pregarčeve 12, reg. št. vl.
1/10799/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 27. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Radovan Milosavljevič,
Vide Pregarčeve 12, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese do ene polovice na vsakega 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 27. 6. 1996
Srg 1427/95
Rg-550
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba TRČEK, d.o.o., trgovina na debelo in drobno, vzdrževanje elektro, elektronske in računalniške opreme, d.o.o.,
Stara cesta 52, Vrhnika, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
24. 4. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Andreja Trček in Vinko Trček, oba iz Rovt, Petkovec 54, z usta-

Srg 1439/95
Rg-551
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
ŠAMUT, d.o.o., Podjetje za inženiring,
trgovino, proizvodnjo, storitve, Lončarska 18, Dolenja vas, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
21. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Kromar Marija in Kromar Stane, oba Lončarska 18, Dolenja vas,
z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT prenese do ene polovice na vsakega 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 18. 6. 1996
Srg 1440/95
Rg-552
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
GUMBEK, kulturno, umetniško in
vzgojnoizobraževalni studio, d.o.o., Ljubljana, Ul. Mirka Tomšiča 12, Ljubljana
Šmartno, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 23. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Mojca Oman-Pogačar,
Ul. Mirka Tomšiča 12, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 157.500 SIT, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
157.5000 SIT 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 13. 6. 1996

Srg 01761/95
Rg-554
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba ZORA, podjetje za poslovne
storitve in trgovino, d.o.o., Ljubljana, Tivolska 40, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 30. 3. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Matija Benulič in Zora
Benulič, oba Ljubljana, Cesta VII. korpusa
13, z ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese do ene polovice na vsakega 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 4. 7. 1996
Srg 1941/95
Rg-555
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
ZASUN, Podjetje za projektiranje in
inženiring strojnih instalacij, d.o.o., Golovec 9, Trbovlje, reg. št. vl. 1/3384/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 29. 12. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Franc Medved, Golovec 9, Trbovlje in Marjan Bricl, Gabersko
65c, Trbovlje, z ustanovitvenim kapitalom
2.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Št. 70 – 14. XI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 5505

Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v znesku 1.100 SIT na
Franca Medveda in v znesku 900 SIT na
Marjana Brilca.
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. 6. 1996

Družba MCP, družba za trgovino in
zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Ul. prvoborcev 17, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 27. 10. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Meta Cerar in Slavka
Cerar, obe Ljubljana, Ulica prvoborcev 17,
z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
7.000 SIT prenese na Meto Cerar in v znesku
1.000 SIT na Slavko Cerar.
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 3. 6. 1996

100.000 SIT 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 29. 5. 1997

Srg 2352/95
Rg-556
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
SEMI LINNEA, finančno svetovanje,
Bratov Učakar 72, Ljubljana, reg. št. vl.
1/13275/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 4. 5. 1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Sergej Miković, Ulica
bratov Učakar 72, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT 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. 6. 1996
Srg 5473/95
Rg-557
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
GO–PA, Goričane papir, d.o.o., Ladja
10, Medvode, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 11.
1995.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Sklad Republike Slovenije za razvoj, d.d., Kotnikova 28, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000
SIT, ki prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,000.000 SIT 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 5. 6. 1996
Srg 6030/95
Rg-558
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Srg 3471/96
Rg-559
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba MINAL NOVAK IN OSTALI,
d.n.o., Proizvodnja, storitve, trgovina,
d.n.o., Krpanova 10, Vrhnika, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 13. 6. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljici sta Borštnar Novak Nada
in Ogrin Milena, s premoženjem v vrednosti
172.019,23 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
172.019,23 SIT deli tako, da se gotovina na
žiro računu dodeli Borštnar Novak Nadi,
polavtomatski stroj za izdelovanje PVC
vrečk pa ostane v solasti Nade Borštnar Novak in Ogrin Milene, vsaki 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 19. 12. 1996
Srg 3712/96
Rg-560
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba GATON, podjetje za marketing, trgovina in storitve, d.o.o., Golouhova 23, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 8. 7.
1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Gašparec Knapič Antonija, Golouhova 23, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku

Srg 456/97
Rg-561
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba BOKING, inženiring za revitalizacijo gradu, Bokalci, d.o.o., Hajdrihova 4, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 11. 4.
1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta M–Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Tolstojeva 63, Ljubljana in IBE,
d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring,
Hajdrihova 4, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje družbe 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 29. 5. 1997
Srg 452/97
Rg-562
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba RALE, d.o.o., podjetje za prehrambeno, gostinsko, trgovsko in proizvodno dejavnost ter finančno komercialni marketing, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 8. 1. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Ramiz Kadrin, Zaloška c.
205, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT 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 26. 5. 1997
Srg 924/97
Rg-563
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
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Družba GENERALPAG, d.o.o., podjetje za storitve, trgovino, consultin, Lepodvorska 2, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
12. 8. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Kunej Nataša, Lepodvorska 2, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
8.000 SIT 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 26. 9. 1997

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 26. 9. 1997

skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 20. 6. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Nataša Kralj, Srednje
Jarše 78, Domžale in Marjan Kralj, Prešernova 20, Radomlje, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja, vsakemu do ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 5. 1996

Srg 1776/97
Rg-564
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba HIMEX, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 21. 3. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Jožefa Komadina, Triglavska 31, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
100.000 SIT 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 26. 9. 1997
Srg 1892/97
Rg-565
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba FIPS, finančno računovodski
posli in storitve na področju trgovine, turizma in gostinstva, d.o.o., Ljubljana,
Chengdujska 10, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 1. 4.
1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Sedej Breda, Chengdujska 10, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,500.000 SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.

Srg 09006/94
Rg-566
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
DIAMANT, podjetje za čiščenje in
vzdrževanje objektov, d.o.o., Ljubljana,
Maroltova 15, reg. št. vl. 1/12653/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 23. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Gregor Švajger, Ljubljana, Prijateljeva 19, z ustanovitvenim kapitalom 9.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
9.000 SIT 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 21. 4. 1995
Srg 10549/94
Rg-567
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
G13A, d.o.o., podjetje za organizacijo,
posredovanje, zastopanje, raziskovanje,
razvoj, trgovino in turizem, Ljubljana,
Gregorčičeva 13a, reg. št. vl. 1/03896/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 25. 5. 1994.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Matija Rozman in Vito
Stante, oba Gregorčičeva 13a, Ljubljana, z
ustanovitvenim kapitalom 2.000 SIT, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
2.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja,
vsakemu do ene polovice.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 4. 1995
Srg 13845/94
Rg-568
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba QUEEN, trgovsko in proizvodno podjetje d.o.o., Domžale, preneha po

MARIBOR
Srg 94/03228
Rg-106654
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 94/03228 z dne 2. 4. 1997 pod
št. vložka 1/06629/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: DAGRED, storitveno, trgovsko
in gostinsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: DAGRED, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2314 Zgornja Polskava, Na
gmajni
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Kosi Marjan in Kosi Jambrovič Majda, izstopila 25. 3. 1997.
Srg 96/00954
Rg-110915
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 96/00954 z dne 9. 7. 1997 pod
št. vložka 1/07836/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: TAKRA, podjetje za storitve in
zunanjo trgovino, d.o.o.
Skrajšana firma: TAKRA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Trčova 275
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Krajnc Tanja in Krajnc
Marjan, izstopila 8. 7. 1997.
Srg 96/00231
Rg-113063
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg št. 96/00231 z dne 25. 9. 1997 pod št.
vložka 1/01418/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: G.T.I. EXPORT-IMPORT, trgovsko podjetje, svetovanje in inženiring,
zastopanje tujih in domačih firm, d.o.o.
Skrajšana firma: G.T.I. export-import,
d.o.o.
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Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Koroška cesta
14-16/1
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Gusel Leo, Tomažič Tomaž in Internationale Handelsagentur I.L.,
izstopili 7. 5. 1996.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenik, upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 9. 1997

Ustanovitelj je Gorica, Splošno gradbeno podjetje, d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva
19, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 4. 1997

Srg 97/00171
Rg-113149
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00171 z dne 15. 7. 1997 pod
št. vložka 1/06239/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Firma: BOLES, trgovsko in storitveno
podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: BOLES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Titova
cesta 12/a
Osnovni kapital: 1.730.000 SIT
Ustanovitelj: Norbert Robert, izstopil
15. 7. 1997.

MURSKA SOBOTA
Srg 97/00339
Rg-110518
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00339 z dne 20. 6. 1997
pod št. vložka 1/00472/00 izbrisalo iz sodnega registra tega sodišča družbo zaradi spojitve s temile podatki:
Matična št.: 5363756
Firma: RADENSKA – DIANA, Podjetje za turizem in gostinstvo Murska Sobota, d.o.o.
Skrajšana firma: RADENSKA – DIANA, Murska Sobota, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Titova
ul. 26
Osnovni kapital: 36.780.512 SIT
Ustanovitelj: Zdravilišče Radenska s tremi srci, Radenci, p.o., izstop 29. 12. 1995.
Izbris zaradi spojitve v novoustanovljeno družbo Radenska – Zvezda – Diana –
podjetje za turizem, gostinstvo in trgovino
Murska Sobota, d.o.o., Murska Sobota, Trg
zmage 8 (reg. vl. tuk. sodišča 1/2197/00).
Srg 313/96
Rg-113210
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
Družba N.A.J., Podjetje za trgovino,
gostinstvo in posredništvo Murska Sobota, d.o.o., Murska Sobota, Lendavska 28,
vpisano v vl. št. 1/864-00, preneha po skrajšanem postopku zakona o gospodarskih
družbah po sklepu z dne 3. 10. 1996.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Čagran Franc, Murska Sobota, Lendavska 28, kot družbenik prevzema obveznost
plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
ustanovitelja.

NOVA GORICA
Rg-101156
Družba RAST, Proizvodnja-storitve-trgovina, d.o.o., Vitovlje 37, Šempas, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v
registru s št. reg. vl. 1-3071-00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 7. 12. 1994.
Ustanovitelja sta Košuta Elizabeta, Vitovlje 37, Šempas in Ušaj Jordan, Vitovlje
92, Šempas, ki 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
ustanoviteljev v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 12. 1994

Rg-110699
Družba GRADBENA OPERATIVA
GORICA, Podjetje za opravljanje gradbene dejavnosti, d.o.o., Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 12, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v registru s št.
reg. vl. 1-1524-00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z
dne 22. 4. 1997.
Ustanovitelj je Gorica, Splošno gradbeno podjetje, d.o.o., Nova Gorica, Erjavčeva
19, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 4. 1997

Srg 94/01901
Rg-110476
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01901 z dne 9. 6. 1997 pod
št. vložka 1/00897/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5371660
Firma: WEIT, Podjetje za notranjo in
zunanjo trgovino ter transport, d.o.o., Nova Gorica, Za spomenikom 15, Solkan
Skrajšana firma: WEIT, d.o.o., Nova
Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Solkan, Za spomenikom 15
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep ustanoviteljice družbe z dne 5. 12.
1994 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema
Dornik Valda, Za spomenikom 15, Solkan.

Srg 97/00706
Rg-111639
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00706 z dne 24. 7. 1997 pod
št. vložka 1/02116/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi pripojitve s temile podatki:
Matična št.: 5563003
Firma: ISKRA SARA, Gostinstvo, trgovina, turizem, d.o.o., Šempeter
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Šempeter, Vbrtojbenska 62
Osnovni kapital: 96,037.269 SIT
Ustanoviteljica: Iskra Avtoelektrika, Nova Gorica, d.d., izstop 24. 7. 1997.

Rg-110698
Družba EXPORT GHORICA, Podjetje za zunanjo trgovino, d.o.o., Nova Gorica, s sedežem Erjavčeva 19, Nova Gorica,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v registru s št. reg. vl. 1-1526-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 22. 4. 1997.

Srg 94/02330
Rg-112999
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02330 z dne 2. 9. 1997 pod
št. vložka 1/03167/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5772648
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Firma: PACO TRADE, Trgovina in inženiring, d.o.o., Nova Gorica
Skrajšana firma: PACO TRADE, d.o.o.,
Nova Gorica
Pravnoor. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Nova Gorica, Tolminskih puntarjev 12
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlić Josip, izstopil 2. 9.
1997.
Sklep ustanovitelja družbe z dne 29. 12.
1994 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzema Pavlić Josip, Borisa Kalina 85, Solkan.

dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče Novo mesto
dne 10. 9. 1997

Rg-113269
Družba KONZULENT, Consulting in
poslovne storitve, d.o.o., Nova Gorica, Vipavska c. 13, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici v registru s št. reg. vl.
1-2672-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljic družbe z dne
25. 9. 1997.
Ustanoviteljice so Kavčič Vida, Lipa 43,
Kostanjevica na Krasu, Murovec Katerina
Slava, Šempas 120, Šempas in Slokar Jolanda, Ulica Sergeja Mašere 7, Pristava, Nova Gorica, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljicam.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanoviteljic v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 25. 9. 1997

NOVO MESTO
0Srg 361/97
Rg-112048
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba MIZARSTVO-KURENT, d.o.o.,
Vesela Gora 6, Šentrupert, vpisana na reg.
vl. št. 1-2966/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 21. 8. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Kurent Peter, Vesela Gora
6, Šentrupert, z ustanovitvenim kapitalom
100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 100.000 SIT
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 so-

Srg 97/00270
Rg-112235
Okrožno sodišče v Novem mestu je s sklepom Srg št. 97/00270 z dne 11. 9. 1997 pod
št. vložka 1/01307/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po skrajšanem postopku s temile podatki:
Matična št.: 5417325
Firma: POLLUX, storitveno, posredniško in trgovsko podjetje, d.o.o., Novo
mesto
Skrajšana firma: POLLUX, d.o.o., Novo mesto
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 8000 Novo mesto, Drska 3
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Božič Gregor, Skobe Robert, Uhan Ludvik in Turk Marjan, izstopili
10. 5. 1997.
Sklep skupščine z dne 10. 5. 1997 o prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skrajšanem postopku. Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Gregor Božič, Šegova 8, Novo mesto,
Robert Skobe, Školova ul. 4, Novo mesto,
Ludvik Uhan, Stošičeva 6, Kranj in Marjan
Turk, Stopiče 5, Novo mesto.
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Evidenca statutov
sindikatov
Št. 121-1/97-21
Ob-4856
Upravna enota Tržič sprejme z dnem
izdaje te odločbe v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 16. 10.
1997 pod zap. št. 31, z nazivom: pravilnik
sindikata družbe BPT Tržič VES – KNSS
Neodvisnost, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata, z imenom: KNSS
Neodvisnost, Sindikat družbe BPT, VES,
Tržič in sedež: Predilniška cesta 16,
Tržič.
Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravilnika iz 1. točke izreka postane sindikat pravna oseba.
Št. 2/1-028-1/97
Ob-4857
Upravna enota Vrhnika sprejme v
hrambo pravila SVIZ VVZ Borovnica, s
sedežem Borovnica, Paplerjeva 5, Borovnica.
Pravila so sprejeta v hrambo 9. 9. 1997
pod št. 2/1-028-1/97.

PTUJ
Srg 141/96
Rg-113191
Družba PRAMEN, podjetje za trgovino in osebne storitve, d.o.o., Jadranska
ulica 3, Ptuj, reg. št. vl. 1/3622-00, katere
ustanoviteljici sta Lidija Kolbl in Majda
Kolbl, obe Jadranska ulica 3, Ptuj, po sklepu ustanoviteljic družbe z dne 24. 6. 1996
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzeli Lidija Kolbl in Majda Kolbl.
Zoper sklep lahko družbenici, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 8. 1997
Srg 166/96
Rg-113190
Družba APOLON, trgovina in turizem,
d.o.o., Tomšičeva 28, Ptuj, reg. št. vl.
1/4378-00, katere ustanovitelj je Rozman
Franjo, Tomšičeva 28, Ptuj, po sklepu ustanovitelja družbe z dne 5. 6. 1996 preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Rozman Franjo.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 8. 1997

Razglasi sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 16/91-241
S-440
To sodišče obvešča vse upnike, da bo
četrti narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi TIPPO Tovarna industrijske pralne in procesne opreme, p.o. – v stečaju,
Maribor, Turnerjeva 17, dne 9. 12. 1997
ob 11.30 v sobi št. 330.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 11. 1997
St 12/97
S-441
To sodišče je s sklepom, z dne 28. 10.
1997, odločilo, da se stečajni postopek nad
družbo Key Pool, d.o.o., Trgovina, marketing in ključavničarstvo, d.o.o., Strunjan 52/a, Portorož začne in takoj zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 11. 1997
St 14/97
S-442
To sodišče je v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Cimos tovarna Koper, d.o.o., Proizvodnja avtomobilskih de-
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lov Koper, s sklepom opr. št. St 14/97, z
dne 9. 10. 1997, potrdilo prisilno poravnavo
med dolžnikom in njegovimi upniki.
Dolžnik izplača upnikom iz prvega razreda njihove terjatve v odstotkovno zmanjšanih zneskih in v rokih, določenih v pogodbah, sklenjenih med upniki in dolžnikom in razvidnih iz točke II/1.1. izreka sklepa. Ostalim upnikom, ki so uvrščeni v drugi
razred, izplača dolžnik njihove ugotovljene
terjatve v višini 20%, v roku enega leta in z
obrestno mero PIBOR + 1. Upnikom – delavcem, ki so uvrščeni v tretji razred, dolžnik izplača terjatve v 100% zneskih v roku
enega leta, začenši s plačilom prvega od
devetih obrokov v tretjem mesecu po sklenjeni prisilni poravnavi, obrestovano s temeljno obrestno mero.
Seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane, z njihovimi ugotovljenimi
in zmanjšanimi zneski, je razviden iz točke
II/2 izreka sklepa.
Sklep je postal pravnomočen 23. 10.
1997.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 6. 11. 1997

Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Marina Pilej iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana,
– Slovenska investicijska banka, d.d.,
Ljubljana,
– Živila Kranj, d.d., Naklo,
– Ljubljanske mlekarne, d.o.o., Ljubljana,
– Samira Sulić, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 3. 11. 1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 11. 1997

Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Jernej Razboršek iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Kovintrade, d.d., Mariborska c. 7,
Celje,
– Cementarna, d.d., Kolodvorska 5, Trbovlje,
– Gorenje servis, d.o.o., Partizanska 12,
Velenje,
– Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna
enota Trbovlje, C. oktobrske revolucije 14,
Trbovlje,
– Stojanka Murn, predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 4. 11. 1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 1997

St 31/96
S-443
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Slovenijavino, p.o., Frankopanska 11, Ljubljana za dne 30. 12.
1997 ob 12. uri v konferenčni dvorani tega
sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi 312 in
313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 11. 1997
St 11/96-69
S-444
Narok za prisilno poravnavo v postopku
prisilne poravnave v stečaju nad dolžnikom
Agro trade izvoz-uvoz-nabava in prodaja
živine, Dokležovje, d.o.o. – v stečaju, bo
dne 1. 12. 1997 ob 12. uri pri tem sodišču v
sobi št. 12.
Predlog načrta finančne reorganizacije
si lahko upniki ogledajo pri tukajšnjem sodišču v času uradnih ur v sobi št. 411.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 10. 1997
St 56/97
S-445
To sodišče je s sklepom z dne 3. 11.
1997 pod opr. št. St 56/97 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Plasmes,
d.o.o., Ljubljana, Poljanska 20.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
30 dneh po objavi oklica v Uradnem listu
RS, prijavijo svoje terjatve.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.

St 5/97-9
S-446
To sodišče je s sklepom opr. št. St 5/97 z
dne 3. 11. 1997 začelo skrajšani stečajni
postopek nad dolžnikom EKO Urek, d.o.o.,
Novo mesto, Krajčeva 7, Novo mesto.
Za stečajno upraviteljico je določena Sabina Smolej, dipl. pravnica, Nad mlini 100,
Novo mesto.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od objave oklica o začetku stečajnega
postopka v Uradnem listu RS. Prijave je
treba vložiti v skladu z določili 137. člena
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93 in 37/97) v dveh
izvodih in dokazih ter kolkovane s predpisano sodno takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. 2. 1998 ob 9. uri v sobi št. 108 naslovnega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 3. 11.
1997.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 3. 11. 1997
St 22/96
S-447
V stečajnem postopku zoper Restavracijo Tine na Klancu, d.o.o., Portorož – v
stečaju, bo narok za obravnavanje osnutka
za glavno razdelitev dne 17. 12. 1997 ob 9.
uri, v sobi št. 153 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev vsak delovni dan, v času
uradnih ur, v gospodarski pisarni, soba št.
208 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 4. 11. 1997
St 59/97
S-448
To sodišče je s sklepom z dne 4. 11.
1997 pod opr. št. St 59/97 začelo stečajni
postopek prisilne poravnave nad dolžnikom ABC Tehnohit, d.o.o., Trbovlje,
1. junija 1.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
30 dneh po objavi oklica v Uradnem listu
RS, prijavijo svoje terjatve.

St 499/93
S-449
To sodišče v likvidacijskem postopku
nad Riko Turist, d.o.o., Ribnica – v likvidaciji razpisuje 2. narok za preizkus prijavljenih terjatev za dne 2. 12. 1997 ob 9. uri v
konferenčni dvorani.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 1997
St 12/97-4
S-450
To sodišče je s sklepom opr. št. St 12/97
z dne 7. 11. 1997 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Gorjanci – Avtobusni promet, d.d., Novo mesto, Topliška cesta 1,
Novo mesto.
Za stečajnega upravitelja je določen Martin Drgan dipl. ek., stanujoč Cesta brigad 5,
Novo mesto.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v roku dveh
mesecev od dneva objave tega oklica.
Prijavo je treba vložiti v skladu z
določili 137. člena zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l.
RS, št. 67/93 in 39/97) v dveh izvodih z
dokazili in kolkovano s predpisano sodno
takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. 3. 1998 ob 9. uri v sobi 108 tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 11.
1997.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 7. 11. 1997
St 6/97
S-451
To sodišče je s sklepom, opr. št. St 6/97,
z dne 7. 11. 1997 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Stanovanjski servis, d.o.o.,
Jadranska ul. 12, Ptuj.
Odslej firma glasi: Stanovanjski servis, d.o.o., Jadranska ul. 12, Ptuj – v
stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, stanujoč Cesta na Roglo
11/g, Zreče.
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Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh
izvodih in dokazi, v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica, dolžniki
pa naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo 20. januarja 1998, v sobi št. 26/II tega sodišča,
ob 9. uri.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča 7. 11.
1997.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 7. 11. 1997

II. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje Hmezad export-import, p.o., je
v 100% družbeni lasti.
III. Predvidena lastniška struktura kapitala po preoblikovanju podjetja
1. Nominalna vrednost osnovnega kapitala znaša 758,422.000 SIT, od česar bo po
zaključenem lastninjenju odpadlo na posamezne skupine delničarjev:
– 36% na upravičence po zakonu o denacionalizaciji,
– 28,8% na upravičence po zakonu o zadrugah,
– 12,8% na upravičence iz naslova interne delitve,
– 2,2% na Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
– 2,2% na Slovenski odškodninski sklad,
– 4,4% na Slovensko razvojno družbo z
namenom nadaljnje razdelitve na PID,
– 13,6% na Slovensko razvojno družbo z namenom nadaljnje razdelitve na
PID.
IV. Kombinacija načinov lastninskega
preoblikovanja
Izbrana je naslednja kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na zadružne
upravičence po 59. členu zakona o zadrugah,
– interna razdelitev delnic,
– prenos navadnih delnic na Pokojninski
sklad,
– prenos navadnih delnic na Odškodninski sklad,
– prenos navadnih delnic na Slovensko
razvojno družbo.
Na
podlagi
odločbe
št.
371-42/92-54-IV/VII z dne 31. 5. 1993, ki
jo je izdalo RS Ministrstvo za kmetijstvo in
gozdarstvo, se bo 17 kmetijskim zadrugam
izdalo 109.213 delnic v nominalni vrednosti
218,426.000 SIT.
Nominalna vrednost preostalega družbenega kapitala podjetja, po prenosu
delnic na zadružne upravičence, znaša
266,964.000 SIT.
Nominalna vrednost delnice znaša
2.000 SIT, prodajna pa 2.566 SIT.
1. Interna razdelitev delnic
Za interno delitev preostalega družbenega kapitala bo namenjeno 36,36% oziroma
97,078.000 SIT.
Podjetje Hmezad export-import, p.o., poziva vse:
a) zaposlene, bivše zaposlene in upokojence podjetja Hmezad export-import, p.o.,
b) zaposlene, bivše zaposlene in upokojence v hčerinskih družbah:
– Hmezad export-import Inženiring,
d.o.o., Ljubljana, Bratov Učakar 56,
– Hmezad Duri, lesno proizvodno-trgovsko podjetje, d.o.o., v stečaju, Šempeter v
Savinjski dolini,
– v stečaju zaprte družbe Hmezad export-import Trade, d.o.o., Žalec, Vrečarjeva 14,
c) družinske člane zaposlenih v Hmezad
export-import, p.o.,

da v 30 dneh po objavi tega oglasa v
časopisu Večer ter na oglasnih deskah podjetja in hčerinskih firm, vpišejo delnice v
zameno za lasntiške certifikate. (Rok začne
teči od dneva zadnje objave).
Tisti upravičenec, ki zamudi 30 dnevni
rok za predložitev lastniškega certifikata,
ne more sodelovati pri interni delitvi delnic
podjetja.
Če navedeni upravičenci do sodelovanja
pri interni delitvi ne bodo vpisali delnic v
višini, ki je predvidena za interno delitev, se
bo razlika prenesla v obliki navadnih imenskih delnic na Slovensko razvojno družbo
za delitev na PID.
Delnice iz interne delitve bodo lahko vpisovali na sedežu podjetja vsak delovni dan
od 8. do 12. ure.
2. Informacije
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninjenju podjetja in o lastninskem programu na
sedežu podjetja vsak delovni dan od 8. do
12. ure pri Skočič Josipu ali po tel.
063/715-230 ali 715-172.
3. Pravni pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z
odločbo agencije o odobritvi zgoraj
objavljenega programa preoblikovanja kršene njegove na zakonu temelječe pravice oziroma pravna korist ter se postopka
pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo svojih pravic v roku
15 dni od dneva te objave s pritožbo na
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj Vlade Republike Slovenije v Ljubljani.
Pritožba zoper odločbo agencije o odobritvi programa preoblikovanja se vloži pri
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28,
Ljubljana.
Hmezad export-import, p.o., Žalec

St 19/97
S-452
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 19/97 sklep z dne 5. 11.
1997: II. narok za preizkus terjatev nad
dolžnikom Hmezad Duri, Lesno proizvodno trgovsko podjetje, d.o.o., Šempeter v Savinjski dolini – v stečaju, bo dne
3. decembra 1997 ob 9.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
St 6/97
S-453
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 6/97 sklep z dne 5. 11. 1997:
II. narok za preizkus terjatev nad dolžnikom Lesnina Sopota, p.o., Lesna industrija Radeče, Pot na jez 12, Radeče – v
stečaju, opr. št. St 6/97, bo dne 3. decembra 1997 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 11. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
La-208
Na podlagi določb zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93) določb uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS, št. 13/93,
45/93, 55/93, 6/94, 43/94, 68/94, 37/95 in
24/96) ter na podlagi programa o lastninskem preoblikovanju podjetja, ki ga je z
odločbo št. LP 00904/1997-BR z dne
17. 10. 1997 odobrila Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, podjetje
Hmezad export-import, p.o., Vrečarjeva 14,
Žalec, objavlja program lastninskega
preoblikovanja podjetja.
I. Splošni podatki o podjetju
Firma: Hmezad export-import, p.o.
Sedež: Vrečarjeva 14, Žalec.
Matična številka: 5150973000.
Šifra dejavnosti: 51.700 Druga trgovina
na debelo.

Razpisi delovnih mest
Št. 342/97
Ob-4855
Na podlagi 28. člena družbene pogodbe Elles, d.o.o., Obrtniška 2, Borovnica, nadzorni svet razpisuje prosto delovno
mesto
poslovodja družbe (direktor).
Od kandidatov pričakujemo ustrezno
strokovno izobrazbo tehnične ali ekonomske smeri (najmanj V. stopnjo), pet let delovnih izkušnj na enakih ali podobnih
delovnih mestih elektro in lesne stroke
ter organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Mandat traja štiri leta.
Ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj pošljite v 8 dneh na naslov: nadzorni
svet družbe Elles, d.o.o., Obrtniška 2, Borovnica, s pripisom – za razpis.
Elles, d.o.o., Borovnica
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Javna naročila
Namera o javnem naročilu
Ob-4851
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Cerklje, kontaktna oseba župan
Franc Čebulj, Ul. Franca Barleta 23, Cerklje, tel. 064/422-518, faks 064/421-027.
2. Predmet javnega naročila: blago, oprema, gradbena dela.
Navedba vsebine:
– izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del pri gradnji večnamenske športne dvorane v Cerkljah na Gorenjskem,
– dobava in montaža opreme na istem
objeku.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predviden čas objave razpisa: ca.
300,000.000 SIT, čas razpisa začetek 15. 2.
1998 in ali zaključek 15. 3. 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: čas v mesecih 8 in/ali v
dnevih 240: začetek 15. 4. 1998 in/ali zaključek 15. 12. 1998.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: pri ocenjevanju ponudb
bodo upoštevane reference za domače ponudnike v višini 20%.
Občina Cerklje
Ob-4852
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o naročilih
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Barbara Jurca, dipl. ek., Zaloška ulica 2,
Ljubljana, tel. 061/311-634.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: opravljanje čiščenja
na lokacijah KC.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 360,000.000
SIT/leto, februar 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek v letu 1998 in/ali
zaključek v letu 2001.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 1%.
Datum objave javnega razpisa: februar
1998.
Klinični center
Št. 76/97
Ob-4853
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o naročilih
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Novo mesto, Seidlova

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 5511

cesta 1, kont. oseba Slavko Janežič, JP Komunala Novo mesto, Muzejska ulica 5, Novo mesto, tel. 068/321-514, faks 068/324115, soba št. 6.
2. Predmet javnega naročila: blago, gradbena dela, storitve.
Navedba vsebine:
– izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del pri gradnji I. faze mestnega pokopališča Srebrniče pri Novem
mestu,
– dobava in montaža opreme na istem
objektu.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: ca.
300,000.000 SIT, začetek 15. 2. 1998 in/ali
zaključek 15. 3. 1998.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: čas v mesecih 9 in/ali v
dnevih 270, začetek 25. 3. 1998 in/ali zaključek 25. 12. 1998.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Datum objave javnega razpisa: 14. 11.
1997.
Mestna občina Novo mesto

0042/32-308/32-97-8 se naslov pravilno
glasi:
“ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev”.

Ob-4972
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero o naročilu
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Adamič Lundrovo nab. 2,
Ljubljana, kontaktna oseba Marija Božič,
oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Trubarjeva ulica 5, Ljubljana,
tel. 12-54-093, faks 13-14-179.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela – Prizidek k Osnovni šoli Hinka
Smrekarja, Gorazdova 6, Ljubljana –
gradbena, obrtniška in instalacijska dela
ter oprema.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
200,000.000 SIT, predvideni čas objave razpisa: fabruar 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: predvideni rok začetka del je april 1998, predvideni zaključek del je december 1998.
Mestna občina Ljubljana

Javni razpisi
Preklic
Ob-4964
Center za promocijo turizma Slovenije
preklicuje javni razpis za izvajanje poslovno-pravnih storitev, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 67 z dne 30. X. 1997, Ob-4625.
Center za promocijo turizma Slovenije
Popravek
V javnem razpisu, za izbiro izvajalca za
izdelovanje ovojnice, vloge in obrazca
osebne izkaznice, Ministrstva za notranje
zadeve, objavljenim v Uradnem listu RS,
št. 68 z dne 7. XI. 1997, Ob-4814, št.

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca
brez omejitev za požarno zavarovanje in
zavarovanje odgovornosti Kliničnega centra Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 67 z dne 30. X. 1997, Ob-4638, št.
793/97, se drugi odstavek 5. točke pravilno
glasi:
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 1%.
Popravek
V javnem razpisu za zbiranje predlogov
za nakup objekta za terapevtsko skupnost
za zasvojene s prepovedanimi drogami, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68
z dne 7. XI. 1997, Ob-4797, se navedba
vsebine v 2. točki pravilno glasi:
Navedba vsebine: nakup objekta za terapevtsko skupnost za zasvojene s prepovedanimi drogami.
Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev, za izgradnjo Podružnične osnovne šole Prevorje, Občine Šentjur pri Celju,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 68 z
dne 7. XI. 1997, Ob-4779, se:
– navedba vsebine v 2. točki pravilno
glasi:
Navedba vsebine: izgradnja Podružnične osnovne šole Prevorje,
– prvi trije odstavki 5. točke pravilno
glasijo:
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference.
Naročnik si pridržuje pravico, da dela
ne odda, če se zaradi opravičenih razlogov ne bo pričelo z gradnjo objekta.
– se predvideni datum dodelitve naročila v zadnjem odstavku razpisa pravilno glasi:
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 2. 1998.
Uredništvo
Ob-4835
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Servis skupnih služb Vlade Republike
Slovenije, kont. oseba Tamara Surina, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel. 178-55-72,
faks 178-55-79, soba št. 58.
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2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje poslovnih
prostorov državnih upravnih organov v
Ljubljani v izmeri 45.120,35 m2.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
76,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 24 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 16. 12. 1997 do 9. ure,
na naslov Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, prevzemnik Mojca Gregorič, Gregoričeva 27a, 1000 Ljubljana, tel.
178-55-89, faks 178-55-79, glavna pisarna pritličje.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 16. 12. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Servis skupnih služb
Vlade Republike Slovenije, odpiranje vodi
Bojan Bučinel, Gregorčičeva 27a, Ljubljana,
tel. 178-55-90, faks 178-55-79, sejna soba.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 22. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Servis skupnih služb Vlade
Republike Slovenije, kont. oseba Tamara
Surina, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
178-55-72, faks 178-55-79, soba št. 58.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 1. 12. 1997, in sicer vsak delovni dan od
8.30 do 10.30.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 1. 1998.
Vlada RS
Servis skupnih služb

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 30,000.000
SIT, 14. 11. 1997.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek takoj po sklenitvi
pogodbe, zaključek 45 delovnih dni po pričetku del.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 5. 12. 1997 do 10.45,
na naslov: Mestna občina Koper, urad za
nepremičnine, tajništvo, Verdijeva 6, 6000
Koper, tel. 066/446-285, faks 066/273-214,
soba št. 201.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 5. 12. 1997
ob 11. uri, na naslovu: Sklad stavbnih zemljišč Mestne občine Koper, odpiranje vodi
Irena Kocjančič dipl. jur., Verdijeva 6, Koper, tel. 066/446-285, faks 066/273-214.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje 7 dni po sprejemu sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Koper, urad
za nepremičnine, kont. oseba: tajništvo, Verdijeva 6, Koper, tel. 066/446-285, faks
066/273-214, soba št. 201.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 12. 1997 za 20.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
51400-630-90004 (ŽR Mestne občine Koper).
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
Ponudba mora veljati do: opcija ponudbe je 45 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 12. 1997.
Mestna občina Koper

3. Orientacijska
vrednost
naročila:
13,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 25. 11. 1997 do
10. ure, na naslov: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., prevzemnik Šanc Vanja, Sektor
proizv. el. energije, Ob železnici 27, 1420
Trbovlje, tel. 0601/266-33, 216-33, faks
0601/260-90, soba št. 6.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 25. 11. 1997
ob 10.30, na naslovu: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje,
tel. 0601/216-33, 266-33, faks 0601/260-90,
soba št. 10.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje,
d.o.o., Šanc Vanja, Sektor proizv. el. energije, Ob železnici 27, Trbovlje, tel.
0601/266-33, 216-33, faks 0601/260-90, soba št. 6.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 11. 1997 za 25.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
52700-601-11513.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 3. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 25. 12. 1997.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje

Št. 13/97
Ob-4836
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Sklad stavbnih zemljišč Mestne občine Koper, kont. osebi Tatjana Lečič dig. in Ivan
Poklar inž., Verdijeva 6, Koper, tel.
066/446-290, faks 066/273-214, soba št. 205.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja dela cest v naselju
Kampel Novaki.

Ob-4837

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Logar
Vojteh, direktor Sektorja proizv. el. energije, Ob železnici 27, Trbovlje, tel.
0601/266-33, 216-33, faks 0601/260-90, soba št. 6.
2. Predmet javnega naročila: storitve
Navedba vsebine: izvajanje narivanja
in komprimiranja premoga z gradbeno
mehanizacijo (buldožer) na deponiji premoga Termoelektrarne Trbovlje.

Št. 81-11/140
Ob-4838
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
mag. Emil Mandeljc, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel. 061/125-03-33, faks 061/219-389.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava dveh kosov
prenosnega WAN protokol analizatorja z
ustreznim priborom in programsko opremo.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 8,300.000
SIT, začetek 14. 11. 1997 in zaključek
19. 12. 1997.
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4. Dobavni rok: do 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 5. 12. 1997 do 9.30,
na naslov: Elektro-Slovenija, d.o.o., prevzemnik Katarina Lipovec, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, tel. 061/216-405, faks
061/219-389, soba št. 3 C 5.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – javni razpis za
dobavo dveh kosov prenosnega WAN
protokol analizatorja z ustreznim priborom in
programsko opremo – Ne odpiraj” in številko
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 5. 12. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Elektro-Slovenija,
d.o.o., odpiranje vodi Emil Mandeljc, Hajdrihova 2, Ljubljana, tel. 061/125-03-33,
faks 061/219-389, soba št. 40/IV.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 19. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktna oseba Sara Ravš, Hajdrihova 2,
Ljubljana,
tel.
061/125-03-33,
faks
061/125-22-50, soba št. 407.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 11. 1997, med 8. in 12. uro za 5.250
SIT.
Način plačila: virmansko ali gotovinsko
v blagajni naročnika na račun številka:
50106-601-90093.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 1. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 19. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 12. 1997.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 15. 12. 1997 do 12.
ure, na naslov: Zdravstveni dom Ljubljana,
prevzemnik vložišče, Miklošičeva 24, Ljubljana, soba št. 12.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 18. 12. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Zdravstveni dom Ljubljana, OE Center, odpiranje vodi dr. Zvonko
Rauber, Metelkova 9, Ljubljana, tel. 061/1328-128 h.c., sejna soba v pritličju.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 14. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Zdravstveni dom Ljubljana, kont.
oseba Nastja Stergar, dipl. ek., Miklošičeva
24, Ljubljana, tel. 061/17-21-265, 329-167,
faks 061/329-167, soba št. 32.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 12. 1997 za 5.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko, na račun št.
50101-603-48587.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije, samo pismene, se
dobijo na naslovu kot pod 8. točko:
Zdravstveni dom Ljubljana, kont. oseba Fani Župec-Hiti, dipl. ek., Miklošičeva 24,
Ljubljana, tel. 061/17-21-265, 329-167, faks
061/329-167, soba št. 32.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do podpisa
pogodbe.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 16. 1. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: cena, boniteta ponudnika, celovitost
ponudbe, kvaliteta, reference ponudnika.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 15. 12. 1997 do 12.
ure, na naslov: Zdravstveni dom Ljubljana,
prevzemnik vložišče, Miklošičeva 24, Ljubljana, soba št. 12.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 18. 12. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Zdravstveni dom Ljubljana, OE Center, odpiranje vodi dr. Zvonko
Rauber, Metelkova 9, Ljubljana, tel. 061/1328-128 h.c., sejna soba v pritličju.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Zdravstveni dom Ljubljana, kont.
oseba Nastja Stergar, dipl. ek., Miklošičeva
24, Ljubljana, tel. 061/17-21-265, 329-167,
faks 061/329-167, soba št. 32.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 2. 12. 1997 za 5.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko, na račun št.
50101-603-48587.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije, samo pismene, se
dobijo na naslovu kot pod 9. točko:
Zdravstveni dom Ljubljana, kont. oseba Fani Župec-Hiti, dipl. ek., Miklošičeva 24,
Ljubljana, tel. 061/17-21-265,329-167, faks
061/329-167, soba št. 32.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do podpisa
pogodbe
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 1. 1998.
Zdravstveni dom Ljubljana

Ob-4839
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, kont. oseba
Fani Župec-Hiti, dipl. ek., Miklošičeva 24,
Ljubljana, tel. 061/17-21-265, 329-167, faks
061/329-167, soba št. 32.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sanitetno potrošni
material.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
40,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: cena, boniteta ponudnika, kvaliteta,
reference ponudnika.

Ob-4840
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, kont. oseba
Fani Župec-Hiti, dipl. ek., Miklošičeva 24,
Ljubljana, tel. 061/17-21-265, 329-167, faks
061/329-167, soba št. 32.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) ampulirana in druga zdravila ter
farmacevtski proizvodi,
b) RTG filmi in sredstva za razvijanje,
c) brizge in igle za enkratno uporabo,
medicinski pripomočki, maske in rokavice za enkratno in večkratno uporabo, potršni material za sterilizacijo, inštrumentarij in drugo blago za splošno medicino.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
125,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.

Ob-4841
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, kont. oseba doc. dr. Janoš Butinar,
Gerbičeva 60, Ljubljana, tel. 1779-100.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– monitoring sistem,
– sistem za pomnoževanje nukleinskih
kislin z dodatno opremo,
– komplet minilab z dodatno opremo,
– dvodimenzionalni minisistem preparativno elektroforezo.
3. Orientacijska
vrednost
naročila
11,100.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
doknčanja del: postopno do konca 1998. leta.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: kvaliteta, ponudbena cena, plačilni pogoji, garancija, reference.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Ponudba mora vsebovati:
– firomo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– predračun oziroma ponudbeno ceno v
SIT,
– ponudba in vsi elementi ponudbe morajo biti v slovenskem jeziku,
– garancijo,
– vzorec pogodbe,
– referenčno listo.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 24. 11. 1997, na naslov: UL Veterinarska fakulteta, prevzemnik vložišče, Gerbičeva 60, 1115 Ljubljana,
tel. 1779-100.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 27. 11. 1997
ob 10. uri, na naslovu: UL VF – sejna soba/II. nadstr., odpiranje vodi doc. dr. Janoš
Butinar, Gerbičeva 60, Ljubljana.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: UL VF – Klinika za kirurgijo in male živali, kont. oseba doc. dr. Janoš Butinar, Cesta v Mestni log 47, Ljubljana, tel. 1779-283.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 12. 1997.
Veterinarska fakulteta

14. ure, na naslov: Veterinarski zavod Slovenije, prevzemnik tajništvo, Cesta v Mestni log 47a, 1001 Ljubljana, p.p. 4251, tel.
061/33-40-33, faks 061733-40-33.
6. Predložitev ponudbe
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.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 11. 1997,
ob 10. uri, na naslovu: Veterinarski zavod
Slovenije, odpiranje vodi mag. Jernej Hočevar, Cesta v Mestni log 47a, Ljubljana tel.
061/33-40-33.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 28. 11. 1997.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Veterinarski zavod Slovenije, kont. oseba mag. Jernej Hočevar in
mag. Zmagomir Kralj, Cesta v Mestni log
47a, Ljubljana, tel. 061/33-40-33.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 11. 1997 do 14. ure.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na Veterinarskem zavodu Slovenije, kont. oseba
mag. Hočevar ali Kralj, Cesta v Mestni log
47a, Ljubljana, tel. 061/334-033.
11. Postopek izbire izvajalca:
– javni razpis za izbiro izvajalca s prehodnim ugotavljanjem sposobnosti.
– zbiranje predlogov.
Ponudba mora veljati do: 14. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 28. 12. 1997.
Veterinarski zavod Slovenije

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 27. 11. 1997 do 14.
ure, na naslov Ministrstvo za pravosodje
RS, prevzemnik vložišče ministrstva, Župančičeva ul. 3, Ljubljana.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 28. 11. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pravosodje RS, odpiranje vodi Mira Francelj,
Župančičeva ul. 3, Ljubljana.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za pravosodje
RS, kont. oseba Gabrijel Učakar, Župančičeva ul. 3, Ljubljana. tel. 061/17-85-209,
soba št. 109a.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 11. 1997 od 8. do 10. ure.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 12. 1997.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-4842
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Veterinarski zavod Slovenije, kont. oseba mag. Jernej Hočevar in mag. Zmagomir
Kralj, Cesta v Mestni log 47a, Ljubljana,
p.p. 4251, tel. 061/33-40-33, faks 061/3340-33.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) izdobava treh tovornih vozil vrste
Pick-up nosilnosti do 1.000 kg,
b) izdobava treh dostavnih vozil tipa
Kombi do nosilnosti 1.000 kg.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec ali 30 dni, začetek
14. 11. 1997, zaključek 14. 12. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
15%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 25. 12. 1997 do

Ob-4843
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za pravosodje RS, kont. oseba Gabrijel Učakar, Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 061/17-85-209, soba št. 109 a.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– vozilo osebno 1800 ccm – 5 vozil,
– vozilo osebno 1400 ccm – 5 vozil,
– vozilo osebno 1200–1300 ccm – 1 vozilo,
– vozilo dostavno 1300–1400 ccm – 2
vozili.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
28,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 15 dni, začetek 1. 12. 1997
in zaključek 15. 12. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
15%.

Ob-4844
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ajdovščina, kont. oseba Marica
Žen d.i.a., Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, tel. 065/63-113, faks 065/641-186,
e-mail obcina.ajdovscina@eunet.si.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: garaže za osebna vozila na Cebejevi ulici v Ajdovščini – izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 mesecev, začetek januar
1998 in zaključek junij 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 1. 12. 1997 do 12. ure,
na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 1. 12. 1997
ob 14. uri, na naslovu: Občina Ajdovščina,
odpiranje vodi Matija Repič dipl. inž. str.,
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, tel.
065/63-113.
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7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ajdovščina, kont.
oseba Marica Žen d.i.a., Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, tel. 065/63-113, faks
065/641-186.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 11. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: žiro račun, na račun številka: 52010-630-7043.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 19. 12. 1997.
Občina Ajdovščina

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH, d.o.o., Trbovlje, na račun številka:
52700-601-18647 pri Agenciji za plačilni
promet Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Tomažič Igor, dipl. inž. rud., Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, tehnični sektor..
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 9. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 12. 1997.
RTH, d.o.o., Trbovlje

ca, oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe, Trg E. Kardelja 1, 5000
Nova Gorica, tel. 065/28-012, faks 065/21233, soba št. 26/I.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 11. 1997 za 3.000 SIT.
Način plačila: po položnici, na račun številka: 52000-652-42627 – Stanovanjski
sklad Mestne občine Nova Gorica.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 12. 1997.
Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica

Ob-4845
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Stanovanjski sklad Mestne občine Nova
Gorica, kont. oseba Zoran Ušaj, dipl. inž.
gr., Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
tel. 065/28-012, int. 281, faks 065/21-233,
soba št. 22/I.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela pri adaptaciji objekta Ozeljan 2.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, začetek 15. 12. 1997 in zaključek 15. 2. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 3. 12. 1997 do 8.30, na
naslov: Stanovanjski sklad Mestne občine
Nova Gorica, prevzemnik glavna pisarna
Mestne občine Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel. 065/28-012,
faks 065/21-233, soba št. 38/I.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 3. 12. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica, odpiranje vodi
Zoran Ušaj, dipl. inž. gr., Trg E. Kardelja 1,
5000 Nova Gorica, tel. 065/28-012, faks
065/21-233, steklena dvorana.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 12. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Nova Gori-

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Tomažič Igor, dipl. inž. rud., Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, soba: tehnični sektor.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: rekultivacija površin
v pridobivalnih prostorih RTH, d.o.o.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 9. 12. 1997 do 10. ure,
na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje, prevzemnik Žagar Marjana, Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26642, naložbe.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 9. 12. 1997
ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, odpiranje vodi predsednik komisije, Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26144, faks 0601/26-642, naložbe.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Žagar Marjana, Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, naložbe.

Št. 361-22/97
Ob-4846
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-4847
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Vesna Divjak, Šaranovičeva 12,
1000 Ljubljana, tel. 178-49-18, faks
178-49-09, soba št. P10.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Brežice,
2.2. izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Črnomelj 3,
2.3. izdelava digitalnih katastrskih načrtov območja Turnišče,
2.4. izdelava skanogramov zemljiškokatastrskih načrtov.
3. Orientacijska vrednost naročila:
pod 2.1.: 2,000.000 SIT;
pod 2.2.: 2,000.000 SIT;
pod 2.3.: 1,000.000 SIT;
pod 2.4.: 130.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 12. 1997 in/ali zaključek 29. 12. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 25. 11. 1997 do 8. ure,
na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, prevzemnik Vesna Divjak, Šaranovičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 178-49-18,
faks 178-49-09, soba št. P10.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 25. 11. 1997
ob 9.30, na naslovu: Geodetska uprava Republike Slovenije, odpiranje vodi Anton Kupic, Šaranovičeva 12, 1000 Ljubljana, tel.
178-48-50, faks 178-49-09, soba št. 4-4.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 1. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Geodetska uprava Republi-
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ke Slovenije, kont. oseba Vesna Divjak, Šaranovičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 178-4918, faks 178-49-09, soba št. P10.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 11. 1997.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 29. 12. 1997.
Geodetska uprava RS

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 22. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.,
kont. oseba Jana Gorčan, dipl. ek., Ulica Iva
Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel. 063/4203-582,
faks 063/4203-485, soba št. 1.21 - komerciala, e-mail: jana.gorcan@te-sostanj.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 28. 11. 1997 po predhodni najavi na tel.
063/4203-582 ali e-mail: jana.gorcan@tesostanj.si.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont.
oseba Viktor Robnik, dipl. ek. za komercialni del, Stane Tepej, dipl. inž. za tehnični
del, Ulica Iva Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel.
063/4203-612, faks 063/4203-485.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: v zakonskem roku.
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., Šoštanj

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Krško, kont. oseba Miloš Kukovičič, Cesta Krških žrtev 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221.
2. Predmet javnega naročila:
Navedba vsebine: ureditev kletnih prostorov na cesti Krških žrtev 15.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
7,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 25. 11. 1997 do 10.
ure, na naslov: Občina Krško, prevzemnik
Matjaž Pirc, CKŽ 14, 8270 Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221 soba št. 411.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 25. 11. 1997
ob 10.30 na naslovu: Občina Krško, odpiranje vodi Vinko Bah, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771 faks 0608-22-221, soba “E”.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Občina Krško, kont. oseba Matjaž Pirc, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221, soba št. 411.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 11. 1997 za 5.000 SIT.
Plačilo na račun številka: 51600-63013042.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 25. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 12. 1997.
Občina Krško

Ob-4848
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o., kont. oseba
Viktor Robnik, dipl. ek., Ulica Iva Lole Ribarja 18, Šoštanj, tel. 063/74203-612, faks
063/4203-485, soba št. 1.20.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Predmet javnega naročila je: izdelava
nove centralne enote Ekološki informacijski sistem TEŠ.
Predstavljati mora podvojen strežnik –
100% HW in SW redundantnost z instaliranim NT operacijskim sistemom in specifično programsko opremo. Izvajalec mora izvesti naslednje aktivnosti: inženiring aktivnosti, izdelava projektov za izvedbo (aparaturne in programske opreme), razvoj
sistemskih in aplikativnih programov, izdobava opreme, montaža in preizkus opreme,
prevzemna testiranja, izdelava projekta izvedenih del, poskusno delovanje sistema,
šolanje uporabnika za vzdrževanje sistema
in predaja sistema.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 7 mesecev, začetek januar
1998, zaključek julij 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve pri izbiri: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 5. 12. 1997 do 12. ure,
na naslov Termoelektrarna Šoštanj, d.o.o.,
prevzemnik Jana Gorčan, dipl. ek., Ulica Iva
Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj, tel. 063/4203582, faks 063/4203-485, soba št. 1.21 – komerciala, e-mail: jana.gorcan@te-sostanj.si.
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 “Obnova centralnih enot Ekološkega
informacijskega sistema TEŠ”.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 12. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Termelektrarna Šoštanj, d.o.o., odpiranje vodi Vitor Robnik,
dipl. ek., Ulica Iva Lole Ribarja 18, Šoštanj,
tel. 063/4203-612, faks 063/4203-485, sejna soba - pritličje.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa

Ob-4849
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Krško, kont. oseba Stanislava
Preskar, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221, soba št. 406.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup stanovanj –
priloga tekst razpisa.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
8,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 24. 11. 1997 in zaključek 24. 12. 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 24. 11. 1997 do 9. ure,
na naslov: Občina Krško, prevzemnik Stanislava Preskar, CKŽ 14, 8270 Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba št. 406.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 24. 11. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Občina Krško, odpiranje vodi Vinko Bah, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771 faks 0608/22-221, soba št. “E”.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 12. 1997.
Ob-4850
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-4880
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Župančičeva 6, Ljubljana, kont. oseba Valentina Ratajc, Komenskega 12, Ljubljana,
tel. 13-43-402, faks 13-10-049.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: bivalna, učna in kuhinjska oprema za domove CŠOD: kuhinjski inventar, posoda, jedilni pribori,
univerzalni mešalniki, športni rekviziti,
smuči, kolesa, loki.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 45 dni od odpiranja ponudb.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
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a) ponudbena cena,
b) ustreznost ponudbe glede na zahteve
naročnika,
c) reference,
d) rok dobave,
c) opcija ponudbe.
6. Rok v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe in način predložitve ponudbe:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 25. 11. 1997 do 11. ure
na naslov: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, prevzemnik Valentina Ratajc, Komenskega 12,
Ljubljana, tel. 061/ 13-43-402, faks 13-10094.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, z navedbo predmeta naročila
“Oprema – CŠOD”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 25. 11. 1997
ob 12. uri na naslovu: CŠOD, Komenskega
12, Ljubljana, II. nadstropje, tel. 061/13-43402.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 7 dni.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo ter cena dokumentacije in
način plačila
Ponudba mora biti izdelana na podlagi
razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 10. do 13. ure po objavi na Centrali Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
Komenskega 12, Ljubljana, II. nadstropje,
na podlagi dokazila o vplačilu 5.000 SIT
nepovratnih sredstev, ki jih ponudniki nakažejo na žiro račun št. 50100-603-43666.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.
Ponudba mora veljati do 24. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 2. 12. 1997.

c) reference,
d) rok dobave,
c) opcija ponudbe.
6. Rok v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe in način predložitve ponudbe:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 25. 11. 1997 do 9. ure na
naslov: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, prevzemnik Valentina Ratajc, Komenskega 12, Ljubljana, tel. 061/ 13-43-402, faks 13-10-094.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, z navedbo predmeta naročila
“Oprema – Ajda”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 25. 11. 1997
ob 9. uri na naslovu: CŠOD, Komenskega
12, Ljubljana, II. nadstropje, tel. 061/13-43402.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 7 dni.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo ter cena dokumentacije in
način plačila
Ponudba mora biti izdelana na podlagi
razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 10. do 13. ure po objavi na Centrali Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
Komenskega 12, Ljubljana, II. nadstropje
na podlagi dokazila o vplačilu 5.000 SIT
nepovratnih sredstev, ki jih ponudniki nakažejo na žiro račun št. 50100-603-43666.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.
Ponudba mora veljati do 24. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 2. 12. 1997.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do 25. 11. 1997 do 13. ure na
naslov: Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljubljana, prevzemnik
Valentina Ratajc, Komenskega 12, Ljubljana, tel. 061/ 13-43-402, faks 13-10-094.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj!”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, z navedbo predmeta naročila
“čolnarna”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 25. 11. 1997
ob 14. uri na naslovu: CŠOD, Komenskega
12, Ljubljana, II. nadstropje, tel. 061/1343-402.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 7 dni.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo ter cena dokumentacije in
način plačila
Ponudba mora biti izdelana na podlagi
razpisne dokumentacije. Ponudniki lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik od 10. do 13. ure po objavi na Centrali Centra šolskih in obšolskih dejavnosti,
Komenskega 12, Ljubljana, II. nadstropje
na podlagi dokazila o vplačilu 5.000 SIT
nepovratnih sredstev, ki jih ponudniki nakažejo na žiro račun št. 50100-603-43666.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitve.
Ponudba mora veljati do 24. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 2. 12. 1997.
Center šolskih in
obšolskih dejavnosti

Ob-4881
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Župančičeva 6, Ljubljana, kont. oseba Valentina Ratajc, Komenskega 12, Ljubljana,
tel. 13-43-402, faks 13-10-094.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava in postavitev čolnarne ob Dravi, v kraju Libeliče.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
8,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 45 dni od odpiranja ponudb.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
a) ponudbena cena,
b) ustreznost ponudbe glede na zahteve
naročnika,
c) reference,
d) rok dobave,
c) opcija ponudbe.
6. Rok v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe in način predložitve ponudbe:

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
Župančičeva 6, Ljubljana, kont. oseba Valentina Ratajc, Komenskega 12, Ljubljana,
tel. 13-43-402, faks 13-10-049.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: bivalna in učna oprema za prizidek k domu Ajda, Libeliška
Gora 34, Libeliče: stoli, mize, omare, pogradi, posteljnina, učila, gorska kolesa.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 45 dni od odpiranja ponudb.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
a) ponudbena cena,
b) ustreznost ponudbe glede na zahteve
naročnika,

Ob-4882
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

Št. 05/120-97
Ob-4883
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca sanacije in zaščite
površin masivnih betonskih in
armiranobetonskih elementov
pregradnega objekta HE Medvode
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: sanacija in zaščita
površin masivnih betonskih in armiranobetonskih elementov pregradnega objekta HE
Medvode, izdelava projektne dokumentacije ter izvedba gradbenih del po projektni
nalogi in pogojih razpisne dokumentacije.
Lokacija gradbenih del je HE Medvode.
3. Orientacijska
vrednost
del
je
100,000.000 SIT.
4. Predvideni začetek gradbenih del na
HE Medvode je marec 1998, predvideni zaključek izvedbe pa konec novembra 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so precizirana v Splošnih razpisnih
pogojih za sanacijo in zaščito površin masivnih betonskih in armiranobetonskih elementov pregradnega objekta HE Medvode.
Naročnik bo upošteval tudi ločene ponudbe
samo za izdelavo projektne dokumentacije.
6. Ponudniki morajo oddati ponudbe v
zapečateni kuverti z oznako “Ponudba za

Stran 5518

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 70 – 14. XI. 1997

sanacijo in zaščito betonov HE Medvode”
in “Ne odpiraj, Ponudba” na naslov: Savske
elektrarne Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, najkasneje do 15. 12. 1997
do 10. ure.
7. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek 15. 12. 1997 ob 11. uri v sejni sobi SEL
na gornjem naslovu.
8. O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki predvidoma obveščeni v 10
dneh po odpiranju ponudb.
9. Razpisno dokumentacijo ponudniki
lahko dvignejo na naslovu: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2, II. nadstroje, soba št. 2 A3. od 17. do 21. novembra
1997 med 7. in 9. uro. Cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT. Ob prevzemu mora
ponudnik predložiti dokazilo o plačilu zneska na ŽR št. 50106-601-27492 pri Agenciji
za plačilni promet, ekspozitura Lj.-Vič, s
pripisom “Razpisna dokumentacija”. Ponudbo lahko predložijo samo tisti ponudniki, ki
kupijo razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je sestavljena v
slovenskem jeziku.
10. Ponudniki lahko dobijo potrebne
strokovne informacije pri naročniku Savske
elektrarne Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2,
Ljubljana. Kontaktna oseba je Rudi Brinšek
(tel. 061/1250-333 int. 463; faks 222-633).
Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o.,
Ljubljana

ročnik si pridržuje določiti eventualno manjši obseg del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od podpisa pogodbe. V obeh primerih ponudniki
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.
6. Rok za dostavo ponudb je 16. 12. 1997
do 8.30 na naslov: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponudbe morajo biti dostavljene osebno, in sicer v zaprti kuverti z navedbo naslova ponudnika in z oznako “Vodovod Magdalenska gora – Ne odpiraj”. Ponudbe, ki bodo poslane po pošti
ali dostavljene po preteku razpisanega roka,
bo naročnik zavrnil in neodprte vrnil odpošiljatelju.
7. Odpiranje ponudb bo 16. 12. 1997 ob
9. uri v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadst.), Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem odpiranju
ponudb morajo predložiti komisiji pismeno
pooblastilo.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 20 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
9. Razpisna dokumentacija in ogled projekta sta na voljo vsak delovni dan od 8. do
10. ure na Občini Grosuplje, Kolodvorska
2, pri Ireni Šulc, tel. 761-211. Za dodatne
informacije lahko kandidati pisno zaprosijo
Urad za komunalno infrastrukturo občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, do
vključno 9. 12. 1997. Odgovori, pomembni
za vse kandidate, bodo poslani na naslove
vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno
dokumentacijo.

ročnik si pridržuje določiti eventualno manjši obseg del od razpisanega z ozirom na
razpoložljiva sredstva ali odstopiti od podpisa pogodbe. V obeh primerih ponudniki
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.
6. Rok za dostavo ponudb je 16. 12. 1997
do 8.30 na naslov: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponudbe morajo biti dostavljene osebno, in sicer v zaprti kuverti z
navedbo naslova ponudnika in z oznako “Črpališče Dobje – Ne odpiraj”. Ponudbe, ki
bodo poslane po pošti ali dostavljene po preteku razpisanega roka, bo naročnik zavrnil in
neodprte vrnil odpošiljatelju.
7. Odpiranje ponudb bo 16. 12. 1997 ob
10.30. v sejni sobi Občine Grosuplje (II.
nadst.), Kolodvorska 2, Grosuplje. Ponudniki, ki bodo prisotni na javnem odpiranju
ponudb morajo predložiti komisiji pismeno
pooblastilo.
8. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v 20 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
9. Razpisna dokumentacija in ogled projekta sta na voljo vsak delovni dan od 8. do
10. ure na Občini Grosuplje, Kolodvorska
2, pri Ireni Šulc, tel. 761-211. Za dodatne
informacije lahko kandidati pisno zaprosijo
Urad za komunalno infrastrukturo občine
Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, do
vključno 9. 12. 1997. Odgovori, pomembni
za vse kandidate, bodo poslani na naslove
vseh kandidatov, ki bodo prevzeli razpisno
dokumentacijo.
Občina Grosuplje

Ob-4885
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
sklepa župana Občine Grosuplje o pričetku
oddaje javnega naročila, št. 353-82/97 z dne
6. 11. 1997 objavlja

Ob-4886
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-4884
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in
sklepa župana Občine Grosuplje o pričetku
oddaje javnega naročila, št. 353-81/97 z dne
6. 11. 1997 objavlja
javni razpis
brez omejitev za izbiro izvajalca del pri
izgradnji vodovoda na Magdalenski gori
v Občini Grosuplje
1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa so zemeljska in montažna dela ter nabava materiala pri izgradnji
vodovoda na Magdalenski gori v Občini Grosuplje. Lokacija: trasa vodovoda poteka od
zaselka Repče, ki se nahaja v Mestni občini
Ljubljana (vodovodni sistem Lipoglav) proti
zaselku Magdalenska gora v Občini Grosuplje. Trasa vodovoda poteka večinoma po
kmetijskih in gozdnih zemljiščih. Dolžina novega vodovoda znaša približno 860 m.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 7,500.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je januar
1998, rok dokončanja del pa marec 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenosti in sposobnost za
izvajanje del,
– rok izvedbe,
– možnost kreditiranja in pogoji le tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– druge ugodnosti.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena še
ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Na-

javni razpis
brez omejitev za izbiro izvajalca del pri
izgradnji črpališča pitne vode v zaselku
Dobje pri Grosupljem
1. Naročnik: Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje.
2. Predmet razpisa so zemeljska, gradbena, obrtniška, strojnoinstalacijska ter elektroinstalacijska dela pri izgradnji črpališča
pitne vode v zaselku Dobje pri Grosupljem.
Objekt je zidan, pritličen in velikosti 5,40 m
× 4,50 m.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 10,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je januar
1998, rok dokončanja del pa april 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenosti in sposobnost za izvajanje del,
– rok izvedbe,
– možnost kreditiranja in pogoji le tega,
– popolnost ponudbe,
– opcija ponudbe,
– druge ugodnosti.
Opozorilo: najnižja ponudbena cena še
ne predstavlja najugodnejše ponudbe. Na-

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Koper, urad za okolje in
prostor, kont. oseba Damjana Medveš, Verdijeva 6, Koper, tel. 066/446-281, faks
066/22-393.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradbena dela, rekonstrukcija zadnjega dela Pretorske palače.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
25,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek december 1997, zaključek april 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 5. 12. 1997 do 9.45, na
naslov: Mestna občina Koper, urad za okolje in prostor, prevzemnik tajništvo, Verdijeva 6, 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.
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6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 5. 12. 1997 ob
10. uri, na naslovu: MOK, urad za okolje in
prostor, Verdijeva 6; naročnik: Mestna občina Koper, urad za okolje in prostor, odpiranje vodi Irena Kocjančič, Verdijeva 6.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje 15 dni po sprejetju sklepa o
izbiri.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: MOK, urad za okolje in prostor – tajništvo, kont. oseba Damjana Medveš, Verdijeva 6.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 4. 12. 1997 za 20.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
51400-630-90004.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati: 30 dni od dneva
odpiranja.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 12. 1997.
Mestna občina Koper

7. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo zainteresirani dobijo na Občini Bled, Cesta svobode 13, pri Marjani Burja, svet. za družbene dejavnosti, tel.
064/748-010 v času od 17. do 28. 11. od
12. do 14. ure.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
9. Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 12. 1997.
Občina Bled

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 16. 12. 1997 do 9. ure,
na naslov: Splošna bolnišnica “Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13/a,
Šempeter pri Gorici, prevzemnik tajništvo
direktorja zavoda.
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 (grupe, skupine in podskupine).
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 16. 12. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca”, Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13/a v sejni sobi uprave.
Odpiranje vodi Dušan Bizjak, jur.
7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri razpisa najkasneje do 30. 1. 1998.
8. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca”,
Padlih borcev 13/a, Šempeter pri Gorici.
Razpisna dokumentacija je na razpolago do
10. 12. 1997 za 5.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko, na račun št.
52000-603-32020.
9. Ostali podatki: ponudba mora veljati
do 31. 12. 1997.

Ob-4887
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Bled, kontaktna oseba Marjana
Burja, svet za družbene dejavnosti, Cesta
svobode 13, Bled, tel. 748-010, faks 741243.
2. Predmet javnega naročila: 1 ratrac za
urejanje smučišča in tekaških prog, širine 2,40–2,60 m s plugom, frezo ter ravnalno desko za tekaške proge, del prostornine 140–160 KW, lahko rabljen.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
3,600.000 SIT.
4. Dobavni rok: v 30 dneh po izboru.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
15 %.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 1. 12. 1997 do 10. ure,
na naslov: Občina Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled, tel. 748-010, faks 741-243, tajništvo Občine Bled.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi
Občine Bled, Cesta svobode 13, Bled, 1. 12.
1997 ob 12. uri. Odpiranje vodi predsednica
komisije, Cesta svobode 13, 4260 Bled, tel.
748-010, faks 741-243.

Št. 667-27/97-102
Ob-4888
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13/a, Šempeter pri Gorici, kont. oseba Marjeta Štefančič, mag., tel. 065/31-811, int. 418, faks
065/31-348.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zdravila skupine D:
– material za nego rane – 11,700.000
SIT,
– šivalni material – 7,000.000 SIT,
– colostoma – 500.000 SIT,
– ostali sanitetni material – 37,000.000
SIT,
– laboratorijski material in diagnostična
sredstva (reagenti, kemikalije) – 67,000.000
SIT,
– vakuumski odvzem – 4,200.000 SIT,
– razkužila, dezinficienti in mat. za higieno – 19,000.000 SIT,
– inkontinentni program (plenice, podloge) – 10,700.000 SIT,
– ostali medicinski potrošni material (katetri, cevke, adapterji, dreni, kanile, igle,
skalpeli) – 52,000.000 SIT,
– rokavice – lateks, sterilne in nesterilne
– 9,000.000 SIT,
– infuzijski in transfuzijski sistemi –
10,800.000 SIT,
– rentgenski filmi in kemikalije –
7,200.000 SIT,
– dializni material:
a) klasična dializa – raztopine –
34,000.000 SIT,
b) dializni filtri in ostali dializni potrošni material – 47,000.000 SIT,
– material za peritonalno dializo –
45,500.000 SIT,
– inplantanti:
a) osteosintetični material – 17,000.000
SIT,
b) proteze – kolčne in kolenske –
14,000.000 SIT,
c) endoskopski material – 6,300.000
SIT,
č) intraokularne leče – 1,400.000 SIT,
– intravenozne kanile – 5,900.000 SIT,
– embalaža za infuzijske razstopine –
3,600.000 SIT.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
411,400.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev, začetek 1.
1. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja nabavna cena.

Št. 667-27/97-102
Ob-4889
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13/a, Šempeter pri Gorici, kont. oseba Aleksander
Ščuka, dipl. inž., tel. 065/31-811, int. 305,
faks 065/31-348.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelki iz tekstila in
drobni inventar:
– inštrumentarij – 4,600.000 SIT,
– perilni – posteljni – 7,300.000 SIT,
– delovna zaščita – 3,500.000 SIT,
– operacijski tekstil – 1,100.000 SIT.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
16,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev, začetek 1.
1. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, reference.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 15. 12. 1997 do 12.
ure, na naslov: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13/a, Šempeter pri Gorici, prevzemnik
tajništvo direktorja zavoda.
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 (iz grupe in skupine).
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 15. 12. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca”, Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13/a v medicinski knjižni-
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ci v novi stavbi bolnišnice. Odpiranje vodi
Dušan Bizjak, jur.
7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri razpisa najkasneje do 30. 12. 1997.
8. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca”,
Padlih borcev 13/a, Šempeter pri Gorici.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 12. 1997 za 5.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko, na račun št.
52000-603-32020.
9. Ostali podatki: ponudba mora veljati
do 31. 12. 1997.

Št. 667-27/97-102
Ob-4892
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13/a, Šempeter pri Gorici, kont. oseba Ana Markov,
tel. 065/31-811, int. 404, faks 065/31-348.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za
prehrano:
a) sadje in zelenjava:
1. južno sadje – 1,300.000 SIT,
2. sadje – 2,900.000 SIT,
3. zelenjava – 11,900.000 SIT,
b) kruh in pekarsko pecivo – 8,300.000
SIT,
c) mlevski izdelki in testenine –
1,500.000 SIT,
d) meso in mesni izdelki – 22,000.000
SIT,
e) mleko, mlečni izdelki, zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdelki – 15,700.000 SIT,
f) jajca – 700.000 SIT,
g) splošno prehrambeno blago –
20,900.000 SIT,
h) perutnina in perutninski izdelki –
5,300.000 SIT,
i) ribe – 900.000 SIT.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
91,400.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev, začetek 1.
1. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 15. 12. 1997 do 11.
ure, na naslov: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13/a, Šempeter pri Gorici, prevzemnik
tajništvo direktorja zavoda.
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 (grupe in skupine).
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 15. 12. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca”, Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13/a v medicinski knjižnici v novi stavbi bolnšnice. Odpiranje vodi
Dušan Bizjak, jur.
7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri razpisa najkasneje do 30. 1. 1998.
8. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca”,
Padlih borcev 13/a, Šempeter pri Gorici.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 12. 1997 za 5.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko, na račun št.
52000-603-32020.
9. Ostali podatki: ponudba mora veljati
do 31. 12. 1997.

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, Padlih borcev 13/a, Šempeter
pri Gorici, kont. oseba Renato Gomišček, tel.
065/31-811, int. 273, faks 065/31-348.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: potrošni nemedicinski material, pisarniški material, čistila,
PVC vrečke, gorivo in plini:
– papirna konfekcija – 10,000.000 SIT,
– čistila (za pralnico) – 5,800.000 SIT,
– ostala čistila – 7,900.000 SIT,
– pisarniški material – 26,100.000 SIT,
– sterilizacijski in termosenzibilni papir
za medicinske aparate – 4,000.000 SIT,
– gorivo – 57,000.000 SIT,
– plini – 2,500.000 SIT.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
120,200.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev, začetek
1. 1. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja nabavna cena.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 16. 12. 1997 do 10.
ure, na naslov: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13/a, Šempeter pri Gorici, prevzemnik
tajništvo direktorja zavoda.
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 (iz grupe in skupine).
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 16. 12. 1997
ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca”, Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13/a v sejni sobi uprave.
Odpiranje vodi Rajko Lisjak, dipl. inž. org.
7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri razpisa najkasneje do 30. 1. 1998.
8. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca”,
Padlih borcev 13/a, Šempeter pri Gorici.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 12. 1997 za 5.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko, na račun št.
52000-603-32020.
9. Ostali podatki: ponudba mora veljati
do 31. 12. 1997.
Splošna bolnišnica
Dr. Franca Derganca

Št. 667-27/97-102
Ob-4890
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13/a, Šempeter pri Gorici, kont. oseba Tomislav Ličen, dipl. inž., tel. 065/31-811, int. 262, faks
065/31-348.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: tehnični material:
– elektro inštalacije – 4,000.000 SIT,
– kovinski in gumarski – 3,600.000 SIT,
– vodovodni – 1,800.000 SIT,
– pleskarski in gradbeni – 1,900.000 SIT,
– mizarski – 1,300.000 SIT,
– medicinsko inštalacijski – 1,100.000
SIT.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
13,700.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev, začetek 1.
1. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 15. 12. 1997 do 13.
ure, na naslov: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Padlih borcev 13/a, Šempeter pri Gorici, prevzemnik
tajništvo direktorja zavoda.
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 (grupe in skupine).
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 15. 12. 1997
ob 14. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca”, Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13/a v medicinski knjižnici v novi stavbi bolnišnice. Odpiranje vodi
Rajko Lisjak, dipl. inž. org.
7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri razpisa najkasneje do 30. 12. 1997.
8. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca”,
Padlih borcev 13/a, Šempeter pri Gorici.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 12. 1997 za 5.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko, na račun št.
52000-603-32020.
9. Ostali podatki: ponudba mora veljati
do 31. 12. 1997.

Št. 667-27/97-102
Ob-4891
Na podlagi 18. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

Št. 50-97

Ob-4894

Javni razpis
za izdelavo projektne dokumentacije,
nabavo, dobavo in montažo ter vgraditev
naprav in opreme za protipožarnovarnostni alarmni sistem
1. Naročnik: Koroški dom starostnikov
Črneče 146, Dravograd.
2. Predmet in vsebina javnega naročila:
a) priprava in izdelava kompletne projektne dokumentacije za protipožarno-varnostni alarmni sistem na objektu Koroškega
doma starostnikov Črneče 146, Dravograd,
b) nabava, dobava, izdelava, montaža in
vgraditev napeljav, naprav in opreme proti-
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požarnega-varnostnega alarmnega sistema
na objektu Koroškega doma starostnikov Črneče 146, Dravograd,
c) pridobitev potrdila o ustreznosti protipožarnega-varnostnega alarmnega sistema
od ustrezne pristojne institucije, ki izdaja
takšna potrdila,
d) izvajalec mora pridobiti ustrezen certifikat oziroma atest o ustreznosti izvedenih
del in vgrajenih naprav.
3. Orientacijska končna vrednost vseh
naročenih del iz 2. točke je 10,000.000 SIT
vključno z vračunanim prometnim davkom.
4. Rok pričetka del je takoj po podpisu
pogodbe.
5. Rok dokončanja del s prevzemom po
sistemu “na ključ” je 28. 2. 1998.
6. Ponudbe morajo biti sestavljene v
skladu s predpisi o izvajanju javnega razpisa o javnih naročilih. Poleg tega morajo vsebovati še:
– dokazilo o registraciji ustrezne dejavnosti ponudnika,
– podatke o boniteti ponudnika (BON-1),
– reference ponudnika,
– vzorec pogodbe.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, ki bodo upoštevana pri ocenjevanju ponudb:
– cene in končna skupna vrednost,
– bonitete,
– reference,
– možnost servisiranja in vzdrževanje sistema,
– jamstvo za delovanje sistema (garancija najmanj 2 leti),
– plačilni pogoji.
8. Ponudniki lahko dvignejo razpoložljivo
razpisno dokumentacijo v času objave, vsak
dan od 11. do 13. ure na upravi Koroškega
doma starostnikov Črneče 146, Dravograd.
9. Rok in način oddaje ponudb
Ponudbo z vso zahtevano dokumentacijo v dveh izvodih v zaprti ovojnici ter oznake “Ne odpiraj – javni razpis”, je potrebno
dostaviti ali oddati do 1. 12. 1997 do 12. ure
na upravi Koroškega doma starostnikov Črneče 146, Dravograd.
Na ovojnici mora biti vidno označena
firma ponudnika in njegov naslov.
10. Javno odpiranje ponudb bo 2. 12. 1997
ob 12. uri v prostorih uprave Koroškega doma starostnikov Črneče 146, Dravograd.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri odpiranju ponudb, morajo imeti
pooblastilo za zastopanje.
11. O izbiri bodo ponudniki obveščeni
najmanj v roku 8 dni po odpiranju ponudb.
Koroški dom starostnikov Črneče

na orientacijska vrednost javnega razpisa
pa je 8,500.000 SIT.
4. Ponudba mora vsebovati:
– firmo ali ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji, če ponudnik ni
fizična oseba,
– dokazilo o lastništvu (izpisek iz zemljiške knjige, izdan po objavi tega razpisa
ali overjena pogodba o pridobitvi stanovanja, če še ni vpisana etažna lastnina),
– vse relevantne podatke o stanovanju,
zlati glede lokacije, starosti, lege površine
in števila prostorov,
– ceno izraženo v tolarjih,
– rok plačila, ki ne sme biti krajši od 60
dni od sklenitve pogodbe,
– navedbo osebe, ki daje tolmačenje v
zvezi s ponudbo,
– morebitne dodatne ugodnosti,
– rok izročitve kupljenega stanovanja v
last in posest kupcu, ki ne sme biti daljši od
30 dni.
Če ponudba ne bo sestavljena v skladu z
navedenimi zahtevami, jo naročnik lahko
izloči iz nadaljnje obravnave.
Ponudbe, ki bodo predvidele predplačilo, se pri izbiri ne bodo upoštevale.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena in plačilni pogoji,
– lokacija in lega,
– stanje stanovanja,
– ustreznost potrebam naročnika glede
površine, števila prostorov in starosti stanovanja,
– dodatne ugodnosti.
6. Ponudniki morajo pred izbiro omogočiti ogled stanovanja, sicer se njihovo ponudbo lahko izloči iz postopka izbire.
7. Ponudba mora biti dana v zaprti kuverti, na kateri mora biti oznaka “Ne odpiraj
ponudba! – Javni razpis nakup stanovanj”.
Na kuverti mora biti označen točen naslov ponudnika.
8. Ponudnik, ki bo dal ponudbo v imenu
in za račun druge fizične in pravne osebe
mora v ponudbi to izrecno navesti in predložiti vso zahtevano dokumentacijo (4. točka tega razpisa) za osebo v imenu in za
račun katere bo dal ponudbo.
9. Rok za dostavo ponudb je 24. 11. 1997
do 9. ure, na naslov Občina Krško, oddelek
za gospodarske dejavnosti, Cesta krških žrtev 14, Krško.
10. Odpiranje ponudb bo 24. 11. 1997
ob 12. uri v prostorih Občine Krško, Cesta
krških žrtev 14.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni morajo imeti s seboj pooblastilo.
11. Ponudniki bodo obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva odpiranja ponudb.
12. Nepravočasno prispele, nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
bodo odprle in se bodo vrnile ponudnikom
neodprte.
13. Dodatna pojasnila glede razpisa lahko dobite na Občini Krško, na tel. 22-771
pri ga. Preskar.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
Občina Krško

Republike Slovenije za blagovne rezerve
objavlja

Ob-4895
Občina Krško objavlja na podlagi 18.
člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS,
št. 24/97)
javni razpis
za nakup stanovanj
1. Naročnik: Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega naročila: nakup enosobnih, enoinpolsobnih in dvosobnih nezasedenih stanovanj na področju mesta Krško
in Brestanice.
3. Orientacijska cena za m 2 stanovanjske
površine znaša do največ 85.000 SIT, skup-

Št. 6584
Ob-4896
Na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) Zavod

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo osebnega avtomobila
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106.
2. Predmet razpisa: nakup osebnega avtomobila gibne prostornine 2700 do 2900
ccm.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
9,000.000 SIT.
4. Rok: v letu 1997.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: cena s plačilnimi pogoji, rok dobave, tehnične karakteristike in opremljenost
vozila, reference, posebne ugodnosti.
Naročnik ni dolžan izbrati ponudbo, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč najugodnejšega ponudnika izbere v skladu z navedenimi merili.
6. Ponudbe morajo biti pripravljene na
podlagi razpisne dokumentacije Zavoda RS
za blagovne rezerve. To potencialni ponudniki prevzamejo na sedežu Zavoda RS za
blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska
106/VIII. v tajništvu (soba št. 1), od 17. do
21. 11. 1997 med 9. in 14. uro.
Ob prevzemu razpisne dokumentacije
mora ponudnik predložiti dokaz (peti izvod
virmana), da je odkupnino 5.000 SIT nakazal na ŽR Zavoda RS za blagovne rezerve
št. 50101-603-402300.
Na javnem razpisu lahko sodelujejo le
ponudniki, ki so odkupili razpisno dokumentacijo.
7. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko ponudniki zaprosijo pisno na faks
061/1683-167 do vključno 21. 11. 1997.
Pisne odgovore bodo prejeli do vključno
24. 11. 1997.
8. Pisne ponudbe morajo ponudniki dostaviti v zaprti ovojnici z vidno oznako “Javni razpis – osebni avto – Ne odpiraj”, na
Zavod RS za blagovne rezerve, Ljubljana,
Dunajska 106/VIII v tajništvo (soba št. 1)
27. 11. 1997 do 9. ure. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov pošiljatelja, sicer je
ponudba neveljavna.
9. Odpiranje ponudb bo v četrtek 27. 11.
1997 ob 11. uri na sedežu Zavoda RS za
blagovne rezerve, Ljubljana, Dunajska 106,
v 1. nadstropju.
Pooblaščeni predstavniki ponudnikov,
navzoči pri odpiranju ponudb, se morajo
izkazati s pisnim pooblastilom.
10. Ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale razpisnih pogojev, bo razpisna komisija izločila kot neveljavne.
Naročnik bo izločil iz razpisnega postopka ponudbe ponudbenikov, ki so bili pravnomočno kaznovani za prekršek iz 22. člena
ZBR (Ur. l. RS, št. 60/95) ali imajo neizpolnjene obveznosti do zavoda dalj kot 30 dni.
11. Ponudniki bodo o izbiri dobavitelja
obveščeni pisno do vključno 28. 11. 1997.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 11-6/107

Ob-4897

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
dobavo in vgradnjo sistema daljinskega
vodenja komunalnih naprav v Kopru
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1. Naročnik je Komunala Koper, ul.
15. maja 4, Koper.
2. Dela, ki so predmet razpisa, obsegajo:
izdelavo projektov za izvedbo s pridobitvijo ustreznih dovoljenj, dobavo in vgradnjo
sistema daljinskega vodenja na kanalizacijskih objektih v Kopru.
3. Orientacijska vrednost obravnavanih
del je 35,000.000 SIT.
4. Obravnavana dela so opredeljena v
Idejnem projektu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije.
5. Naročnik si pred sklenitvijo pogodbe
pridržuje pravico spremembe obsega del,
nastalih zaradi tehničnih ali finančnih razlogov.
6. Predviden rok za pričetek del je december 1997.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– kompletnost ponudbe v skladu z razpisnimi pogoji,
– usposobljenost ponudnika za realizacijo razpisanih del,
– reference ponudnika pri izgradnji sistemov daljinskega vodenja velikih komunalnih, procesnih in energetskih sistemov,
– ponudbena cena,
– garancijski rok,
– plačilni pogoji,
– rok izvršitve del,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
8. Ta razpis v nobenem primeru ne obvezuje naročnika, da bi sprejel ponudbo, ki
je najcenejša. Naročnik tudi ne odgovarja
kateremukoli ponudniku za škodo, ki bi jo
utrpel, ker ni bila sprejeta njegova ponudba.
9. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo v tajništvu podjetja Komunala Koper, ul. 15. maja 4, Koper, od 14. 11.
1997 do 21. 11. 1997 v času uradnih ur, in
sicer po predložitvi potrdila o plačilu 15.000
SIT nepovratnih sredstev, ki jih nakažejo na
ŽR Komunale Koper št. 51400-601-10953,
z oznako objekta.
10. Ponudniki lahko dobijo ustrezne podatke za izdelavo ponudbe v času uradnih
ur na Komunali Koper, ul. 15. maja 4, Koper pri Goranu Štrancar, dipl. inž. gr., tel.
066/38-027.
11. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti
najkasneje do 28. 11. 1997 do 12. ure na
naslov: Komunala Koper, ul. 15. maja 4,
Koper.
Ponudbe morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
javni razpis izvedbe sistema daljinskega vodenja komunalnih naprav v Kopru”.
Na kuverti mora biti vidna identifikacija
ponudnika.
12. Odpiranje ponudb bo v petek, 28. 11.
1997, ob 12. uri, v sejni sobi Komunale Koper.
13. Ponudniki bodo pisno obveščeni o
izboru najugodnejšega ponudnika v roku 15
dni od dneva odpiranja ponudb.
Komunala Koper

ski svet občine Piran na seji 27. 3. 1997,
župan Občine Piran objavlja

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont.
oseba Jožica Miklavčič Kerš, dipl. ek., Celjska cesta 37, Vojnik, tel. 063/772-311,
772-010, faks 063/772-593.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni material, kurilno olje.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
9,900.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 28. 11. 1997 do
12. ure, na naslov: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 3. 12. 1997
ob 9. uri.
Kraj odpiranja ponudb: sejna soba uprave na naslovu: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, odpiranje vodi Sabina Arčan, pravnica, Celjska cesta 37, Vojnik.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 18. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kont. oseba Magda Novak, Celjska
cesta 37, Vojnik.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 11. 1997 za 3.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
Način plačila: negotovinsko, na račun št.
50700-603-31887.
9. Ostali podatki: dodatne informacije se
dobijo samo pismeno na naslovu kot pod 1.
točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do 31. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 12. 1997.
JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik

Št. 362/054/97
Ob-4898
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97), 12. člena statuta Občine
Piran (Uradne objave PN, št. 8/95) in na
podlagi 15. člena odloka o proračunu Občine Piran za leto 1997, ki ga je sprejel Občin-

javni razpis
za nakup stanovanja
1. Naročnik: Občina Piran, Tartinijev trg
2, Piran.
2. Predmet javnega naročila: nakup novega ali starega nezasedenega nadomestnega stanovanja na območju Občine Piran.
3. Orientacijska vrednost javnega razpisa je 8 mio SIT.
4. Ponudba mora vsebovati:
– ime ponudnika,
– ceno izraženo v tolarjih,
– podatke o stanovanju: leto graditve, lokacija, površina in število in vrsta prostorov, stanje,
– rok izročitve kupljenega stanovanja v
last in posest, ki mora biti v letu 1997,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije,
– dokazilo o lastništvu (izpisek iz zemljiške knjige, izdan po objavi tega razpisa in
dodatno overjena pogodba sposobna za
vknjižbo o pridobitvi stanovanja, če lastnina ni vpisana v zemljiški knjigi v korist
pondunika,
– garancija o resnosti ponudbe v skladu
s pogoji razpisne dokumentacije,
– dokazilo o registraciji, če ponudnik ni
fizična oseba v skladu s pogoji razpisne dokumentacije,
– pooblastilo oziroma drugo ustrezno listino, kolikor ponudnik nastopa kot zastopnik ali posrednik,
– navedbo osebe, ki daje tolmačenje v
zvezi s ponudbo.
5. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe z nobenim od ponudnikov.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– cena in plačilni pogoji,
– lokacija,
– stanje stanovanja,
– velikost stanovanja ter vrsta in velikost posameznih prostorov.
7. Ponudniki morajo pred izbiro omogočiti ogled stanovanja.
8. Razpisno dokumentacijo ponudniki
dvignejo na uradu za občinsko premoženje
in gospodarske javne službe, v sobi 12.
9. Rok za predložitev ponudbe je 25. 11.
1997 do 10. ure. Ponudba mora biti dana v
zaprti kuverti na naslov: Občina Piran, Tartinijev trg 2 z oznako: “Ne odpiraj, ponudba! – Javni razpis za nakup stanovanj.”
Na kuverti mora biti točen naslov ponudnika.
10. Javno odpiranje ponudb bo 25. 11.
1997 ob 12. uri v prostorih urada za občinsko premoženje in gospodarske javne službe.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa v roku 15 dni po javnem
odpiranju ponudb.
Občina Piran
Št. 514/97
Ob-4899
Na podlagi 18., 50. in 34. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti

Št. 3-0724/97
Ob-4900
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje, objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
adaptacijo iziroma rekonstrukcijo
objekta Termoelektrarne Trbovlje na
Zasavski cesti 9
1. Predmet javnega razpisa je izbira najugodnejšega ponudnika za izvedbo gradbeno obrtniških del, strojno instalacijskih in
elektro instalacijskih del na objektu TET na
Zasavski cesti 9 v Trbovljah.
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2. Ponudniki lahko nudijo izvedbo za vsa
razpisana dela ali samo za določene (v 1.
točki navedene) funkcionalne sklope.
3. Ponudba mora vsebovati vse elemente, ki so detajlno razvidni iz razpisne dokumentacije, predvsem pa:
3.1. podjetje oziroma ime ponudnika s
točnim naslovom,
3.2. dokazilo o registraciji in dovoljenje
za opravljanje dejavnosti,
3.3. izpolnjen ponudbeni predračun del
po postavkah popisa del naročnika ter izpolnjeno rekapitulacijo,
3.4. bonitete ponudnika, ne starejše od
30 dni (BON 1, 2 in 3),
3.5. garancijske roke,
3.6. reference podjetja in podizvajalcev,
3.7. cena, predlog dinamike plačil,
3.8. konkretne pogoje za morebitno kreditiranje za 50% ponudbene cene,
3.9. terminski plan izvajanja del,
3.10. shemo organizacije gradbišča,
3.11. način kontrole zagotavljanja kvalitete,
3.12. potrjen predlog pogodbe,
3.13. bilanco akceptni nalog s pooblastilom,
3.14. opcijo ponudbe,
3.15. izjavo, da bo izvajalec v sklopu ponujene cene priskrbel vse ateste, meritve in
garancijske listine ter PID v dveh izvodih v
roku 10 dni od pogodbenega dokončanja del.
4. Orientacijska vrednost naročila znaša
50,000.000 SIT.
5. Predviden rok začetka del je 15. 1.
1998.
6. Predviden rok dokončanja del je 15. 4.
1998.
7. Rok za dostavo ponudbe je 30 dni od
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS,
t.j. do 13. 12. 1997.
8. Merila, ki bodo upoštevana pri izbiri
najugodnejše ponudbe so:
8.1. ponudbena cena,
8.2. finančna moč podjetja in kreditna
sposobnost,
8.3. plačilni pogoji in pogoji kreditiranja,
8.4. kadrovska sestava odgovornih predstavnikov izvajalca,
8.5. ustreznost podizvajalcev.
9. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele najkasneje do 13. 12. 1997 do
14. ure v tajništvo Razvojno investicijskega
sektorja TE Trbovlje (4. nadstr.). Ponudbe
pošljite ali oddajte v zaprti ovojnici na naslov: Termoelektrarna Trbovlje, Ob železnici 27, 1420 Trbovlje, Razvojno investicijski sektor, z oznako “Ponudba za adaptacijo
objekta na Zasavski c. 9 – Ne odpiraj!”
10. Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek 15. 12. 1997 ob 10. uri v sejni sobi
TE Trbovlje (2. nadstr.). Ponudbe, ki ne
bodo pravočasno prispele ali ne bodo pravilno opremljene ter ponudbe, ki ne bodo
vsebovale vseh elementov, razvidnih iz razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
Pri javnem odpiranju ponudb morajo
imeti prisotni predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
11. Odločitev o izbiri najugodnejšega(ih)
ponudnika(ov) bo sprejeta najkasneje v 20
dneh od dneva odpiranja ponudb, o čemer
bodo ponudniki pisno obveščeni.

12. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo osebno ob predložitvi
potrdila o plačilu kupnine za razpisno dokumentacijo, ki znaša 45.000 SIT na ŽR TET
št. 52700-601-11513, sedem dni po objavi v
Uradnem listu RS od 8. do 13. ure pri Stanki Živoder v tajništvu RIS TET (tel.
0601/21-406 oziroma 26-633). Hkrati je po
predhodni najavi mogoč tudi ogled objekta.
13. Naročnik si pridržuje pravico skleniti pogodbo v zmanjšanem obsegu del od
razpisanih.
Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 15. 12. 1997 do 15. 3. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb:
– naziv firme,
– registracijo za razpisano vrsto del,
– reference,
– bonitete ponudnika od Agencije za plačilni promet,
– podatke o kadrih, ki bi vodili razpisana dela,
– ugodnosti, ki jih ponudnik daje investitorju,
– ceno za ponujena dela,
– rok izdelave projektov.
6. Rok v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe in način predložitve ponudbe
Ponudniki, ki želijo sodelovati pri javnem razpisu morajo predložiti pisno ponudbo v zaprti kuverti na naslov Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec s pripisom “Ne odpiraj – Ponudba za projektiranje plinovodov” do 4. 12.
1997 do 12. ure.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 5. 12. 1997 ob 10. uri v sejni sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa je do 20. 12.
1997.
9. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo ter cena dokumentacije in način
plačila: razpisna dokumentacija bo na razpolago na gornjem naslovu in jo lahko ponudniki dvignejo proti plačilu 10.000 SIT, ki jih
nakažejo na žiro račun 51840-630-25638 z
virmanskim nalogom ali položnico. Kontaktna oseba je Ivan Kop, tel. 0602/41-114.
10. Projektna dokumentacija mora biti
izdelana v skladu z:
– DIN, DVGW in TGL predpisi (s slednjimi predvsem za odmike pri približevanjih in križanjih),
– veljavnimi domačimi tehničnimi predpisi,
– smernicami Petrola za izgradnjo plinovodov (1981) in dopolnili iz leta 1989 in za
izgradnjo MRP (dopolnila iz leta 1991).
Colatio plin, d.o.o.,
Slovenj Gradec in
Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-4901
Colatio plin, podjetje za distribucijo plinastih goriv in vzdrževanje ogrevalnih sistemov, d.o.o., Meškova 21, Slovenj Gradec na
podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/94) in odredbe o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l.
RS, št. 33/97) objavlja
javni razpis
za izdelavo projektov PGD in PZI
srednje in nizkotlačne plinovodne
instalacije na območju Mestne občine
Slovenj Gradec
A) Splošni podatki
1. Investitor: Colatio plin, podjetje za distribucijo plinastih goriv in vzdrževanje
ogrevalnih sistemov, d.o.o., Meškova 21.
2. Predmet javnega naročila: izdelava
projektov PGD in PZI za nizkotlačne plinovode na območju Mestne občine Slovenj
Gradec.
Predvideni obseg del:
– ca. 27.000 m srednje in nizkotlačnih
plinovodov (4bar in 1bar) iz ustreznega PE,
ki zajemajo naselja: Troblje–Pameče, Trebuška vas, Šmartno, Legen (gornji napajan
iz smeri Šmartno, Tomaška vas, Turiška vas,
Podgorje,
– ca. 700 hišnih priključkov,
– predelava MP Kolinska za napajanje
naselja Pomeče,
– RP Troblje–Pameče,
– RP Šmartno,
– RP Turiška vas,
– RP Tomaška vas,
– RP Trebuška vas,
– avtobusna postaja Slovenj Gradec,
– dopolnitev lokacijskega načrta z naseljem Podgorje in Legen (gornji del),
– pridobivanje soglasij lastnikov zemljišč, kjer ne bo možno projektirati plinovoda v javnih zemljiščih,
– meje projektne dokumentacije za projektirane plinovode so priključki pri potrošniku HP (hišni priključek vključno s požarno pipo, reducirnim ventilom in števcem
v nerjaveči omarici) in prosti priključek za
4bar pri MRP Štibuh II.,
– predelava MP Kolinska vključno s priklopom plinovodnega omrežja Za Pameče
in HP,
– avtobusna postaja od ventila v zelenici
do potrošnikov na lokaciji avtobusne postaje vključno z lokali ob avtobusni postaji,
– Podgorje navezava na obstoječi projekt št. SG6 – 2/4 – 24/97 pri Curavi vasi
(Rigelnik) in HP pri potrošnikih.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
5,000.000 SIT.

Št. 663-05-349/97
Ob-4902
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Ljubljana, Kotnikova ul. 5, objavlja
na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97)
javni razpis
za organizacijo in izvedbo
subvencionirane prehrane študentov
v letu 1998
1. Predmet razpisa je organizacija in izvedba prehrane študentov višjih in visokih
šol v Republiki Sloveniji v letu 1998.
2. Pri izbiri najugodnejših ponudnikov
se bodo upoštevala naslednja merila:
– ponudba kosil,
– kvaliteta hrane (specifična teža kosila),
– priprava jedi v lastni kuhinji,
– možnost prehranjevanja študentov invalidov,
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– cena kosila in popust pri ceni,
– oddaljenost lokalov od visokošolskih
oziroma visokošolskih zavodov in študentskih domov,
– reference ponudnika,
– morebitne druge prednosti oziroma
ugodnosti.
Najcenejša ponudba ne predstavlja najugodnejše ponudbe.
3. Ponudba mora vsebovati firmo in sedež ponudnika oziroma točen naslov lokala,
kjer se nudi študentska prehrana, podatke iz
2. točke tega razpisa, overjena dokazila o
registraciji družbe oziroma o priglasitvi podjetnika posameznika, za obrtnike overjeno
obrtno dovoljenje, in dokazilo o opravljanem preventivnem zdravstvenem nadzoru,
ki ni starejše od 90 dni.
Ponudnikom s statusom javnega zavoda
ni potrebno prilagati dokazil o registraciji.
4. Interesenti lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo v času trajanja razpisa pri
Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, na Študentskem servisu, Ljubljana,
Borštnikov trg 2 in pri Študentski organizaciji Univerze v Mariboru, Gosposvetska
83, Maribor, vsak delovni dan med 9. in
11. uro, kjer prejmejo tudi podrobnejše informacije.
5. Ponudbe se pošljejo priporočeno v zaprtih ovojnicah na naslov: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
ul. 5/IV, Ljubljana, s pripisom “Ne odpiraj
– študentska prehrana”.
6. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo pravilno opremljene in bodo prispele na
naslov
naročnika
do
ponedeljka,
8. decembra 1997 do 15. ure.
7. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
10. decembra 1997 ob 10. uri v sejni sobi
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5/IV, Ljubljana. Zastopniki ponudnikov morajo predložiti pisno pooblastilo ponudnikov.
8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od odpiranja ponudb. Z izbranimi ponudniki bo naročnik sklenil pogodbo
do 31. 12. 1997.
Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve
Št. 189/97
Ob-4903
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) Občina Trbovlje obljavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izgradnjo vodovoda za zaselke
pod Partizanskim vrhom, Trbovlje
1. Naročnik: KS Klek, Gimnazijska c.
22a, Trbovlje.
2. Predmet razpisa: zakoličba osi vodovoda, strojni odkop, izkop gradbene jame,
polaganje cevovoda, izgradnja objektov in
evidentiranje sprememb (vpis v kataster),
po izgradnji mora izvajalec vzpostaviti prvotno stanje okolice ter vseh objektov in
naprav na katerih je prišlo do poškodb.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
27,000.000 SIT.
Naročnik si pridržuje pravico določiti
manjši obseg del od razpisanega glede na
razpoložljiva finančna sredstva, pri čemer
ponudnik nima pravice uveljavljanja odškodnine v primeru omenjenih sprememb.
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4. Rok za izvedbo: januar–april 1998.
5. Merila za izbiro najboljšega ponudni-

11. Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje iz razpisa, razpisne dokumentacije in pogojev.
Komisija za oddajo del
KS Klek, Trbovlje

ka:
– strokovna usposobljenost,
– ponudbena vrednost,
– reference ponudnika,
– celovitost ponudbe,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– druge ugodnosti ponudnika, ki so za
naročnika pomembne.
Komisija bo pri izbiri upoštevala vsa merila, zato najnižja cena ni pogoj za izbiro
najugodnejšega ponudnika.
6. Ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji in dovoljenje za
opravljanje dejavnosti,
– ponudbeno ceno,
– rok izdelave v koledarskih dneh in terminski plan,
– opcijo ponudbe,
– vzorec pogodbe,
– referenčno listo,
– garancijske roke za vgrajeno opremo,
naprave in dela,
– ponudbi mora biti priložena še naslednja ponudbena dokumentacija:
– izjavo, da je ponudnik preučil terenske
razmere,
– izjavo, da je ponudnik pregledal dokumentacijo in da ima ali nima pripombe,
– izjavo, da bo ponudnik opravil vsa dela po svoji ponudni pravilno, solidno in kvalitetno in to v skladu z veljavnimi zakoni,
predpisi, standardi, tehničnimi navodili in
normami,
– izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– izjavo, da se ponudnik obveže, da bo v
primeru sklenitve pogodbe kot izvajalec
izročil akceptni nalog v višini 10% od vrednosti pogodbenih del, kot garancijo za kakovostno in pravočasno izvedbo del.
V ponudbenem dopisu navedite vse pripombe, ter pojasnila in ugodnosti vaše ponudbe. Vsa ostala določila bodo obravnavana s pogodbo z izbranim izvajalcem.
7. Rok in način oddaje ponudbe: upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 5. 12. 1997 do 9. ure
na naslov KS Klek, Gimnazijska c. 22a, Trbovlje.
Ponudba mora biti oddana v posebnem
ovitku zapečatena in označena z napisom:
“Ne odpiraj, ponudba za izgradnjo vodovoda za zaselke pod Partizanskim vrhom,
Trbovlje”.
8. Odpiranje ponudb bo v prostorih KS
Klek, Trbovlje, Gimnazijska c. 22a, 1420
Trbovlje, 10. 12. 1997 ob 9. uri.
9. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak delovni dan med 9. in
11. uro do 17. 10. 1997 na KS Klek, Gimnazijska c. 22a, Trbovlje.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo na podlagi predhodne predložitve dokazila o vplačilu 10.000 SIT nepovratnih sredstev, ki jih nakažejo na Ž.R., št.
52720-625-25003 – KS Klek.
Dodatne informacije v zvezi z izdelavo
ponudbe, zainteresirani ponudniki lahko dobijo na KS Klek, Gimnazijska c. 22a, Trbovlje, tel. 0601/28-262, Sanda Hribar.
10. Ponudniki bodo o izidu natečaja obveščeni v 15 dneh po odpiranju ponudb.

Št. 50/97
Ob-4904
Adria, turistično podjetje, d.o.o. Ankaran,
Jadranska 25 objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca
bazenskega kompleksa
1. Investitor Adria, turistično podjetje,
d.o.o., Ankaran, Jadranska 25, Ankaran.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca gradbeno-obrtniške, strojnih in elektroinstalacijskih del, strojnih in elektroinstalacijskih del
bazenske tehnike in TP srednje napetostnega priključka za izvedbo bazenskega kompleksa v avtokampu Adria Ankaran.
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 310,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je januar
1998.
Predvideni rok dokončanja del je 1. 5.
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– popolnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cen,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– usposobljenost in sposobnost za izvajanje del,
– rok izvedbe,
– opcija ponudbe,
– strokovna korektnost ponudbe,
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi
naročniku,
– finančno zavarovanje za izvedbo del,
– izkaz finančnega stanja ponudnika
(BON 1, 2 ali 3).
Opozorilo pri ocenjevanju ponudb: najnižja ponudbena cena še ne bo pomenila
najugodnejše ponudbe. Investitor si pridržuje določiti eventualno manjši obseg del
od razpisanega z ozirom na razpoložljiva
sredstva ali odstopiti od podpisa pogodbe.
Investitor si pridržuje pravico do izbire ponudnikov za vsak ponujeni del razpisanih
del. Investitor nima nobene obveze do podizvajalcev izbranega ponudnika, ki jih ne
izbere kot primerne podizvajalce. V navedenih primerih ponudniki nimajo nobene
pravice do uveljavljanja odškodnine iz tega
naslova.
Investitor nima nobene obveze do ponudnikov, ki ne bodo izbrani.
6. Rok za dostavo ponudb je 15. 12. 1997
do 9. ure na naslov Adria, turistično podjetje, d.o.o., Ankaran, Jadranska 25, p.p. 65,
6280 Ankaran.
Ponudbe morajo biti dostavljene osebno,
in sicer v zaprti kuverti z navedbo naslova
ponudnika in z oznako “Ponudba: Gradnja
bazenskega kompleksa Adria – Ne odpiraj”.
Ponudbe, ki bodo poslane po pošti ali dostavljene po poteku razpisnega roka, bo investitor zavrnil in neodprte vrnil odpošiljatelju.
7. Odpiranje ponudb bo 15. 12. 1997 ob
10. uri v pisarni direktorice investitorja. Pri
odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki
ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
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8. Ponudniki bodo o izbiri javnega razpisa obveščeni v 15 dneh od javnega odpiranja.
9. Razpisna dokumentacija je na voljo
od dneva objave vsak delovni dan od 8. do
10. ure, projektna dokumentacija v fazi PGD
bo na ogled od 24. 11. 1997 do 29. 11. 1997
vsak delovni dan od 8. do 10. ure na sedežu
investitorja, telefon št. 066/528-443. Materialne stroške dokumentacije v višini 30.000
SIT kandidati plačajo v blagajni investitorja
ali na žiro račun št. 51400-601-10558.
Adria, turistično podjetje, d.o.o.,
Ankaran

bloka C zahodno od podaljška Osojnikove
ceste.
3. Dvig razpisne dokumentacije je možen
vsak dan na Podjetju za stanovanjske storitve, d.o.o., Vošnjakova 6, Ptuj, ob plačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo v višini
25.000 SIT. Podjetju za stanovanjske storitve Ptuj, Vošnjakova 6, tel. 062/771-951.
5. Predmet razpisa za izvedbo zunanje
ureditve za poslovno-stanovanjski objekt
“C” je:
– zunanja ureditev in zunanja kanalizacija,
– zunanji razvod plina,
– zunanja požarna zaščita.
Dela se bodo izvajala po izdelani projektni dokumentaciji št. 56-44-26-97, ki jo
je izdelala Projekta inženiring Ptuj.
6. Orientacijska vrednost izvedbe je
55,940.000 SIT.
7. Lokacija objekta je zahodno od podaljška Osojnikove ceste v Ptuju.
8. Predvideni roki: začetek del sredina
januarja 1998, konec del oktobra 1998.
9. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– kvaliteta ponudbe (stopnja dodelanosti, natančnost, obseg razdelave),
– reference,
– garancija,
– solventnost podjetja v zadnjih dveh letih (BON 1, BON2),
– najugodnejša cena, možnost kreditiranja, fiksnost cene do konca gradnje po metodi “ključ v roke”,
– predstavitev prednosti za katere ponudnik misli, da jih ima pred konkurenco,
– kvaliteta rešitev posameznih detajlov,
– eventualne alternativne rešitve z utemeljitvijo prednosti,
– terminski plan,
– način prevzema rizika za nedoseganje
pogodbenih rokov in kvalitete,
– predstavitev del, ki jih bodo izvajali
kooperanti ter njihove reference,
– predočitev prevzema obveznosti do
kooperantov.
Ponudba mora vsebovati še naslednjo dokumentacijo:
– dokaz o registraciji podjetja ter odločbo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti,
– izjavo, da so proučene terenske prilike
na mestu gradnje,
– izjavo, da so stroški ureditve deponij
in zavarovanje gradbišča vkalkulirani v ceno,
– izjavo, da je poraba vode in energije
vkalkulirana v ceno,
– izjavo, da je celotna gradnja zavarovana tako, da zavarovanje zajema škodo proti
tretji osebi,
– izjavo, da je ponudnik pregledal dokumentacijo in da nanjo ima ali nima pripomb,
– akceptni nalog v višini 10% vrednosti
del kot garancijo za resnost ponudbe.
10. Rok in način oddaje ponudbe je 30
dni po razpisu v Uradnem listu RS (pri čemer šteje za prvi dan datum izida Uradnega
lista RS. Kolikor pride dan oddaje ponudbe
na nedeljo ali dela prosti dan, je dan oddaje
ponudbe prvi naslednji delovni dan). Način
oddaje je priporočeno po pošti ali z dostavo
na sedež podjetja do 15. ure, pri čemer mora
biti ponudba v enem ovitku, dodatna dokumentacija pa v drugem ovitku.

Na vsakem ovitku mora biti označeno
“Ne odpiraj ponudba” in “Ne odpiraj dokumentacija” in navedba projekta in št. objave, na katero se ponudba nanaša.
Opcija ponudbe mora biti najmanj 60
dni.
Ponudbe je potrebno oddati na naslov
Podjetje za stanovanjske storitve, d.o.o.,
Vošnjakova 6, Ptuj.
11. Kraj, mesto, datum in ura odpiranja
ponudb.
Ponudbe se bodo odpirale tetji dan po
izteku roka za oddajo ponudb na Podjetju za
stanovanjske storitve, d.o.o., Vošnjakova 6,
Ptuj, ob 8. uri v sobi 103.
12. Ponudniki bodo obveščeni o izidu natečaja v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Podjetje za stanovanjske
storitve, d.o.o.,
Ptuj

Št. 2089-97
Ob-4905
Na podlagi določil zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalcev brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Komunalno stanovanjsko podjetje, d.d.,
Sežana, Partizanska c. 2, Sežana, tel.
067/31-341, kontaktna oseba Jurman Šukalo Duška.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
oziroma rekonstrukcija meteorne kanalizacije od križišča 0-10-23 do hotela Triglav v
Sežani.
3. Orientacijska vrednost: 8,000.000 SIT.
4. Predvideni rok za začetek del je 1. 12.
1997 ter za zaključek del 31. 12. 1997.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– kompletnost ponudbe,
– ponudbena cena,
– rok izvedbe,
– reference,
– garancijski roki,
– druge ugodnosti.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 25. 11. 1997 do
12. ure na naslov: KSP d.d., Sežana, Partizanska c. 2, 6210 Sežana.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja: javno odpiranje ponudb bo 25.
11. 1997 ob 13. uri v sejni sobi na naslovu:
KSP d.d., Sežana, Partizanska c. 2, Sežana.
8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: najkasneje
do 1. 12. 1997.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: KSP, d.d., Sežana, Partizanska c. 2,
Sežana, od dneva objave razpisa do 20. 11.
1997, vsak dan od 8. do 9. ure, s predhodnim plačilom 10.000 SIT na žiro račun št.
51420-601-11758, namen nakazila – stroški
razpisne dokumentacije, kontaktna oseba:
Jurman Šukalo Duška.
KSP, d.d., Sežana
Št. 965/96

Ob-4906

Javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvajanje del na zunanji ureditvi
poslovno-stanovanjskega bloka “C”
1. Investitor: Podjetje za stanovanjske
storitve, d.o.o., v Ptuju.
2. Predmet razpisa: izvedba del na zunanji ureditvi poslovno-stanovanjskega

Ob-4907
Na podlagi določil odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94)
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje objavlja
javni razpis
za nabavo računalniške opreme
Splošni podatki:
1. Kupec: Center Republike Slovenije za
poklicno izobraževanje (Program Leonardo
da Vinci), Kavčičeva 66, Ljubljana.
2. Predmet razpisa:
a) osebni računalnik s pripadajočo programsko opremo – 2 kosa,
b) prenosni osebni računalnik – notesnik
(notebook) – 2 kosa,
c) tiskalnik – 1 kos.
3. Razpisna dokumentacija je na razpolago v tajništvu Centra RS za poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure. Na željo vam dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
4. Orientacijska vrednost za vso razpisano opremo znaša 1,500.000 SIT.
5. Rok za prijavo: pri razpisu bodo upoštevane tiste pisne ponudbe, ki bodo prispele do vključno torka, 25. novembra 1997 do
10. ure na naslov: Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (Program
Leonardo da Vinci), Kavčičeva 66, 1000
Ljubljana.
Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako: “Javni razpis – ne odpiraj”.
6. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati naslednje elemente (označene in urejene v naslednjem vrstnem redu):
a) izpolnjen razpisni obrazec 1 (iz razpisne dokumentacije) – podatki o ponudniku,
b) izpolnjen razpisni obrazec 2 (iz razpisne dokumentacije) – kratek povzetek ponudbe,
c) ponudbo,
d) podatke o ponudniku s fotokopijo registracije,
e) obrazca BON-1, BON-2, oziroma
BON-3, ki ne smejo biti starejši od 30 dni
pred zaključkom razpisnega roka,
f) izjavo ponudnika, da bo v roku petih
dni po pozivu dostavil na preizkušanje opremo navedeno v 2.a točki in v 2.c točki razpisa,
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g) izjavo ponudnika o zagotovljenem
vzdrževanju in garancijskem roku, ki je vsaj
12 mesecev, z navedbo odzivnega časa in
časa popravila,
h) izjavo o roku, v katerem bo ponudnik
po izteku garancijske dobe zagotavljal rezervne dele in vzdrževanje,
i) izjavo ponudnika za zavarovanje izpolnitve pogodbene obveznosti z zapadlostjo do 15 dni po izteku pogodbenega roka za
dobro izvedbo posla z akceptnim nalogom
ali drugo obliko zavarovanja v višini 30%
vrednosti kupnine z devizno klavzulo,
j) izjavo ponudnika za zavarovanje izpolnitve pogodbene obveznosti z zapadlostjo do
15 dni po izteku pogodbenega roka za dobro
izvedbo garancijskih obveznosti, odzivnega
časa in časa popravila z akceptnim nalogom
ali drugo obliko zavarovanja v višini 10%
vrednosti kupnine z devizno klavzulo,
k) vzorec pogodbe, ki smiselno vključuje elemente, opredeljene v a) točki do f)
točke,
l) reference na področju ponudbe,
m) tehnično dokumentacijo, propagandno in ostalo gradivo,
n) izjavo, da so vsi podatki navedeni v
ponudbi resnični.
7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
Pri odločitvi o izbiri ponudnika bo zlasti
upoštevano:
– izpolnjevanje pogojev navedenih v razpisu,
– celovitost ponudbe,
– tehnične lastnosti ponujene opreme,
– funkcionalnost, zanesljivost in sodobnost ponujene opreme,
– rezultati morebitnega testiranja ponujene opreme,
– garancijska doba in servisiranje,
– navodila za uporabo v slovenskem jeziku,
– dobavni rok,
– cena v SIT fco. naročnik, vključno s
temeljnim prometnim davkom.
8. Odpiranje ponudb
Izbiro najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija za vodenje postopka javnega razpisa za oddajo javnih naročil.
Javno odpiranje ponudb, na katerega so
vabljeni predstavniki vseh ponudnikov z
ustreznim pisnim pooblastilom, bo v torek,
25. novembra 1997, ob 10. uri na Centru RS
za poklicno izobraževanje, Kavčičeva 66,
Ljubljana, v sejni sobi, III. nadstropje.
9. Rok izbire
Ponudniki bodo do 10. decembra pisno
obveščeni o izboru najugodnejšega ponudnika.
Center Republike Slovenije
za poklicno izobraževanje

gramska oprema. Tehnične specifikacije
so navedene v razpisni dokumentaciji, ki jo
zainteresirani ponudniki dobijo v tajništvu
CTK.
3. Orientacijska vrednost naročila je
7,200.000 SIT.
4. Ponudbe z oznako “razpis za strežnik” morajo prispeti na naslov CTK najkasneje 21 dni po objavi tega razpisa.
5. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb.
CTK

Ob-4910
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-4908
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime, naziv in sedež naročnika: Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani (CTK), Trg republike 3, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: podatkovni strežnik (strežnik CD-ROM) – strojna in pro-

Ob-4909
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, Razlagova 14.
2. Predmet javnega naročila je oprema
računalniške učilnice s strojno in programsko opremo in izobraževanje na sedežu fakultete.
3. Orientacijska vrednost naročila je
6,000.000 SIT.
4. Rok za začetek del je 5. 1. 1998 in rok
za dokončanje del je 31. 1. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– priključitev delovnih postaj v obstoječo računalniško mrežo na EPF,
– plačilo v SIT fco kupec, oprema zmontirana in pripravljena za uporabo v učilnici
naročnika,
– pogoji za izobraževanje,
– garancijski pogoji,
– pogoji vzdrževanja po izteku garancije,
– popolna ustreznost vsebine ponudbe s
tehničnimi zahtevami,
– možnosti nadgrajevanja in širitve
zmogljivosti opreme,
– komercialni pogoji (garancijski pogoji, dobavni roki, razmerje cena/kvaliteta, popusti, združljivost z obstoječo opremo),
– reference pri uporabi opreme,
– najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
6. Naročnik bo upošteval ponudbe, ki bodo prispele do 29. 11. 1997 do 12. ure na
naslov: Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, p.p. 142, Razlagova 14 ali tajništvo
fakultete na istem naslovu. Zapečatene kuverte morajo biti vidno označene z napisom
“Ponudba – ne odpiraj – javni razpis za
opremo računalniške učilnice”.
7. Javno odpiranje ponudb bo v sejni sobi Ekonomsko-poslovne fakultete Maribor,
Razlagova 14, dne 1. 12. 1997 ob 8. uri.
8. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni do
8. 12. 1997.
9. Ponudniki lahko dvignejo brezplačno
razpisno dokumentacijo v tajništvu fakultete
vsak delovni dan med 7.30 in 10.30. Informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko dobijo ponudniki tudi po tel. 22-90-245
ali 22-90-247 vsak dan med 8. in 12. uro.
Ponudba mora veljati do 31. 1. 1998. Naročnik bo sklep o izbiri objavil v skladu s tretjim
odstavkom 42. člena zakona o javnih naročilih. Za naročnika tajnik mag. Viktor Lednik.
Univerza v Mariboru
Ekonomsko-poslovna fakulteta

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo n. 2, Ljubljana, kont. oseba Vida Stanovnik, vodja naročila, Adamič Lundrovo
n. 2, soba 255/II, Ljubljana, tel. 13-33-269
in faks 318-350.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
strokovno nadzorstvo nad gradnjo prizidka OŠ Hinka
Smrekarja, Gorazdova 16, Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: orientacijska
vrednost celotne gradnje je 200,000.000
SIT, tega naročila pa 3,500.000 SIT, objava
v petek, 14. 11. 1997.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del: februar 1998,
končanje del: december 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: merila bodo navedena v razpisni dokumentaciji. Pri ocenjevanju ponudb bodo
upoštevane preference za domače ponudnike v višini 15%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele po pošti ali osebno, predložene najkasneje do 8. 12. 1997 do 12.45 na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Dani Klarič, Adamič Lundrovo n. 2, 1000
Ljubljana, soba št. 255/II, tel. št. 13-33-269,
faks 318-350.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Strokovni nadzor – OŠ Hinko Smrekar”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 8. 12. 1997 ob 13. uri v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, pred sobo št. 143 v I. nadstropju. Odpiranje vodi Marija Božič.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa v 7 dneh po
podpisu sklepa.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, kont. oseba Dani Klarič,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba 255/II.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 19. 11. 1997, do 24. 11. 1997 s fotokopijo potrdila o plačilu 7.000 SIT.
Način plačila: s položnico na žiro račun
Mestne občine Ljubljana št. 50100-637813003, s pripisom: razpisna dokumentacija za strokovni nadzor – OŠ Hinko Smrekar.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Opcija ponudbe je 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naročila je v zakonskem roku.
Ob-4911
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lundrovo n. 2, Ljubljana, kont. oseba Vida Stanovnik, vodja naročila, Adamič Lundrovo
n. 2, soba 255/II, Ljubljana, tel. 13-33-269
in faks 318-350.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: strokovno nadzorstvo nad gradnjo prizidka k ZU Janez
Levec, Šmartinska 96, Ljubljana.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: orientacijska
vrednost celotne izvedbe del je 137,000.000
SIT, orientacijska vrednost strokovnega
nadzora pa je 3,000.000 SIT, objava v petek, 14. 11. 1997.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del: januar 1998,
končanje del: december 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: merila bodo navedena v razpisni dokumentaciji. Pri ocenjevanju ponudb bodo
upoštevane preference za domače ponudnike v višini 15%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele po pošti ali osebno predložene najkasneje do 8. 12. 1997 do 12.45 na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Dani Klarič, Adamič Lundrovo n. 2, 1000
Ljubljana, soba št. 255/II, tel. št. 13-33-269,
faks 318-350.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Strokovni nadzor – ZU Janez Levec”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 8. 12. 1997 ob 13.30 v prostorih Mestne
občine Ljubljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, pred sobo št. 143 v I. nadstropju. Odpiranje vodi Marija Božič.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa v 7 dneh po
podpisu sklepa.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, kont. oseba Dani Klarič,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana, soba 255/II.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 19. 11. 1997, do 24. 11. 1997 s fotokopijo potrdila o plačilu 7.000 SIT.
Način plačila: s položnico na žiro račun
Mestne občine Ljubljana št. 50100-637813003, s pripisom: razpisna dokumentacija za ZU Janez Levec.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Opcija ponudbe je 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naročila je v zakonskem roku.
Mestna občina Ljubljana

na območju Mestne občine Koper, ki še niso
oddane v najem po predhodnih razpisih.
2. Niso predmet tega razpisa lokacije na
območju starega jedra mesta Koper ter naslednjih območij v mestu Koper: Pristaniška
ulica, Ulica Zore Perello Godina, parkirišče
pri tržnici, Ferrarska cesta, Cesta Marežganskega upora in del Vanganelske ceste,
ter Piranska, Ljubljanska in Šmarska cesta s
priključki na Istrsko cesto.
3. Reklamni objekt je ploskev za dvostransko oglašanje, neto dimenzij 70 × 100
cm, pritrjena na steber javne razsvetljave pravokotno na os ceste oziroma ulice, s spodnjim robom najmanj 2,5 m od tal. Največji
zunanji gabariti in odmiki od stebra ter pogoji za sočasno postavitev dveh objektov na en
steber so določeni v razpisni dokumentaciji.
Tehnična izvedba reklamnih objektov je podana v razpisni dokumentaciji.
4. Na razpisanem območju najemnik sam
določa stebre javne razsvetljave, ki jih bo
uporabil za namestitev reklamnih objektov.
Za predlagane stebre najemnik predloži uradu za gospodarske javne službe in promet
skico lokacij z vrisanimi in oštevilčenimi
objekti. Urad preveri, če niso prizadeti javni
interesi in prometna varnost ter izda dovoljenje za postavitev v obliki žiga in podpisa
na izvodu vloge in prilog.
5. Najemnik v svojem imenu in za svoj
račun izdela in pritrdi svoje objekte na določene stebre javne razsvetljave, jih koristi
za oglaševanje po naročilu drugih, skrbi za
vzdrževanje objektov, jih po preteku najemne pogodbe odstrani in izvaja druge aktivnosti, določene z najemno pogodbo. Najemnik odgovarja za škodo, ki bi jo reklamni objekti povzročili tretjim osebam.
6. Najemna pogodba se sklene z veljavnostjo do 1. 1. 2002. Pričetek veljavnosti ter
razlogi in načini za predčasno prekinitev
najemnega razmerja se določijo z najemno
pogodbo.
7. Najemnik je dolžan v času trajanja najema Mestni občini Koper v mesečnih obrokih plačevati najemnino, ki se določi v razpisnem postopku in je odvisna od izklicane
najemnine za en reklamni objekt in od dejanskega števila postavljenih objektov, vendar ne za manj kot 60 objektov. Izklicna
letna najemnina za en objekt znaša 12.000
SIT. Z razpisom določena in s pogodbo potrjena najemnina se dvakrat letno uskladi z
dinamiko cen na drobno, kot jo ugotavlja
Državni zavod za statistiko. Najemnik za
uporabo reklamnega prostora ne plačuje komunalne takse.
8. Razpisno ponudbo lahko da oseba, ki
je v Republiki Sloveniji registrirana za
opravljanje dejavnosti “Ekonomsko propagiranje – K/74.40” in zanjo izpolnjuje predpisane pogoje.
9. Rok za prijavo na razpis je 15. dan od
objave v Uradnem listu RS. Pisne ponudbe
se pošlje s povratnico ali izroči osebno na
naslov Mestna občina Koper, urad za gospodarske javne službe in promet, Verdijeva
10/II, 6000 Koper (soba 214), v zapečateni
kuverti, na kateri sta vidna identifikacija
ponudnika ter napis “Razpis – propagiranje
– Ne odpirati!”
10. Razpisni ponudbi je treba priložiti:
10.1. kopije dokumentov o registraciji in
kopijo odločbe po šestem odstavku 4. člena

zakona o gospodarskih družbah za dejavnost, ki je predmet razpisa,
10.2. izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
10.3. predlagano višino letne najemnine
za en reklamni objekt,
10.4. izjavo ponudnika, da bo kot morebitni najemnik svoje reklamne objekte po
sprejemu odloka, ki bo urejal celostno podobo Mestne občine Koper, na svoje stroške
opremil z njenim grbom oziroma znakom;
10.5. druge morebitne elemente ponudbe, ki so lahko predmet usklajevanja pri
sklepanju najemne pogodbe in za Mestno
občino Koper niso obvezni.
11. Interesenti lahko razpisno dokumentacijo osebno prevzamejo v uradnih urah po
predhodni telefonski najavi pri uradu za gospodarske javne službe in promet (Adelija
Franca, tel. 066/446-245). Oseba, ki bo
prevzemala dokumentacijo se mora izkazati
s pooblastilom ter mora pred vpogledom v
dokumentacijo predložiti potrdilo o vplačilu 10.000 SIT na žiro račun Mestne občine
Koper, št. 51400-845-20561, z oznako “plačilo razpisne dokumentacije” (PD je že
vključen).
12. Razpisna dokumentacija obsega:
12.1. integralno besedilo sklepa o javnem razpisu,
12.2. grafični pregled lokacij, ki so izvzete iz tega razpisa,
12.3. predlagano tehnično rešitev reklamnega objekta s statičnim izračunom in
okvirnimi gabariti za oblikovanje morebitne drugačne ponudbe.
13. Najemna pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo izpolnjeval in sprejemal
razpisne pogoje, in ki bo ponudil najvišjo
letno najemnino za en postavljeni reklamni
objekt.
14. Razpisne ponudbe bodo javno komisijsko odprte. O času in kraju odpiranja ponudb bodo vsi interesenti, ki bodo prevzeli
razpisno dokumentacijo, obveščeni najmanj
5 dni prej. O izbiri najemnika na podlagi
zapisnika komisije, ki jo določi župan, s
sklepom odloči predstojnik urada za gospodarske javne službe in promet. O tej odločitvi bodo vsi ponudniki pisno obveščeni najkasneje 14. dan po odpiranju ponudb. Izbrani najemniki so dolžni najemne pogodbe
skleniti v 15 dneh po prejemu sklepa.
Mestna občina Koper

Št. 353-854/97
Ob-4912
Mestna občina Koper obljavlja
javni razpis
za določitev najemnikov reklamnega
prostora na stebrih javne razsvetljave
1. Predmet najema je reklamni prostor na
stebrih javne razsvetljave na vseh lokacijah

Št. 213/97
Ob-4913
Na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Šentilj
javni razpis
za oddajo parcel št. 195/1 in 195/5 v k.o.
Šentilj namenjenih za pozidavo
1. Naročnik: Občina Šentilj, Šentilj 69,
Šentilj.
2. Predmet razpisa: oddaja delno komunalno urejenih parcel št. 195/1 in 195/5 v
k.o. Šentilj za pozidavo (namenska gradnja
in gradnja za trg).
3. Predviden začetek del je 1. 1. 1998,
dokončanje del v letu 1999.
4. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– ponudbena cena,
– ustreznost idejno programske zasnove,
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– odškodnina za oddano zemljišče,
– rok za začetek in dokončanje del,
– reference,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo
razpisanih del,
– garancijski roki.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
5. Ponudniki morajo ponudbe z vso
ustrezno dokumentacijo predložiti najkasneje v 30 dneh od objave v Uradnem listu RS,
do 14. ure (ne glede na način prenosa).
Ponudniki predložijo ponudbe v zaprtih
kuvertah z označbo “Ne odpiraj – javni razpis za oddajo parcel za pozidavo v Šentilju”
(kuverta I, kuverta II).
Na kuverti mora biti naslov naročnika:
Občina Šentilj, Šentilj 69, Šentilj v Slov.
goricah, na hrbtni strani kuverte pa naslov
pošiljatelja.
Vsebina kuverte je predpisana v razpisni
dokumentaciji.
Nepravilno opremljene in pomanjkljive
ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
delovni dan po poteku razpisnega roka v
prostorih naročnika ob 9. uri.
Pri odpiranju ponudb morajo imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa v roku 15 dni od odpiranja
ponudb.
8. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v razpisnem
roku na naslovu naročnika vsak delovni dan
med 8. in 12. uro. Za dvig razpisne dokumentacije je potrebno vplačati 5.000 SIT
nepovratnih sredstev na blagajni Občine
Šentilj.
Občina Šentilj

vsebini razpisa so na razpolago pri Jožetu
Rojcu, dipl. inž. rud. (tel. 064/681-200) vsak
dan od 10. do 12. ure.
6. Vsebina ponudbe in merila za izbor
najugodnejšega ponudnika so razvidna iz
razpisne dokumentacije.
7. Ponudbo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije pošljite vključno do 8.
decembra 1997 do 11. ure na naslov Rudnik
Žirovski vrh, p.o. Todraž 1, Gorenja vas.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti in označena: “Ne odpiraj, Nadzor okolja 1998”.
8. Javno odpiranje ponudb bo 8. 12. 1997
ob 11. uri v sejni sobi Rudnika Žirovski vrh,
Todraž 1, Gorenja vas. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo komisiji predložiti
pisna pooblastila za zastopanje ponudnikov.
9. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od
odpiranja ponudb.
Rudnik Žirovski vrh

4. Interesenti naj v roku 20 dni od objave tega razpisa posredujejo svoje ponudbe v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. 19, Radovljica, s pripisom
“za javni razpis za opravljanje storitev
upravljanja večstanovanjskih hiš, stanovanj
in poslovnih prostorov”.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– strokovna usposobljenost,
– reference ponudnika,
– ponudba cene in način plačila,
– izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
6. Prijave morajo vsebovati:
– natančen naslov in naziv udeleženca
razpisa z navedbo odgovorne osebe,
– kratek opis dejavnosti podjetja s fotokopijo registracije iz sodnega registra, število zaposlenih in njihovo strokovno usposobljenost,
– referenčno poročilo,
– predlog cene, ki mora biti oblikovana
v skladu s 4. členom pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih
stanovanjih (Ur. l. RS, št. 47/95).
7. Javno odpiranje ponudb bo 5. 12. 1997
ob 12. uri v mali sejni sobi v prvem nadstropju Občine Radovljica, Gorenjska c. 19.
8. O izbiri upravljalca bodo ponudniki
obveščeni s sklepom najkasneje v 15 dneh
po odpiranju ponudb.
9. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo na Občini
Radovljica, Gorenjska c. 19, tel. 064/714222, pri Pohar Milanu.
Občina Radovljica

Ob-4914
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) in zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v RUŽV (Ur. l.
RS, št. 36/92) Rudnik Žirovski vrh, p.o. Todraž 1, Gorenja vas objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izvajanje nadzora radioaktivnosti
v okolju Rudnika urana Žirovski vrh
med izvajanjem programa trajnega
prenehanja izkoriščanja uranove rude
1. Naročnik: Rudnik Žirovski vrh, p.o.
Todraž 1, Gorenja vas, tel. 064/681-200,
faks 064/681-089.
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Meritve radioaktivnosti zraka, vode, rečne biole in sedimentov, hrane, zemlje, zunanjega sevanja po potrjenem programu, z oceno izpostavljenosti prebivalstva v vplivnem
območju RUŽV ter izdelavo končnega poročila.
3. Orientacijska vrednost naročila znaša
12,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: po programu v letu 1998
z oddajo poročila do 31. marca 1999.
5. Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo materialnih stroškov 5.000 SIT na žiro
račun št. 51510-601-12713) na Rudniku Žirovski vrh, in sicer od 10. 11. 1997 dalje.
Kontaktna oseba in dodatne informacije o

Št. 3791/97
Ob-4915
Na podlagi določil stanovanjskega
zakona (Ur. l. RS, št. 18/91, 19/91, 21/94 in
23/96) in odloka o javnih gospodarskih službah v Občini Radovljica (Ur. l. RS, št. 65/94)
objavlja Občina Radovljica
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
opravljanje storitev upravljanja
večstanovanjskih hiš, stanovanj
in poslovnih prostorov v lasti oziroma
razpolaganju Občine Radovljica
1. Na razpisu lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje storitev upravljanja iz 24. člena stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91, 21/94
in 23/96).
2. Izbrani upravnik bo od 1. 1. 1998 dalje opravljal vse storitve upravljanja, ki so
opredeljene v prilogi št. 1 pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Ur. l. RS, št. 47/95). V
okviru storitev je posebej potrebno opozoriti na naloge pri vodenju evidence lastništva,
predaje in prevzema stanovanj in poslovnih
prostorov, operativna dela glede vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov ter storitve v zvezi z inkasom najemnine, ki zajema izračun mesečne najemnine, izstavitev
položnice ter v primeru neplačila postopek
izterjave, ki niso zajete v zgoraj navedeni
prilogi št. 1. Upravnik bo moral lastniku
mesečno prenakazovati plačano najemnino
ter pisno poročati o inkasu najemnine, dolžnikih in drugem posojevanju, kar bo podrobnejše opredeljeno z medsebojno pogodbo, najkasneje do 15. v mesecu za pretekli
mesec.
3. Predlog cene za upravljanje večstanovanjskih hiš mora biti oblikovan v skladu s
4. členom pravilnika o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih
(Ur. l. RS, št. 47/95). Lastnik stanovanj in
poslovnih prostorov bo izbranemu ponudniku za upravljanje stanovanj in poslovnih
prostorov, to je za storitve, ki niso zajete v
prilogi št. 1 zgoraj navedenega pravilnika
in bodo podrobneje urejene s pogodbo, kot
je to določeno v tretjem odstavku 2. točke
tega razpisa, nudil dodatno plačilo, ki lahko
znaša največ 5% od plačane oziroma izterjane najemnine.

Ob-4916
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec,
Ul. Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova.
2. Predmet javnega naročila: izdelava
študije – Pregled šolskega prostora na področju osnovnošolskega izobraževanja v
občini od leta 1995 do leta 2000 za OŠ
Dobrova, OŠ Horjul in OŠ Polhov Gradec.
Navedba vsebine:
– zbirni pregled stanja vseh šol navedenih v 2. točki,
– analiza prostorskih zmogljivosti posameznih šol, ocena možnosti za izvajanje devetletnega pouka ter primerjava z veljavnimi normativi,
– pregled programa investicijskih del na
področju devetletnega osnovnošolskega izobraževanja s predlogom prioritet.
Navedba oblike: študija v obliki enotnega
elaborata, ki bo obsegal besedilo, izračune v
obliki preglednic, zemljiškoknjižne podatke,
fotografije in tehnično dokumentacijo. Elaborat mora biti izdelan tako, da se bo lahko
uporabljal ločeno za vsak objekt posebej.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
1,200.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: najkasneje v treh mesecih po podpisu pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: najnižja cena.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 8. 12. 1997 do 12. ure,
na naslov: Občina Dobrova-Horjul. Polhov
Gradec, Ul. Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba za OŠ – Ne
odpiraj” in številko objave v Uradnem listu
RS.
6. Naslov, datum in ura javnega odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 12. 1997
ob 12. uri, na sedežu Občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni najkasneje
do 17. 12. 1997.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: ponudniki bodo podatke, potrebne za izdelavo študije pridobili sami. Stroški pridobivanja teh podatkov so vključeni v ponudbeno ceno. Ponudniki bodo sodelovali z ravnatelji in upravami šol ter z občinsko
upravo. Sodelovanje navedenih je v okviru
del, ki so predmet te pogodbe, za ponudnike
brezplačno. Ponudniki v celoti jamčijo za
pravilnost podatkov, ki jih pridobijo sami.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Občina Dobrova-Horjul-Polhov Gradec

dava v sobi št. 48. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najpozneje v 15 dneh po
odpiranju ponudb.
9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovni dan med 9. in
12. uro v Domu starejših Lendava. Potrebne
informacije in razlago za izdelavo ponudbe
posreduje Angela Hozjan.
Dom starejših Lendava

kova 5, Ljubljana, tel. 178-33-79, faks
061/178-33-77, soba št. 26.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 25. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 12. 1997.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve

Ob-4918
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Št. 403-1/96-0022-34
Ob-4919
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Kolenc Drago, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-34-12, faks
061/178-33-77, soba št. 25.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup službenih avtomobilov za potrebe centrov za socialno
delo v RS kubikature do 1400 ccm.
Ministrstvo za delo, družino in socialne
razmere si pridržuje pravico, da ne izbere
nobenega ponudnika.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 15. 12.
1997 in zaključek 15. 1. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 26. 11. 1997 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, prevzemnik Darja
Naglič, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, tel.
178-34-30, faks 178-33-77, soba št. 22.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 11. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, odpiranje vodi
Jože Valenčič, Kotnikova 5, Ljubljana, tel.
178-33-79, faks 178-33-77, soba št. 26.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 3. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kont. oseba Irena
Stanovnik-Bertoncelj, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-33-76, faks 061/178-33-77,
soba št. 20.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 11. 1997.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Jože Valenčič, Kotni-

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij, kont. osebi Božidar Peteh in Andrej
Kožuh, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-256, faks 061/17-85-470, soba št.
II/68.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup čistil in sredstev za osebno higieno zaprtih oseb.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 19. 12. 1997 do
14. ure, na naslov: Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij, prevzemnik Andrej Kožuh, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, tel.
061/17-85-297, faks 061/17-85-470, soba št.
II/68.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
razpis čistila”.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 22. 12. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij, odpiranje vodi Marinčič
Stane, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-270, faks 061/17-85-470, soba št.
II/69.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 10. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, kont. osebi Božidar Peteh
in Andrej Kožuh, Župančičeva 3, Ljubljana,
tel. 061/17-85-297, faks 061/17-85-470, soba št. II/69.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 12. 1997 s pismenim pooblastilom.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.

Ob-4917
Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Naročnik: Dom starejših Lendava, Naselje prekmurske brigade 4/a, Lendava, tel.
069/78-236, faks 069/78-238.
2. Predmet javnega naročila: izdelava
projektne dokumentacije PGD in PZI za
nadzidavo dela obstoječega objekta in prizidavo večnamenskega prostora.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
2,000.000 SIT.
4. Predvideni rok začetka del je v mesecu decembru 1997 in dokončanja del v 60
dneh od podpisa pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– strokovnost ponudnika z referencami,
– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Pisne ponudbe je potrebno dostaviti v
20 dneh po objavi razpisa v Uradnem listu
RS. Ponudbe morajo prispeti najpozneje
zadnji dan tega roka do 12. ure na naslov:
Dom starejših Lendava, Naselje prekmurske brigade 4/a, Lendava.
7. Ponudba mora biti v skladu z razpisno
dokumentacijo in zakonsko predpisanim postopkom. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – ne odpiraj” in številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS ter navedbo predmeta naročila.
8. Javno odpiranje ponudb bo tretji delovni dan po poteku roka za oddajo ponudb
ob 12. uri v prostorih Doma starejših Len-
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Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 1. 1998.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Prva gimnazija, kont. oseba Srečko Zorko, Trg Generala Maistra 1, Maribor, tel.
062/211-180.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradbena, obrtniška
in instalacijska dela za ureditev prostorov v kleti.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni
čas
objave
razpisa:
7,000.000 SIT, 14. 11. 1997.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece, začetek decembra 1997, in zaključek februarja 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 4. 12. 1997 do 12. ure,
na naslov: Prva gimnazija, Trg Generala
Maistra 1, 2000 Maribor.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 5. 12. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Prva gimnazija, odpiranje vodi Strdin Teja, Staninvest, Trg Generala Maistra 1, Maribor.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Prva gimnazija, kont. oseba
Srečko Zorko, Trg Generala Maistra 1, Maribor, tel. 062/211-180.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 11. 1997 za 7.000 SIT.
Način plačila: z virmanom na račun številka: 51800-603-30715.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 5. 1. 1998.
Prva gimnazija Maribor

RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne, dipl.
inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-8086, faks 061/178-81-23, soba št. 203.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izdelava investicijskih programov za ceste R 352/1306 Šentilj–Trate, M 4/256 križišče Jugorje, R
330/1191 Velka Reka–Velika Preska.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
5,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok za dokončanje del je 3
mesece po sklenitvi pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 28. 11. 1997 do 8.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
investicijske programe R 321c, M 4, R 330”
– T. K. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 28. 11. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks 061/178-8123, soba št. 220/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 105.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 11. 1997 za 3.150 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun številka
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Tomaž Košič,
dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 17883-11, faks 061/178-83-26, soba št. 128.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 28. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 1. 1998.

RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne, dipl.
inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-8086, faks 061/178-81-23, soba št. 203.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izdelava investicijskih programov za ceste M 10-9/1185 Trbovlje–Hrastnik, R 336/1221 Trbovlje–
Hrastnik R 333/1205 Šentjernej.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
5,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok za dokončanje del je 3
mesece po sklenitvi pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 28. 11. 1997 do 8.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
investicijske programe M 10-9, R 336,
R 333” – T. K. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 28. 11. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks 061/178-8123, soba št. 220/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 105.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 11. 1997 za 3.150 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Tomaž Košič,
dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 17883-11, faks 061/178-83-26, soba št. 128.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 28. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 1. 1998.

Št. 110-1/93
Ob-4944A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Št. 110-1/93
Ob-4944B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija

javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija

Št. 110-1/93
Ob-4944C
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija

Ob-4920
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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RS za ceste, kont. oseba Dževad Kulenovič,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/17880-57, faks 061/178-81-23, soba št. 314.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: vzdrževanje avtomatskih števcev prometa v letu 1998 – na
73 lokacijah na M in R cestah v Republiki
Sloveniji.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok za dokončanje del je 30
dni po skleniti pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 15. 12. 1997 do 8.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
vzdrževanje avtomatskih števcev” – T. K.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 15. 12. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-81-23, soba št. 220/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 105.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 11. 1997 za 3.150 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Dževad Kulenovič, dipl. inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel.
178-83-11, faks 061/178-81-23, soba št. 314.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 3. 1998.

RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl.
inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-8095, faks 061/178-81-23, soba št. 209.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: ureditev počivališča
Dolenjski potok ob cesti M 10-4, odsek
343, km 4.600.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
7,100.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok za dokončanje del je 2
meseca po sklenitvi pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 28. 11. 1997 do 9.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
ureditev počivališča Dolenjski potok” –
A. M. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 28. 11. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za cest, odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19a,
Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks 061/17881-23, soba št. 220/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 105.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 11. 1997 za 6.300 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Aleš Merkun,
grad. teh., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 17883-94, faks 061/178-83-26, soba št. 209.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 28. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 1. 1998.

inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-8095, faks 061/178-81-23, soba št. 209.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova vertikalne
signalizacije na cesti M 1 odseki 201–229.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
25,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok za dokončanje del je 2
meseca po sklenitvi pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 15. 12. 1997 do 9.30,
na naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
ureditev počivališča Dolenjski potok” –
A. M. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 15. 12. 1997
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19a,
Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks 061/17881-23, soba št. 220/II.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 105.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 21. 11. 1997 za 3.150 SIT.
Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun številka:
50105-601-13838.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu
kot pod 8. točko: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Aleš Merkun,
grad. teh., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 17883-94, faks 061/178-83-26, soba št. 209.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 28. 2. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija RS za ceste

Št. 110-1/93
Ob-4944D
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Št. 110-1/97
Ob-4961A
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 27/97) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999, Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju DARS, d.d.)
objavlja

Št. 110-1/93
Ob-4944Č
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija

javni razpis
za izbiro izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija
RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl.
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javni razpis
za oddajo del: Nabava računalniške
strojne opreme
Orentacijska
vrednost
del
znaša
12,500.000 SIT.
Rok dobave je 7 dni po podpisu pogodbe.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 2.100 SIT, na ŽR Družbe
za
državne
ceste
d.o.o
št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 14. 11.
1997 dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informacije vam posreduje Anton Žagar, dipl.
inž. (tel. 13-222-41).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 16. 12. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Nabava
računalniške strojne opreme.” Na zunanji
kuverti mora biti naslov ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo 16. 12. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 320/III.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
DARS, d.d.

Ministrstvo za znanost in tehnologije Ruske
federacije, je ob prijavi potrebno priložiti
pogodbo med partnerjema v skladu s predpisi navedenega ruskega ministrstva.
8. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak dan po objavi razpisa
med 9. in 15. uro v prostorih Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska 50, tel. 13-11-107 (kontaktna oseba: Slavi Krušič).
9. Merila za izbiro so:
– kvaliteta predloga projekta,
– izvedljivost projekta,
– reference nosilcev projekta,
– recipročnost financiranja izmenjav.
10. Pisne ponudbe z vso dokumentacijo
in z oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni
razpis v okviru slovensko-ruskega znanstvenega sodelovanja 1998–1999”, morajo ponudniki dostaviti v zaprtih ovojnicah na naslov: Slavi Krušič, Ministrstvo za znanost
in tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana, Slovenija.
11. Ponudbe morajo prispeti v vložišče
Ministrstva za znanost in tehnologijo do
vključno 19. januarja 1998 do 12. ure.
12. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ministrstva za znanost in tehnologijo na Slovenski 50, Ljubljana (sejna soba), dne 20. 1.
1998 ob 11. uri.
13. Ponudbe bo odprla komisija za odpiranje ponudb. Nepravočasnih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene ponudnikom.
14. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
90 dneh od dneva odpiranja ponudb.
15. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, pri Slavi Krušič.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 110-1/97

Ob-4961B

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 27/97) in v skladu s programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999, Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju DARS, d.d.)
objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: Idejna študija variant
za odsek avtoceste Fram - Hajdina
Orentacijska
vrednost
del
znaša
9,000.000 SIT.
Rok pričetka del je takoj po podpisu pogodbe, rok izdelave študije variant je 90 dni
po podpisu pogodbe.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 3.500 SIT, na ŽR Družbe
za
državne
ceste
d.o.o
št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljubljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 14. 11.
1997 dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informacije vam posreduje Vladimir Breščak,
dipl. inž. (tel. 062/224-559).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 5. 12. 1997 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: Idejna
študija variant za odsek avtoceste Fram Hajdina.” Na zunanji kuverti mora biti naslov ponudnika.
Javno odpiranje ponudb bo 5. 12. 1997
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

Št. 520/97

Ob-4963

Na podlagi sporazuma med Ministrstvom
za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za znanost in tehnološko politiko Ruske federacije (Ur. l. RS,
št. 2/95) in na podlagi Sporazuma o
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju
med Ministrstvom za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije in Državnim komitejem Ruske federacije za visoko šolstvo (Ur.
l. RS, št. 4/95), Ministrstvo za znanost in
tehnologijo Republike Slovenije, Slovenska
50, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izbiro predlogov
znanstveno-raziskovalnih projektov
v okviru slovensko-ruskega
znanstvenega sodelovanja v letih 1998 in
1999
1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je: sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in ruskih raziskovalcev,
ki izvajajo skupne raziskovalne projekte in
sicer: krajši obiski do 12 dni in daljši obiski
od 1–3 mesecev;
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91),
– predlogi projektov se morajo navezovati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacionalno-raziskovalnega programa (Ur. l. RS, št.
8/95), ali odobrene mednarodne projekte.
4. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti.
5. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je marec 1998.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20,000.000 SIT.
7. Prijava na razpis v slovenskem in angleškem jeziku mora vsebovati naslednje
elemente:
– naslov projekta,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in ruskem nosilcu projekta,
– podatke o drugih sodelujočih raziskovalcih,
– načrt obiskov slovenskih in ruskih raziskovalcev za 2 leti,
– kratke življenjepise slovenskega in ruskega nosilca projekta ter sodelujočih raziskovalcev z najpomembnejšimi publikacijami, ki se nanašajo na vsebino projekta,
– opis projekta.
Potrebno je tudi navesti, iz katerih virov
bo ruski partner financiral svoj del obveznosti. Če projekt ruskega partnerja financira

Ob-4968
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Državni zbor Republike Slovenije,
kont. oseba Jasna Urbanija, urednica Poročevalca, Šubičeva 4, Ljubljana, tel.
061/176-14-28, faks 061/125-50-77, soba
št. 124/T5/II.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: priprava za tisk in
razpošiljanje Poročevalca DZ v nakladi
5500 izvodov:
a) priprava za tisk: format 21 × 29 cm;
obseg 16, 24, 32, 40, 56, 64, 72, 80, 96
strani ali več; stavek (opis v razpisni dok.),
b) tisk: format isti; obseg isti; papir, tisk
in vezava (opis v razpisni dokumentaciji),
c) razpošiljanje: opis v razpisni dokumentaciji.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
71,298.000 SIT.
Orientacijska vrednost velja za predvidoma 60 številk v nakladi 5500 izvodov v
letu 1998. Poštnina mora biti vključena v
ceno.

Št. 70 – 14. XI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 5533

Naročnik si pridržuje pravico spremembe ±10% glede na naklado.
Obseg ali količina: potrebno je navesti
ceno za naklado 5500 izvodov za vsakega
od navedenih obsegov. Ostale zahteve v razpisni dokumentaciji.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del:
Dobavni rok: od prejema teksta:
– 16 do 48 strani je 36 ur razposlano;
– 48 do 96 strani je 48 ur razposlano;
– nad 200 strani je 48 ur razposlano.
5. Začetek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 31.
12. 1998. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
15%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 15. 12. 1997 do 12.
ure, na naslov: Državni zbor RS, Komisija
za razpis (Poročevalec), prevzemnik Matjaž
Vovk, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, tel.
061/176-11-57, faks 061/125-50-77, soba št.
235/T5/K.
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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 16. 12. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Državni zbor RS, odpiranje vodi Janez Pezelj, predsednik komisije, Šubičeva 4, Ljubljana, tel. 061/176-1214, faks 061/125-81-73, soba št. 081/Š4/P.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Državni zbor RS, Komisija za razpis (Poročevalec), kont. oseba
Matjaž Vovk, Šubičeva 4, Ljubljana, tel.
061/176-11-57, faks 061/125-50-77, soba št.
235/T5/K.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 12. 1997 za 10.000 SIT (med 10. in
12. uro).
Način plačila: s položnico ali virmanom
na račun številka: 50100-637-55237, sklic
POR.
Ob dvigu je potrebno predložiti pooblastilo v dveh izvodih.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko: Državni zbor RS,
kont. oseba Jasna Urbanija, urednica Poročevalca, Šubičeva 4, Ljubljana, tel.
061/176-14-28, faks 061/125-50-77, soba
št. 124/T5/II.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 24. 12. 1997.
Državni zbor RS

Št. 505/97
Ob-4969
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

– znanstvenih sestankov, ki so namenjeni prenosu temeljnih znanstvenih spoznanj
v prakso in tehnološki razvoj.
2. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 80 mio SIT.
3. Sestanek mora biti izpeljan v letu
1998, razen v primeru velikih sestankov, ko
se v letu 1998 sofinancirajo samo pripravljalna dela.
4. Na javni razpis za sofinanciranje organizacije znanstvenih sestankov se lahko
prijavijo pravne osebe. Organizatorji, ki so
vpisani v evidenco raziskovalnih organizacij ministrstva, imajo prednost pri sofinanciranju sestankov.
5. Osnovna pogoja:
– na sestanku mora biti predvidenih najmanj 10 referatov oziroma vabljenih predavanj,
– pred sestankom mora organizator izdati zbornik izvlečkov referatov ali zbornik
referatov. (Prednost bodo imeli zborniki referatov, ki bodo izdani kot tematske številke znanstvenih periodičnih publikacij.)
6. Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec in priloge:
a) programski okvir z utemeljitvijo potrebe po organiziranju sestanka,
b) seznam članov programskega in organizacijskega odbora,
c) seznam vabljenih predavateljev,
č) seznam že organiziranih sestankov in
oceno usposobljenosti za organizacijo sestanka,
d) finančni predračun.
Vabljene predavatelje je treba predstaviti z nazivom, inštitucijo in okvirno temo
njihovega znanstvenega prispevka.
Prijavo (prijavni obrazec in priloge) je
treba poslati v dveh izvodih.
7. Osnovna merila za izbor so:
– aktualnost tematike sestanka in vsebinska utemeljitev,
– pričakovana odzivnost ter ugled vabljenih predavateljev,
– pri mednarodnih sestankih smotrnost
organizacije mednarodnega sestanka v Sloveniji in organizacijske reference organizatorja,
– racionalnost in varčnost pri izvedbi sestanke.
8. Če organizator v prijavi najavi še izdajo zbornika po znanstvenem sestanku,
mora v roku šestih mesecev od izvedbe
sestanka oddati prijavo za sofinanciranje
zbornika na predpisanem obrazcu in z zahtevanimi prilogami na samostojen javni
razpis za sofinanciranje zbornikov, ki je
objavljen v Uradnem listu RS predvidoma
januarja, maja in septembra za proračunsko leto.
9. Prijavne obrazce zainteresirani dvignejo v recepciji Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana ali v
tajništvu Oddelka za informacijsko infrastrukturo Ministrstva za znanost in tehnologijo v Mariboru, Prešernova 17 ali na internetu (http://www.mzt.si/mzt/tenders/razpissestanki98.html).
10. Prijave je treba poslati priporočeno po pošti ali oddati na naslov: Ministrs-

ponovni javni razpis
za nabavo raziskovalne-merilne opreme
1. Naročnik: IRGO Inštitut za rudarstvo,
geotehnologijo in okolje, Slovenčeva 93,
Ljubljana.
2. Predmet razpisa: raziskovalno-merilna oprema, ki jo sestavlja:
– GPS (Global Positioning System) referenčne meritve, dvokanalni, centimeterske
natančnosti,
– teodolit, natančnosti ene sekunde, motorni pogon,
– razdaljemer (integriran na teodolit), z
možnostjo brezkontaktnega merjenja.
Oprema sestavlja celoto, ki omogoča precizno realizacijo koordinatnega datuma geometrične prostorske osnove raziskovalnih
projektov v rudarstvu in geotehnologiji.
3. Orientacijska vrednost naročila je
12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni od podelitve naročila.
5. Kot merila za izbiro najugodnejšega
ponudnika bo komisija upoštevala: celovitost in skladnost ponudbe, kvaliteto opreme, možnost kalibriranja opreme, servisiranje, ceno, garancije in pogoje za popravilo
opreme, pogoje posodabljanja (upgrade)
programske opreme.
6. Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 4. 12. 1997 do
10. ure na sedež naročnika, v zapečateni
ovojnici z oznako “Ponudba na javni razpis
– ne odpiraj”.
7. Javno odpiranje ponudb bo 4. 12. 1997
ob 10.30 v sejni sobi IRGO, Slovenčeva 93,
Ljubljana.
8. Ponudniki bodo o rezultatih javnega
razpisa obveščeni do 11. 12. 1997.
9. Razpisna dokumentacija je na razpolago na sedežu naročnika od 17. 11. 1997
do 28. 11. 1997 od 8. do 12. ure pri Jani
Gosar, tel. 346-690.
10. Ponudniki naj k ponudbi priložijo še
svojo referenčno listo podanih podobnih
konfiguracij z dovoljenjem, da naročnik lahko kontaktira v njej navedene koristnike.
IRGO, Institut za rudarstvo,
geotehnologijo in okolje
Ob-4970
Na podlagi 27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91-I) in
pravilnika o postopku in merilih za izbor in
sofinanciranje znanstvenih sestankov (Ur. l.
RS, št. 66/96) Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Slovenska 50,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje organizacije
znanstvenih sestankov
1. Predmet razpisa je sofinanciranje:
– znanstvenih sestankov, ki so namenjeni izmenjavi in preverjanju spoznanj in
znanj, ki so plod lastnega raziskovalnega
dela znanstvenikov,
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tva za znanost in tehnologijo, Oddelek za
informacijsko infrastrukturo, Prešernova
17, 2000 Maribor. Na naslov morajo prispeti ali biti vročene do 12. ure 15. 12.
1997.
11. Pisemske ovojnice morajo biti
opremljene z mariborskim naslovom Ministrstva, z vidno oznako “Ne odpiraj, ponudba”, z navedbo javnega razpisa “Javni razpis za sofinanciranje organizacije znanstvenih sestankov” in na hrbtni strani z naslovom pošiljatelja.
Prijave bo po preteku tega roka odprla
komisija za odpiranje. Nepravočasnih in
nepravilno opremljenih prijav komisija ne
bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
12. O izboru bodo prijavitelji obveščeni najpozneje 120 dni po zaključku razpisa.
13. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo na Oddelku za informacijsko infrastrukturo Ministrstva za znanost in
tehnologijo v Mariboru pri Mileni Juh ali
mag. Renati Zadravec-Pešec osebno ali po
tel. 062/222-333.
14. Javno odpiranje ponudb bo v Mariboru, na Oddelku za informacijsko infrastrukturo MZT, Prešernova 17, v sobi 404 v
IV. nadstropju 16. 12. 1997 ob 10. uri.
Ministrstvo za znanost

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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 2. 12. 1997
ob 9. uri, na naslovu: Naravoslovnotehniška
fakulteta, odpiranje vodi Andrej Štimulak
dipl. inž., Aškerčeva 12, Ljubljana, tel. 12534-58, 125-41-21, faks 061/125-81-14, soba
št. 110, e-mail andrej.stimulak@ntfgam.unilj.si.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 12. 1997.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Naravoslovnotehniška fakulteta, kont. oseba Ingrid Korenč,
Aškerčeva 12, Ljubljana, tel. 061/125-3458, 125-41-21, faks 061/125-81-14, soba
št. 109, e-mail ingrid.korenc@ntfgam.unilj.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 11. 1997 za 5.000 SIT.
Način plačila: virmanski nalog na račun
številka: 50101-603-402699.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko: Naravoslovnotehniška
fakulteta, prevzemnik Ingrid Korenč, Aškerčeva 12, Ljubljana, tel. 061/125-34-58,
125-41-21, faks 061/125-81-14.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 28. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 29. 12. 1997.
Naravoslovnotehniška fakulteta

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek del predvidoma
od decembra 1997 in zaključek do marca
1998 oziroma v skladu s sklenjeno pogodbo.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji;
reference, garancija, plačilni pogoji, cena,
rok izvedbe, druge posebne ugodnosti.
Za dokazila morajo ponudniki predložiti: podatke o ponudniku, dokazilo o sposobnosti izvajalca (registracija, odločba,
seznam kadra za izvedbo del), finančno
zavarovanje (resnost ponudbe), potrjeni
BON obrazci.
Ponudba mora vsebovati: predračun in
cene za delo in material na podlagi popisa
del iz razpisne dokumentacije, terminski
plan, osnutek pogodbe s plačilnimi pogoji,
veljavnost in opcijo ponudbe, ugodnosti
(zamik plačila, kreditiranje, plačilni pogoji
v skladu s finančno konstrukcijo in prilivi
investitorja).
6. Rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 12. 1997 na
naslov: Mestni muzej Idrija, Prelovčeva 6,
5280 Idrija, sprejemna pisarna, Marija Pavšič.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”, številko objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS, navedbo predmeta naročila, naslovom naročnika in naslovom
pošiljatelja na hrbtni strani.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek 16. 12. 1997 ob 10. uri, na naslovu:
Mestni muzej Idrija, odpiranje vodi Ivana
Leskovec, dipl. etn., Prelovčeva 6, pisarna
direktorice, 5280 Idrija, tel. 065/71-135,
faks 065/73-580.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v roku 7 dni od dneva odpiranja ponudb.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestni muzej Idrija, kont.
oseba Marija Pavšič, Prelovčeva 6, Idrija,
tel. 065/71-135, faks 065/73-580.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo do konca razpisa vsak delovni dan od 8. do 12. ure v pisarni Mestnega
muzeja Idrija.
Dodatne informacije se dobijo kot pod
9. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 60 dni.
Predviden datum objave dodelitve naročila: 31. 12. 1997.
Mestni muzej Idrija

Št. 45/97

Ob-4971

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Naravoslovnotehniška fakulteta, kont.
oseba Ingrid Korenč, Aškerčeva 12, Ljubljana, tel. 125-41-21, 12-53-458, faks 12581-14, soba št. 109.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje poslovnih
prostorov v objektu Aškerčeva 12 in Lepi
pot 11, Ljubljana.
Skupna površina prostorov je 5300 m2. Čiščenje poteka v popoldanskem času, v dopoldanskem se zagotavlja samo dežurna služba.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
5,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek marca 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 28. 11. 1997 do 14.
ure, na naslov: Naravoslovnotehniška fakulteta, prevzemnik Ingrid Korenč, Aškerčeva 12, tel. 061/125-34-58, faks 061/12581-14, soba št. 109, e-mail ingrid.korenc@ntfgam.uni-lj.si.

Ob-4973
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestni muzej Idrija, kont. oseba Ivana
Leskovec, dipl. etn., Prelovčeva 6, Idrija,
tel. 065/71-135, faks 065/73-580.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sanacija in prekritje
strehe na objektu v ul. sv. Barbare 4 in 5
– “Magazin” v Idriji. Objekt je kulturni
spomenik 1. stopnje, prekrit z bobrovci, streha je simetrična dvokapnica v naklonu ca.
45°. Ostrešje je leseno. Sanacija obsega zamenjavo dotrajanih delov strešne konstrukcije in novo letvanje. Prekritje strehe se izvede z opečnim bobrovcem (domače ali tuje
proizvodnje).
3. Orientacijska vrednost naročila in
predviden čas objave razpisa: ca.
18,000.000 SIT, 14. 11. 1997.
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Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika
Ob-4858
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Rižanski vodovod Koper, kont. oseba
Hrvatin Boris, Ulica 15. maja št. 13, Koper,
tel. 066/32-141, faks 38-026.
2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: izgradnja vodovodnega omrežja Medoši–Krog–Pucer.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
40,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 4 mesece ali 120 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ugodna višina ponudbe in optimalno izpolnjevanje ostalih kriterijev.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 1. 1997
ob 12. uri na naslovu: Rižanski vodovod Koper, Ulica 15. maja št. 13, Koper, Koper.
Število prispelih ponudb: 9, od tega 7
popolnih po razpisnih pogojih, najnižja cena 37,909.204,10 SIT, najvišja cena
53,042.321,10 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: 26. 9. 1997 Ob-3991.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 14. 11. 1997.
Rižanski vodovod Koper
Št. 2033

Ob-4859

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Veterinarski zavod Slovenije, kont. oseba mag. Jernej Hočevar, mag. Zmagomir
Kralj, Cesta v Mestni log 47a, Ljubljana
poštni predal 4251, tel. 061/33-40-33, faks
061/33-40-33.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
1. 46 komadov osebnih računalnikov
Pentium,
2. 36 komadov tiskalnikov HP Inkjet,
3. 11 komadov pomnilnikov od 4 do
16 MB,
4. podvozje tovornega vozila nosilnosti do 2.000 kg,
5. nadgradnja tovornega vozila tipa
“kadaver” nosilnosti do 2.000 kg.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: naročilo objavljeno 10. 10. 1997:
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ad 1.,2., 3.: 6,900.000 SIT,
ad 4., 5.: 8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 18 dni, začetek 10. 10.
1997, zaključek 28. 10. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v višini 15%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: dobavni roki, kvaliteta, način plačila, ostalo.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne 22.
10. 1997, ob 10. uri na naslovu: Veterinarski zavod Slovenije, cesta v Mestni log 47a,
Ljubljana.
Število prispelih ponudb 26, najnižja cena 1., 2., 3., 6,879.690 SIT, 922.000 SIT,
47.190 SIT, najnižja cena 4., 5.,
4,643.614,50 SIT, 3,180.000 SIT, najvišja
cena 1., 2., 3., 11,538.870 SIT, 1,519.410
SIT, 194.723 SIT, najvišja cena 4., 5.,
5,865.000 SIT, 3,710.700 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: zbiranje ponudb (54. člen ZJN).
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 10. 1997.
Veterinarski zavod Slovenije

Ob-4861
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Št. 162

Ob-4860

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo,
Vrbanska 30, Maribor, kont. oseba doc. dr.
Metka Slekovec, tel. 062/229-60-30-29.
2. Predmet javnega naročila: instrument
za tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti.
3. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 9.
1997 ob 8. uri na naslovu Fakulteta za kmetijstvo, Vrbanska 30, Maribor.
Prispelo je 7 veljavnih ponudb, najnižja
cena 7,105.961,50 SIT, najvišja cena
11,531.325,75 SIT.
4. Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 52 z dne 29. VIII.
1997.
5. Na podlagi predloga komisije za izvedbo javnega razpisa za izbiro najugodnejšega ponudnika za nabavo instrumenta
za tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti je izbrano podjetje Labena, d.o.o.,
Šmartinska 130, Ljubljana.
6. Ime in podpis naročnika objave: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo,
Vrbanska 30, Maribor, dekan: prof. dr. B.
Krajnčič.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za kmetijstvo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Kočevje, kont. oseba Stanko Pleterski, Ljubljanska c. 26, Kočevje, tel.
061/851-390, faks 855-531, soba št. 27.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine:
a) sanacija LC 3611 – Borovec–Gor.
Briga–Dol. Briga, Briga–M6 (Banja loka),
b) sanacija LC 3622 – Knežja lipa–
Spodnji log,
c) sanacija LC 3604–L Kočevje–Koprivnik–R 334.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
39,041.304 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 27. 10. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja cena in najkrajši rok izvedbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 10.
1997 ob 12. uri na naslovu: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, Kočevje.
Število prispelih ponudb 3, najnižja cena
36,062.157 SIT, najvišja cena 44,574.266
SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: 19. 9. 1997; 012-1/96-112.
Občina Kočevje
Ob-4863
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna enota
Murska Sobota, Trg zmage 6, Murska Sobota, kont. oseba Franc Šadl, dipl. inž., Bakovska 27, Murska Sobota, tel. 069/32-693,
faks 069/31-622, soba št. 17, e-mail
franc.sadl@ms.telekom.si.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradnja KKO in
RNO (gradbena in montažna dela) na območju KATC Tišina ob optičnem kablu
II. faza za naselja Petanjci, Tišina, Tropovci, Gradišče in Murski Črnci.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
52,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 11. 1997 in zaključek 30. 3. 1998.
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5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 10.
1997 ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, p.o., PE Murska Sobota, Trg zmage
6, Murska Sobota.
Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena: 34,248.181,15 SIT, najvišja cena:
49,730.970 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 57 z dne 19. IX. 1997,
št. 12721, Ob-3908.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 7. 11. 1997.
Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Murska Sobota

Št. 039-17/97-7
Ob-4865
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, reference, rok
izvedbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne 21.
10. 1997 ob 9. uri v sejni sobi ElektroSlovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 8,318.877 SIT, najvišja cena: 10,250.540
SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 57, z dne 19. IX.
1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 11. 1997.
Elektro-Slovenija, d.o.o., Ljubljana

Št. 4-1/81-208/1997

Ob-4864

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna enota
Celje, kontaktna oseba Martin Žagar, dipl.
inž. el., Lava 1, Celje, tel. 063/421-460,
faks 063/421-409, soba št. 125.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: investicijsko vzdrževalna dela (obnova strehe) telekomunikacijskega centra Golovec, Jamova 15a, Celje.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek november 1997 in/ali zaključek december 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 10.
1997 ob 8. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, p.o., Poslovna enota Celje, Lava 1,
Celje.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 18,473.935,80 SIT, najvišja cena:
24,760.242 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 57, z dne 19. IX.
1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 11. 1997.
Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Celje

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Nova Gorica, kont. oseba Sergij Koglot, Trg E. Kardelja 1, Nova
Gorica, tel. 065/280-11, faks 065/212-33,
soba št. 11/I.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup osebnega vozila.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
8,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane ponudbe: raznovrstnost serijske opreme, čas potreben za odpravko napak, dobavni rok.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 10.
1997 ob 12.15, na naslovu: Mestna občina
Nova Gorica, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 5,092.978 SIT, najvišja cena: 8,460.000
SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: 3. 10. 1997, Ob-4225.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 11. 1997.
Mestna občina Nova Gorica
Št. 81-10/136

Ob-4866

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
Franc Prepeluh in Jože Kragelj, Hajdrihova
2, Ljubljana, tel. 216-553, faks 12-11-421.
2. Predmet javnega naročila: izdelava
projektne dokumentacije PZI in PID, dobava opreme ter izvedba elektromontažnih del za zamenjavo distančne zaščite
RAZFE z numerično direfenčno zaščito
ABB REL 561 za 400 kV DV Divača–
Beričevo.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
11,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe del: 4 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v višini 15%.

Ob-4867
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zavod za gozdove Slovenije, kont. oseba Janez Slavec, Večna pot 2, Ljubljana, tel.
061/123-54-32, faks 061/123-53-61.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zaščitne hlače – 730
kosov.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1,5 meseca in/ali 45 dni,
začetek 28. 10. 1997 in/ali zaključek 20. 12.
1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kvaliteta materiala, kroj, cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 10.
1997 ob 8. uri, na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 18, najnižja cena: 4,300 SIT, najvišja cena: 11.945 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 61, z dne 3. X. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 10. 1997.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-4868
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
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sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Kozje, kont. oseba župan Božidar Sok, dr. vet. med., Kozje 37, Kozje, tel.
063/781-074, faks 063/781-075.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova lokalnih cest:
1. L 7460 Prelasko–Buče–Kozje,
2. L 7483 Železno–Grad Podsreda,
3. L 7224 Lesično–Zagorje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
1. 13,000.000 SIT,
2. 6,500.000 SIT,
3. 6,500.000 SIT,
Skupaj 26,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek november 1997 in/ali zaključek december 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: fiksnost cen, ugodna dinamika
plačil, plačilni pogoji in reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 10.
1997 ob 11. uri na naslovu: Občina Kozje,
Kozje 37, Kozje.
Število prispelih ponudb: 6,
najnižja cena:
1. 12,228.376,30 SIT,
2. 6,274.183 SIT,
3. 7,009.699,80 SIT;
najvišja cena:
1. 23,800.426 SIT,
2. 8,379.337,40 SIT,
3. 11,637.131 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 61 z dne 3. X. 1997.
Občina Kozje

rancijski rok in izpolnjevanje ostalih razpisnih pogojev.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 10.
1997 ob 10.30 na naslovu: Občina HodošŠalovci, Šalovci 163, Šalovci.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 17,573.293,59 SIT, najvišja cena:
18,219.979 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 59, z dne 26. IX.
1997.
Dne 23. 10. 1997 je bil po sklepu Občinskega sveta občine Hodoš-Šalovci izbran
kot najugodnejši ponudnik Cestno podjetje
Murska Sobota.
Občina Hodoš-Šalovci

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Osilnica, kont. oseba Sanda Žurga, Osilnica 16, Osilnica, tel. 061/801-517,
faks 061/801-517.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija plazu na lokalni cesti – sanacija po zimi 1996/1997
skladno s projektom Ozzing, d.o.o., Trbovlje pod št. 220/97.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 8,433.999
SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece in/ali 90 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja ponudbena cena za izvedbo del, ugodni plačilni pogoji, fiksnost
cen, celovitost ponudbe, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 10.
1997 ob 12. uri na naslovu: Občina Osilnica, Osilnica 16, Osilnica.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 7,019.645 SIT, najvišja cena: 7,888.245
SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 59 z dne 26. IX. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 11. 1997.
Občina Osilnica

Ob-4869
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Hodoš-Šalovci, kontaktna oseba
Aleksander Abraham, Šalovci 163, Šalovci,
tel. 069/59-250, faks 069/59-250.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: obnovitvena dela –
sanacija na lokalnih cestah po zimi
1996/97.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
17,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 20. 10. 1997 in zaključek 20. 11. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, reference, ga-

Št. 601-6/97-2216

Ob-4871

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer, tel. 069/81-712, faks 069/81-610, soba 215.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: novogradnja vrtca,
adaptacija šolske zgradbe na Cvenu ter
ureditev okolice skladno z razpisno dokumentacijo.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
75,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1. 11. 1997, zaključek 1. 7.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, plačilni pogoji,
rok izvedbe del.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 10.
1997 ob 13. uri v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova 1.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 77,328.741,70 SIT, najvišja cena:
87,770.863 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 57 z dne 19. IX. 1997,
Ob-3873.
Občina Ljutomer
Št. 527/97

Ob-4872

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Ob-4873
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Laško, kont. oseba Olga Šola,
Mestna ulica 2, Laško, tel. 063/731-122,
faks 063/731-769.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija plazu na lokalni cesti L20, št. odseka 4010 Vrh nad
Laškim–Trobni dol v km 0 + 750.
3. Orientacijska vrednost naročila: 17
mio SIT.
4. Dobavni rok: 45 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: vrednost ponudbe, način plačila
in fiksnost cen, reference, usposobljenost,
popolnost ponudbe.
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6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 10.
1997 ob 12. uri na naslovu: Občina Laško,
Mestna ulica 2, Laško.
Število prispelih ponudb: 9, najnižja cena: 14,352.407 SIT, najvišja cena:
17,048.043 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 61 z dne 3. X. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 10. 1997.

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 10.
1997 ob 9. uri v sobi 24/II, Občine Lenart,
Trg osvoboditve 7.
Število prispelih ponudb: 9, najnižja cena je znašala 43,844.010 SIT, najvišja cena
je znašala 69,087.453 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa je 12. 9. 1997.
Občina Lenart

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup kurilnega olja
z dostavo.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
35,000.000 SIT (vrednosti za posamezne
NOE so bile podane v razpisni dokumentaciji).
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: pri končni izbiri je bil odločilen
kriterij cena ponudbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 10.
1997 ob 9. uri na naslovu: Uprava RS za
izvrševanje kazenskih sankcij, Župančičeva
3, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 33,653.700 SIT, najvišja cena:
33,909.960 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: 26. 9. 1997, Ob-3998.
Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 14. 11. 1997.

Št. 40300/144/97

Ob-4875

Na podlagi prvega odstavka 5. člena,
prvega odstavka 42. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in na podlagi poročila o ocenjevanju prispelih ponudb
javnega razpisa objavljenega v Uradnem
listu RS, št. 61 z dne 3. oktobra 1997 za
izbiro izvajalca za oddajo del: “Sanacija
plazu na lokalni cesti L20 št. odseka 4010
Vrh nad Laškim–Trobni dol v km 0 + 750”
izdajam
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
izvedbo del: “Sanacija plazu na lokalni
cesti L20 št. odseka 4010 Vrh nad
Laškim–Trobni dol v km 0 + 750”
1. Kot najugodnejši ponudnik je izbran
PUV Celje, d.d.
Občina Laško
Št. 501-2/97

Ob-4874

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih goricah, kontaktna oseba
Jože Dukarič, Trg osvoboditve 7, Lenart v
Slovenskih goricah, tel. 062/724-231, faks
062/723-015.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: gradnja prizidka k
Zdravstvenemu domu Lenart.
3. Orientacijska vrednost: 50,000.000
SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: I. faza: začetek 25. 10. 1997 in dokončanje
30. 11. 1997, II. faza: dokončanje do 30. 6.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejše cene ob enakih ostalih ponudbenih pogojih.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Št. 403-1/96-022-34

Ob-4876

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, kont. oseba Peteh
Božidar, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-256, faks 061/17-85-470, soba
št. 68.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup čistil in sredstev za osebno higieno.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: prispela ponudbena dokumentacija ni omogočala izbire najugodnejšega ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 10.
1997 ob 11. uri na naslovu: Uprava RS za
izvrševanje kazenskih sankcij, Župančičeva
3, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 11.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: 26. 9. 1997, Ob-4000.
Predvideni datum objave izida razpisa:
14. 11. 1997.
Št. 403-1/96-022-34

Ob-4877

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, kont. oseba Peteh
Božidar, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-256, faks 061/17-85-470, soba
št. 68.

Št. 403-1/96-022-34
Ob-4878
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje
kazenskih sankcij, kont. oseba Peteh Božidar, Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 061/1785-256, faks 061/17-85-470, soba št. 68.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup pisarniškega
materiala.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
11,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: pri končni izbiri je bil odločilen
kriterij cena ponudbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 28. 10.
1997 ob 9. uri na naslovu: Uprava RS za
izvrševanje kazenskih sankcij, Župančičeva
3, Ljubljana.
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Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena: 10,435.118 SIT, najvišja cena:
12,553.916,88 SIT.
Datum in številka objave javnega razpisa: 26. 9. 1997, Ob-3999.
Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 14. 11. 1997.
Ministrstvo za pravosodje
uprava RS za izvrševanje kazenskih
sankcij

Ob-4870
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), objavljamo

Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 8.
1997 ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 31,834.606 SIT, najvišja cena:
33,592.974 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 41 z dne 11. VII.
1997, Št. 110-1/97, Ob-2986 G.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 11. 1997.

Ob-4879
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Carinska uprava RS, kont. oseba Irena
Bera, Šmartinska 130, Ljubljana, tel.
061/140-10-44, int. 21-92, faks 061/140-2155, soba št. 720, e-mail Irena.Bera@curs.sigov.mail.si,
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– 750 izvodov Kombinirane nomenklature carinske tarife za leto 1998,
– 200 izvodov Carinske tarife za agroživilstvo za leto 1998.
Dobava strokovne literature bo v carinarnicah po Sloveniji: Celje, Dravograd, Jesenice, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska
Sobota, Nova Gorica, Sežana.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
24,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 30. 10. 1997 in/ali zaključek 20. 12.
1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane ponudbe: ponudnik je bil izbran na podlagi tretjega odstavka 34. člena ZJN kot
edini ponudnik na ponovnem javnem razpisu.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 10.
1997 ob 10. uri na naslovu: Carinska uprava
RS, Šmartinska 130, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 1, najnižja cena: 23,789.497,50 SIT, najvišja cena:
23,789.497,50 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa:
Uradni list RS, št. 56, z dne 12. IX. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 11. 1997.
Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JP Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.,
kontaktna oseba: Igor Petek, dipl. inž. gr.,
Tržaška 27, Logatec, tel. 061/741-019, faks
061/742-171
2. Predmet javnega naročila:
nakup
smetiščnih posod za zbiranje gospodinjskih odpadkov.
3. Orientacijska vrednost naročila: okvirna vrednost naročila: 16,000.000 SIT.
4. Rok začetka dobave in končanje dobave:
– pričetek dobave: 15. 11. 1997,
– konec dobave: 15. 1. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika:
– najnižja ponudbena cena za dobavo posod za smeti ob upoštevanju drugih ugodnosti,
– ugodni plačilni pogoji,
– pozitivne reference ponudnika glede
dobave posod.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne 7. 10.
1997 na Tržaški 15, Logatec.
Števlo prispelih ponudb: 12, najnižja
cena: 16,155.300 SIT, najvišja cena:
19,572.850 SIT.
7. Postopek izbire ponudnika
Javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev v Ur. l. RS, št. 56/97, Ob-3780.
JP Komunalno podjetje Logatec, d.o.o.
Št. 110-1/93

Ob-4945A

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-80-91, faks 178-81-23, soba št. 206.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija mostu čez
Polskavo v Zgornji Polskavi na cesti
M 10, odsek 274 km 10.180.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
20,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 10. 1997 ali zaključek 30. 5. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Št. 110-1/93

Ob-4945B

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-80-91, faks 178-81-23, soba št. 206.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija mostu čez
Hudournik v Podčeli (Sušec–Podsela).
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
16,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 10. 1997 ali zaključek 15. 5. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 9.
1997 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 17,610.000 SIT, najvišja cena:
18,500.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 51 z dne 22. VIII.
1997, Št. 110-1/97, Ob-3594 G.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 11. 1997.
Št. 110-1/93
Ob-4945C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
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rekcija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel. 178-80-91, faks 178-81-23, soba
št. 206.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: obnova mostu čez Reko v Dobrovem na cesti R 305 a odsek
1045 v km 0 + 380.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
40,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 10. 1997 ali zaključek 30. 4. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 8.
1997 ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 47,672.672 SIT, najvišja cena:
56,121.633 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 44-45 z dne 25. VII.
1997, Št. 110-1/97, Ob-3198 G.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 11. 1997.

promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 147,027.000 SIT, najvišja cena:
234.647.651 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 44-45 z dne 25. VII.
1997, Št. 110-1/97,Ob-3189 E.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 11. 1997.

pajne, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-80-86, faks 178-81-23, soba št. 203.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: modernizacija lokalne ceste Drašiči–Božakovo.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
30,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 10. 1997 ali zaključek 15. 6. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 8.
1997 ob 10. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 44,029.110 SIT, najvišja cena:
53,503.966 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 44-45 z dne 25. VII.
1997, Št. 110-1/97, Ob-3198 C.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 11. 1997.

Št. 110-1/93

Ob-4945Č

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-80-91, faks 178-81-23, soba št. 206.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradnja dveh mostov
čez inundaciji Mure in rek. ceste R 351.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
143,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 10. 1997 ali zaključek 15. 7. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 8.
1997 ob 11. uri na naslovu: Ministrstvo za

Št. 110-1/93

Ob-4945D

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž
Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-80-91, faks 178-81-23, soba št. 206.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradnja Grabnarjevega mostu na Jezerskem (osem mostov).
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
50,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 10. 1997 ali zaključek 30. 4. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 8.
1997 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 59,116.709 SIT, najvišja cena:
83,941.980 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 44-45 z dne 25. VII.
1997, Št. 110-1/97, Ob-3198 F.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 11. 1997.
Št. 110-1/93
Ob-4945E
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba dr. Matej La-

Št. 110-1/93

Ob-4945F

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel. 17880-95, faks 178-81-23, soba št. 209.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: postavitev novih cestnih smernikov na cestah na območju CP
Nova Gorica.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
5,600.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 10. 1997 ali zaključek 20. 11. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 9. 1997
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana.
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Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 7,023.694 SIT, najvišja cena: 8,602.251
SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 51 z dne 22. VIII.
1997, Št. 110-1/97, Ob-3594 Č.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 11. 1997.

dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel. 17880-95, faks 178-81-23, soba št. 209.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: postavitev novih cestnih smernikov na cestah na območju CP
Celje.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
5,600.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 10. 1997 ali zaključek 20. 11. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 9. 1997
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 6,103.162 SIT, najvišja cena: 7,267.000
SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 51 z dne 22. VIII.
1997, Št. 110-1/97, Ob-3594 Č.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 11. 1997.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 16,262.135 SIT, najvišja cena:
21,228.548 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 51 z dne 22. VIII.
1997, Št. 110-1/97, Ob-1594 I.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 11. 1997.
Ministrstvo za promet in zveze
Direkcija Republike Slovenije za ceste

Št. 110-1/93

Ob-4945G

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel. 17880-95, faks 178-81-23, soba št. 209.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: postavitev novih cestnih smernikov na cestah na območju CP
Maribor.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
3,100.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 20. 10. 1997 ali zaključek 15. 12. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 9. 1997
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 3,751.500 SIT, najvišja cena: 4,398.100
SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 51 z dne 22. VIII.
1997, Št. 110-1/97, Ob-3594 Č.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 11. 1997.
Št. 110-1/93

Ob-4945H

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,

Št. 110-1/93
Ob-4945I
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba mag. Vladimir
Oštir, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
178-80-87, faks 178-81-23, soba št. 204.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine:
ureditev vozišča
R 322a Mengeš–Duplica in sem. peš prehoda v Mengšu.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
14,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 10. 1997 ali zaključek 15. 11. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 15. 9.
1997 ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, Ljubljana.

Št. 110-1/97
Ob-4962B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih, Uradni list 24/97,
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji,
d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev za:
klic v sili na AC Ljubljana - Postojna,
odsek Kamna Gorica - Postojna gradbeni del
Izvajalec: PAP Telematika d.d., Ljubljana.
Orentacijska
vrednost
del
znaša
58,000.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogodbe, rok izvedbe del je 3 mesece po podpisu
pogodbe.
Javno odpiranje ponudb je bilo dne 9. 9.
1997 ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 320/III. Kontaktna oseba
je Stane Pavrič, dipl.ing., tel. 063/42-000.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je bila najnižja cena.
DARS, d.d.

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa
Št. 110-1/93
Ob-4946A
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba Matej Lapajne,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-86, faks 061/178-81-23, soba št.
203.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: projekt PZI rekonstrukcija R 321/1121 Lesce–Kamna Gorica–Lipica (Lipniška Dolina).
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
7,917.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 28. 10. 1997 in/ali zaključek 20. 4.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
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Opis odločujočih meril za izbiro izbrane ponudbe: ponovljeni javni razpis ni uspel. Delo je bilo oddano edinemu ponudniku.
6. Kraj odpiranja ponudb: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

Št. 110-1/93

Št. 110-1/93

Ob-4946B

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba Liljana
Luis, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-81-23, soba
št. 209.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: cestna razsvetljava v
kraju Slivnica in Beltinci.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
5,985.500 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 6. 11. 1997 in/ali zaključek 25. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane ponudbe: ponovljeni javni razpis ni uspel. Delo je bilo oddano edinemu ponudniku.
6. Kraj odpiranja ponudb: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
Št. 110-1/93

Ob-4946C

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba Liljana
Luis, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-81-23, soba
št. 209.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: program, stroški in
kakovost storitev ter način nadzora na
izv. službe “pomoč-informacije” za leto
1997.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
55,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1997 in/ali zaključek 15. 11. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: za izvedbo javnega naročila je usposobljen samo en ponudnik.
6. Kraj odpiranja ponudb: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana.

Ob-4946Č

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS za ceste, kont. oseba dr. Miklavž Čepon, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-91, faks 061/178-8123, soba št. 206.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sanacija levobrežnega podpornega zidu ob Selški Sori in cesti
R 314 v Železnikih.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
12,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 20. 10. 1997 in/ali zaključek 20. 11. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: predmet javnega naročila so nujna dela, ki ne dopuščajo, da se upoštevajo
roki javnega razpisa.
6. Kraj odpiranja ponudb: Ministrstvo za
promet in zveze – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
Direkcija RS za ceste
Ob-4947
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Institut “Jožef Stefan”, kont. oseba dr.
Radmila Milačič, Jamova 39, Ljubljana, tel.
177-39-00 (centrala), faks 061/123-54-00.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: varian spectraa 110
atomic absorption spectrometer s pripadajočo opremo.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
5,691.355,75 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 8 tednov.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: v skladu s 3., 4. in 8. točko
55. člena zakona o javnih naročilih smo naročilo oddali brez javnega razpisa.
Institut “Jožef Stefan”
Št. 110-1/97

Ob-4962A

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za:
Arheološka izkopavanja na lokaciji
Gornje njive na trasi obvoznice Lendava

Št. 70 – 14. XI. 1997
Izvajalec: Zavod za varstvo naravne in
kulturne dediščine, Maribor.
Vrednost del znaša: 55,318.872,70 SIT.
DARS, d.d.
Ob-4854
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, uprava
RS za varstvo narave, kont. oseba mag. Andrej Vidmar, dipl. inž. gradb., Vojkova 1b,
Ljubljana, tel. 061/178-45-28, faks 061/17840-52, e-mail andrej.vidmar@mopuvn.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava naloge za
implementacijo slovenskega dela Nato
projekta: “Uporaba Interneta za dostop
do znanstvenih podatkov in informacij o
okolju porečja Donave”.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
797.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 11. 1997 in zaključek 24. 12. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: naročnik ugotavlja, da je Univerza v Ljubljani, FGG, Katedra za splošno
hidrotehniko, Ljubljana, Hajdrihova 28, zaradi strokovnih kapacitet ter organizacijskih
sposobnosti ekspertne skupine že imenovana kot izvajalec vseh nalog za realizacijo
raziskovalnega programa Nato. Program vodi Univerza Fort Collins, Colorado, v sodelovanju z izvajalcem na slovenski strani Univerzo v Ljubljani in Srednjeevropsko Univerzo iz Budimpešte.
Ministrstvo za okolje in prostor
uprava RS za varstvo narave
Št. 214/97

Ob-4862

Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Občina Šentilj, Šentilj 69,
Šentilj v Slovenskih Goricah.
2. Predmet javnega naročila: izvedba sanacije Kulturnega doma v Sladkem vrhu.
3. Izbrani ponudnik: Kogal Udovičič
Karli, s.p., iz Šentilja v Slovenskih Goricah.
4. Vrednost
dodeljenega
naročila:
7,447.263 SIT.
5. Rok izvedbe del: 25. 12. 1997.
6. Utemeljitev izbire ponudnika: izbrani
ponudnik je predložil veljavno in popolno
ponudbo z vsemi potrebnimi referencami in
garancijami za tovrstno izvedbo del in najugodnejšo ponudbeno ceno.
Občina Šentilj
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Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Popravek
V sklicu prve skupščine delničarjev delniške družbe Aero, kemična, grafična in papirna industrija, d.d., Celje, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 67 z dne 30. X. 1997,
se v 4., 5. in 6. točki dnevnega reda spremeni besedilo, tako da glasi:
4. Obravnava informacije o poslovanju
družbe za obdobje 1993 do 1995 ter sprejem revidiranega Letnega poročila družbe
za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se na znanje informacija o poslovanju družbe za obdobje
1993 do 1995. Na predlog začasne uprave
in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta se sprejme predlagano revidirano Letno poročilo družbe za leto 1996.
5. Sklep o pokrivanju izgube za leto 1993
in razporeditvi dobička za poslovni leti 1995
in 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta, se sprejme sklep, da se izguba za leto 1993 v znesku 357,733.457,49
SIT in revalorizacijo le-te za leto 1994 v
znesku 64,212.853,88 SIT, leto 1995 v znesku 36,287.382,80 SIT in izračunano revalorizacijo za leto 1996 pokrije iz sredstev
rezerv. Dobiček družbe za poslovni leti 1995
in 1996 z revalorizacijo dobička, kar skupaj
znaša 28,096.978,57 SIT se razporedi v rezerve družbe.
6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta navedene v sklepih od
6.1 do 6.5.
Aero, d.d.,
začasna uprava - direktorica
Ob-4923
Na podlagi 7.3 točke statuta Tekstil pletilstvo Prosenjakovci, d.d., Prosenjakovci 97/a,
Prosenjakovci začasna uprava družbe sklicuje
1. skupščino delniške družbe
Tekstil pletilstvo Prosenjakovci,
ki bo dne 19. 12. 1997 ob 13. uri v prostorih družbe v Prosenjakovcih 97/a.
Predlog dnevnega reda
1. Otvoritev zasedanja in predhodna ugotovitev sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: izvoli se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Seji prisostvuje vabljeni notar Andrej Roškar,
za sestavo notarskega zapisnika.
3. Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja družbe.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina sprejme
informacijo o poteku lastninskega preoblikovanja.
4. Obravnava in sprejem letnega poročila za poslovno leto 1996.
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Mnenje začasnega nadzornega sveta: začasni nadzorni svet daje pozitivno mnenje
in predlaga skupščini, da sprejme letno poročilo za poslovno leto 1996, skupno z revizijskim mnenjem za poslovno leto 1996.
Predlog sklepa začasne uprave: sprejme
se letno poročilo za poslovno leto 1996.
5. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička oziroma o pokrivanju izgube za poslovno leto 1993, 1994, 1995 in
1996.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: dobiček družbe, v
revalorizirani vrednosti, znaša za leto 1993
6,155.169,30 SIT, za leto 1994 2,490.854,40
SIT, za leto 1995 1,352.967,30 SIT in za
leto 1996 1,562.807,10 SIT oziroma skupaj
11,561.798,10 SIT. Ugotovljeni dobiček
ostane nerazporejen.
6. Razrešitev začasnega in volitve članov nadzornega sveta, ki so predstavniki
delničarjev in seznanitev skupščine s člani
nadzornega sveta, ki jih je izvolil svet delavcev.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina razreši člane začasnega
nadzornega sveta in izvoli predlagane člane
nadzornega sveta kot predstavnike delničarjev in potrjuje seznanitev z imenovanjem
članov nadzornega sveta kot predstavnikov
delavcev.
7. Imenovanje revizorja za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za revizorja za poslovno leto 1997 se
imenuje revizorsko družbo Audit iz Murske
Sobote.
8. Obravnava in določitev nagrad članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasne uprave in nadzornega sveta: nagrade članov nadzornega
sveta v obliki sejnine znašajo:
– za predsednika 400 DEM v tolarski
protivrednosti,
– za člane 300 DEM v tolarski protivrednosti.
9. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini: glasovalno pravico na skupščini bodo imeli delničarji, ki
bodo vpisani v delniško knjigo na dan
16. 12. 1997.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in družbi dostavljeno
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine ter
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto dostavijo družbi tako, da jo le-ta sprejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj pol ure pred začetkom zasedanja. Ob prihodu se v sprejemni pisarni
prijavijo z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo
gradiva in glasovalne lističe.
Gradivo za skupščino, bo na vpogled
vsak delovni dan v tajništvu na sedežu družbe Prosenjakovci 97/a.
Predlogi delničarjev
Delničarji, njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki lahko v sedmih dneh po
objavi sklica skupščine s priporočeno pošto

pošljejo začasni upravi utemeljene nasprotne predloge in dopolnilne predloge k dnevnemu redu.
Ponovno zasedanje skupščine:
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovitev zasedanja uro kasneje istega dne in v istih prostorih. Skupščina bo v tem primeru odločala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Opozorilo: prostor za zasedanje skupščine bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Tekstil pletilstvo, d.d.
začasna uprava-direktor
Ob-4924
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške
družbe Plinstal, d.d., Jesenice sklicujem
1. skupščino delničarjev,
ki bo v torek 16. 12. 1997 ob 15. uri na
Jesenicah, Industrijska 1a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje predsednika skupščine in preštevalca glasov.
Predlog sklepa začasne uprave: objavljeni dnevni red se sprejme.
Za predsednika skupščine se imenuje Silva Drobnak.
Za preštevalca glasov se imenuje Mojca
Smolej.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina sprejme
poslovnik o delu skupščine v tekstu po predlogu uprave.
3. Poročilo začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina sprejme
spremembe in dopolnitve statuta delniške
družbe v predloženem besedilu.
5. Sprejem letnega poročila za leto 1995
in 1996.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: letno poročilo za
leto 1995 in za leto 1996 se sprejme v predloženem besedilu.
6. Delitev dobička
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: skupščina sprejme
predlagano delitev čistega dobička.
Preneseni čisti dobiček preteklih let v
višini 48,548.000 SIT se razporedi kot sledi:
1.1. rezerve – 11,384.000 SIT,
1.2. oblikovanje sklada lastnih delnic –
15,000.000 SIT.
1.3. nerazporejeni dobiček – 22,164.000
SIT.
7. Oblikovanje sklada lastnih delnic.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta: Oblikuje se sklad
lastnih delnic v višini 15,000.000 SIT. Družba bo pridobivala lastne delnice za namene
iz 240. člena zakona o gospodarskih družbah.
Pogoji in način razpolaganja z lastnimi
delnicami se določijo s pravili, ki jih sprejme nadzorni svet.
8. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina za revizorja družbe imenu-
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je Podboršek, revizijska hiša, k.d., Ljubljana, Dunajska 22.
9. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: člani začasnega nadzornega sveta se
razrešijo.
10. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za člane nadzornega sveta se izvolijo:
– Hrastar Zvone,
– Pikon Janez,
– Vrečko Branko.
11. Določitev nagrade za delo nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za izvoljene člane nadzornega sveta
se določi sejnina v višini 10.000 SIT, za
predsednika nadzornega sveta pa 15.000
SIT.
12. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, vključno s tekstom poslovnika o delu
skupščine in predlogi sprememb statuta, je
na vpogled vsem delničarjem vsak delovnik
od 9. do 11. ure, pri Smolej Mojci na lokaciji Prodajnega salona Plinstal Jesenice, Industrijska 1a.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
imetniki navadnih delnic sami ali po pooblaščencih. Pooblaščenci morajo ob prijavi
predložiti pooblastila v pisni obliki.
Glasovanje na skupščini o vsaki točki
dnevnega reda bo javno z glasovnicami, če
delničarji ne odločijo, da bo glasovanje tajno. Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame glasovnice ob registraciji pol ure pred
začetkom zasedanja skupščine. Sklepi se
sprejemajo z večino oddanih glasov, razen
pod 4. točko – sprememba statuta, kjer je
potrebna tričetrtinska večina oddanih glasov.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo obrazložene nasprotne predloge v
pisni obliki.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje čez eno uro
v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
se veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vljubno vabljeni!
Plinstal, d.d., Jesenice
začasna uprava

Seji bo prisostvoval vabljen notar Andrej
Šoemen.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.
3. Poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: sprejme se na znanje poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.
4. Obravnava informacije o poslovanju
družbe za obdobje 1993 do 1995 ter sprejem poslovnega poročila družbe za leto
1996.
Predlog sklepa: sprejme se na znanje informacija o poslovanju družbe za obdobje
1993 do 1995. Na predlog začasne uprave
in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta se sprejme predlagano poslovno
poročilo družbe za leto 1996.
5. Sklep o razporeditvi dobička za poslovni leti 1994 in 1995 in pokrivanju izgube za poslovno leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta, se sprejme sklep, da se dobiček družbe za poslovni leti 1994 in 1995 z
revalorizacijo dobička, kar skupaj znaša
28,413.838,97 SIT nameni za pokrivanje izgube iz leta 1996. Izguba iz leta 1996 v
višini 142,022.799,06 SIT se pokrije iz dobička iz leta 1994 in 1995, ki znaša upoštevajoč revalorizacijo 28,413.838,97 SIT, preostanek v višini 113,608.960,09 SIT pa se
po zakonu pokrije najkasneje do leta 2001.
6. Imenovanje revizijske hiše za leto
1997.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja za leto 1997 imenuje revizijska družba Coopers & Lybrant, d.d., Ljubljana, Parmova 53.
7. Razrešitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
članom nadzornega sveta, ki ju je izvolil
svet delavcev.
Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina je sklenila, da
se v skladu z določili statuta družbe za člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev izvolijo:
1. Edelbaher Maks,
2. Topolovec Virant Alenka,
3. Orešič Tomaž,
4. Luketa Artenjak Jana.
Skupščina se seznani s članoma nadzornega sveta, ki ju je izvolil svet delavcev.
8. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se članom nadzornega sveta določi sejnina v višini 30.000 SIT neto za
člane nadzornega sveta in v višini 40.000
SIT neto za predsednika nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pi-

sno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine v tajništvu družbe v Mariboru,
Ul. Jožice Flander 2.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo začasni upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v pravni službi
družbe pri Škrinjar Igorju, v Mariboru, Ul.
Jožice Flander 2, vsak delovnik od 9. do 12.
ure od dneva objave sklica skupščine do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Vljudno vabljeni!
Kruh-pecivo, d.d.,
začasna uprava - direktor

Št. 510/97
Ob-4925
Na podlagi B. točke sedmega poglavja
statuta delniške družbe Kruh-pecivo, d.d.,
in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicujem
1. skupščino
delniške družbe Kruh-pecivo, d.d.,
ki bo v petek, 12. 12. 1997 v dvorani
Kruh-pecivo, Meljska c. 19, Maribor, s pričetkom ob 12. uri z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, potrdi se predsedujoči skupščine
in izvoli verifikacijska komisija v sestavi
predsednika in dveh preštevalcev glasov.

Ob-4926
Na podlagi 7.6 točke statuta družbe “Vital Mestinje”, d.d., Mestinje, Podplat začasna uprava sklicuje
skupščino,
ki bo dne 15. 12. 1997 ob 11. uri v poslovnih prostorih družbe v Mestinju, 3241
Podplat z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in verifikacijsko komisijo v
sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar!
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave: skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine družbe v predloženem besedilu.
3. Sprejem letnih poročil za leto 1993,
1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepa začasne uprave: sprejmejo se letna poročila družbe za leto 1993,
1994, 1995 in 1996 po predlogu uprave in
mnenju začasnega nadzornega sveta.
4. Predlog sklepa o delitvi dobička za
leto 1993, 1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepa začasne uprave: nerazporejeni čisti dobiček iz let 1993, 1994 in 1995,
ki skupaj z valorizacijo znaša 18,022.144,97
SIT, se nameni za kritje izgube v letu 1996
v višini 9,347.809,10 SIT, preostanek
8,674.335,87 SIT ostane nerazporejen.
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5. Razrešitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil organ soupravljanja.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina ugotovi, da je mandat članov začasnega nadzornega sveta prenehal.
Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Tone Turnšek,
2. Jože Sadar,
3. Janko Remic,
4. Zlatko Hohnjec.
Skupščino se seznani, da je svet delavcev izvolil naslednje predstavnike delavcev
v nadzorni svet.
1. Peter Vraničar,
2. Mira Močnik.
6. Sprejem sklepa o nadomestilih (sejnini) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasne uprave: skupščina sprejme predloge začasne uprave o določitvi sejnine članom nadzornega sveta: za
predsednika nadzornega sveta 30.000 SIT
neto in za člane nadzornega sveta 20.000
SIT neto.
Uprava navedene zneske enkrat letno valorizira skladno z rastjo cen.
7. Sprejem sklepa o imenovanju revizorske družbe za leto 1997.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto 1997 revizijsko družbo Coopers&Lybrand, d.d., Ljubljana, Parmova 53,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na voljo za vpogled v tajništvu družbe vsak delovnik od 9. do 11. ure
od dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja družbe.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki obrazloženi in oddani v 7 dneh
po objavi tega sklepa v tajništvu družbe “Vital Mestinje”, d.d., Stranje 7a, Podplat.
Če ob prvem sklicu sklepčnost ne bo
zagotovljena, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 12. uri v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Prostor zasedanja skupščine (jedilnica)
bo odprt 45 minut pred začetkom zasedanja
skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini imajo
imetniki navadnih delnic, vpisani v delniško
knjigo družbe (in vpisani v centralnem registru KDD), ki prijavijo udeležbo na skupščini tri dni pred sejo.
Skupščine družbe se lahko udeležijo delničarji osebno, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in mora za fizične osebe vsebovati ime in priimek
pooblaščenca in pooblastitelja, za pravne
osebe pa poleg podatkov o pooblaščencu in
številu glasov, firmo, sedež ter podpis in žig
pooblastitelja.
Udeleženci skupščine se morajo osebno
ali preko pooblaščencev ali zastopnikov prijaviti za udeležbo na skupščini najkasneje
tri dni ped sejo pisno ali osebno v tajništvu
družbe in s podpisom in osebno identifikacijo prijaviti svojo prisotnost do 15 minut

pred zasedanjem skupščine na dan sklica
skupščine.
Udeleženci bodo prejeli potrebno gradivo za glasovanje ob potrditvi prisotnosti.
Vljudno vabljeni!
Vital Mestinje, d.d., Podplat
začasna uprava

Predlog sklepa k 7. točki: skupščina
sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa k 8. točki: skupščina
sprejme sklep o oblikovanju sklada lastnih
delnic.
Predlog sklepa k 9. točki: skupščina razreši začasni nadzorni svet in izvoli novi nadzorni svet na predlog uprave ter se seznani s
predstavnikom delavcev v nadzornem svetu.
Predlog sklepa k 10. točki: skupščina
določi sejnino članom nadzornega sveta v
predlagani višini.
Predlog sklepa k 11. točki: skupščina
imenuje za revizorja za leto 1997 revizorsko družbo Dinamic, d.o.o., iz Novega mesta.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem in predlogom sprememb in dopolnitev statuta družbe je na voljo v tajništvu družbe vsak delovnik med 10. in 12. uro
od dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja oziroma začetka skupščine.
Morebitne nasprotne predloge sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda lahko
delničarji sporočijo upravi družbe v pisni
obliki in obrazložene v sedmih dneh od dneva objave sklica.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, če so svojo udeležbo najavili
družbi priporočeno po pošti ali osebno na
sedežu družbe najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci in zastopniki morajo prijavi priložiti tudi pisna pooblastila delničarja oziroma dokument o zastopanju.
Dvorana bo odprta 30 minut pred zasedanjem. V tem času se lahko udeleženci
vpišejo v seznam prisotnih delničarjev in
prevzamejo glasovnice za glasovanje na
skupščini.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
z enakim dnevnim redom, na istem mestu,
19. 12. 1997 ob 12. uri. Skupščina bo takrat
odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno vabljeni!
Kolpa, d.d., Metlika
začasna uprava

Ob4927
Na podlagi tretjega odstavka 14. točke
statuta delniške družbe Kolpa, Proizvodnja
in predelava plastičnih mas, d.d., Metlika,
Rosalnice 5, sklicuje začasna uprava družbe
Kolpa, d.d.,
1. skupščino delniške družbe
Kolpa, d.d.,
ki bo v petek 19. 12. 1997, ob 11. uri na
sedežu družbe, Rosalnice 5, Metlika, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izolitev delovnih teles in ugotovitev
sklepčnosti.
3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
4. Seznanitev s poročilom začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja
podjetja z ugotovitvami o vpisu in vplačilu
delnic.
5. Sprejem poročila začasne uprave o poslovanju družbe za leta 1993, 1994, 1995 in
1996 z mnenjem začasnega nadzornega sveta.
6. Sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz
preteklih let in razporeditvi dobička za leto
1996.
7. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
8. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.
9. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta.
10. Določitev sejnine za člane nadzornega sveta.
11. Imenovanje revizorja za leto 1997.
12. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Skupščino otvori predsednik začasne
uprave. K 1. točki dnevnega reda skupščina
ne sprejema sklepov.
Začasna uprava družbe in začasni nadzorni svet predlagata k posameznim točkam
dnevnega reda naslednje sklepe:
Predlog sklepa k 2. točki: za predsednika skupščine se izvoli Peter Drenik, za predsednika verifikacijske komisije Samo Škrubej, za članici verifikacijske komisije pa
Nevenka Pečaver in Štefaka Zvonkovič.
Skupščini prisostvuje notar. Skupščina ugotovi sklepčnost.
Predlog sklepa k 3. točki: skupščina
sprejme poslovnik o delu skupščine družbe
Kolpa, d.d., Metlika v predloženem besedilu.
Predlog sklepa k 4. točki: skupščina
sprejme na znanje poročilo o lastninskem
preoblikovanju podjetja Kolpa, d.d., Metlika.
Predlog sklepa k 5. točki: skupščina
sprejme poročilo začasne uprave o poslovanju družbe za leta 1993, 1994, 1995 in 1996
z mnenjem začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa k 6. točki: izguba iz preteklih
let
v
revalorizirani
višini
34,580.098,20 SIT se pokriva iz prihodkov
naslednjih let. Dobiček, ugotovljen za leto
1996, v višini 7,572.886,28 SIT ostane nerazporejen.

Ob-4928
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 25. točke statuta delniške družbe Tectum, d.d., Ljubljana, sklicujem
2. skupščino
delniške družbe Tectum, d.d.,
ki bo v četrtek, 18. 12. 1997 ob 13. uri na
sedežu družbe Celovška 280.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Andročec Drago, za zapisničarko Petrič Marija in za preštevalko glasov
Paštebar Fani.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Dušica Berden.
3. Obravnava in sprejem letnega poročila za poslovno leto 1996 z mnenjm nadzornega sveta.
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Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme letno poročilo za leto 1996.
4. Pokrivanje izgube.
Predlog sklepa: na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejme sklep o pokrivanju izgube.
5. Informacije o poslovanju za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog uprave se
sprejme informacija o poslovanju za leto
1997.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda s predlogi sklepov je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od objave sklica do pričetka skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Skupščina je sklepčna, če bo prisotnih
več kot 15% vseh glasov. Če skupščina ob
objavljeni uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne ob 14. uri v istih prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vse delničarje oziroma njihove pooblaščence, ki se nameravajo udeležiti skupščine
družbe, vljudno prosimo, da svojo udeležbo
predhodno pisno najavijo upravi družbe, in
sicer najkasneje do srede, 17. 12. 1997.
Tectum, d.d., Ljubljana
direktor

pooblaščenci in zastopniki, če najkasneje tri
dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo prijavi priložiti
tudi pisno pooblastilo.
Vsaka delnica daje delničarju en glas.
Člani uprave družbe se lahko udeležijo
skupščine, tudi če niso delničarji.
Navodilo za glasovanje
O 2. točki se glasuje z dvigom rok, o
ostalih točkah pa z glasovnicami.
Glasuje se lahko:
– z osebno udeležbo po predhodni prijavi,
– s pooblastilom.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (ime in priimek, naslov,
EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi
udeležbe na skupščini.
Gradivo, vključno s predlogom spremembe statuta, je na vpogled v pisarni člana uprave za splošno področje na sedežu
družbe v Ljubljani, Tržaška c. 132, vse delovnike od 14. 11. 1997 do 15. 12. 1997, in
sicer med 10. in 12. uro.
Prostor za skupščino bo odprt 30 minut
pred začetkom zasedanja skupščine. Če
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 11. uri v istem prostoru
(2. sklic). Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno vabljeni!
Agrotehnika-Trgovina, d.d., Ljubljana
uprava družbe

stališča in bosta o teh predlogih najpozneje
12 dni pred sklicom skupščine obvestila delničarje.
Za udeležbo na seji skupščine se delničar izkaže z začasnico oziroma pisnim pooblastilom delničarja. Pooblastila za zastopanje na skupščini je potrebno deponirati na
sedežu družbe vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine. Vsak delničar ali njegov pooblaščenec mora najaviti svojo udeležbo na
skupščini najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine, in sicer v pisni obliki.
ITPP, d.d., Ribnica
direktor

Št. 9
Ob-4929
Na podlagi 5.3. točke statuta družbe
Agrotehnika-trgovina, d.d., Ljubljana, sklicujem
1. skupščino
delniške družbe Agrotehnika-Trgovina,
d.d., Ljubljana,
ki bo v torek, 16. 12. 1997 ob 10. uri v
prostorih uprave na sedežu družbe v Ljubljani, Tržaška c. 132, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine ter imenujeta zapisnikar in notarka po
predlogu sklicatelja.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se prva sprememba statuta družbe v predlaganem besedilu.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzornega sveta po predlogu sklicatelja.
5. Nagrade članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: določijo se nagrade članov nadzornega sveta po predlogu sklicatelja.
7. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za
leto 1998 se imenuje revizorska hiša po
predlogu sklicatelja.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
predložen v pisni obliki, obrazložen in vložen v roku sedem dni po objavi tega sklica.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic oznake A oziroma njihovi

Ob-4930
Na podlagi 7.3. točke statuta delniške
družbe ITPP Ribnica, skicujem
3. redno sejo
skupščine družbe,
ki bo v torek, 16. decembra 1997 ob
15. uri na sedežu družbe, Opekarska 45 v
Ribnici.
Dnevni red:
1. Otvoritev seje skupščine in izvolitev
delovnih teles ter ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine, verifikacijska komisija ter ugotovi sklepčnost.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlog nadzornega sveta, da se sprejme zaključni račun za leto 1996 in poročilo o poslovanju za
leto 1996.
3. Sklep o razrešitvi člana nadzornega
sveta mag. Golubiča Mira in imenovanje
nadomestnega člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o razrešitvi člana nadzornega sveta mag. Mira Golubiča na njegovo željo in se imenuje nadomestni član nadzornega sveta.
4. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za dnevni red seje s predlogi
sklepov je na vpogled delničarjem na sedežu družbe na Opekarski 45 vsak delovnik
od 12. do 14. ure.
Delničarji lahko v sedmih dneh po prejemu obvestila o sklicu skupščine podajo
predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge na sedež družbe.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni in razumno utemeljeni. Direktor in nadzorni svet
bosta o utemeljenih predlogih sprejela svoja

Ob-4931
Na podlagi 41. člena statuta družbe SŽ –
Projektivno podjetje Ljubljana, d.d., uprava
sklicuje
2. skupščino družbe
SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana,
d.d.,
ki bo dne 12. 12. 1997 ob 13. uri v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Vilharjeva 16a, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se
sklepčnost skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Sprejem letnega poročila za leto 1996
z mnenjem revizorja.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: sprejme se poročilo uprave o poslovanju podjetja za leto
1996 v predloženem besedilu.
3. Sprejem sklepa o ugotovitvi in delitvi
dobička za leto 1994, 1995 in 1996.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa uprave: dobiček družbe
za poslovna leta 1994, 1995 in 1996 v revalorizirani višini na dan 31. 12. 1996 znaša
5,046.367,54 SIT.
Višina ustvarjenega revaloriziranega dobička v posameznih letih znaša:
– v letu 1994 – 1,123.470,05 SIT,
– v letu 1995 – 3,300.808,87 SIT,
– v letu 1996 – 622.088,62 SIT.
1. Dobiček družbe SŽ – Projektivno
podjetje Ljubljana, d.d., iz preteklih let v
skupni višini 5,046.367,54 SIT se deli na:
– nerazdeljen dobiček – 2,613.157,54
SIT,
– dividende – 2,433.210 SIT.
2. Upravičenci do dividende so delničarji, ki so vpisani na dan 12. 12. 1997 v
delniško knjigo pri KDD – Centralno-klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana. Dividenda znaša 85 SIT bruto na delnico in se
izplača delničarjem najkasneje do 31. 12.
1997.
4. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: 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 s preštevilčenjem členov.
5. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.
Predlog sklepa uprave ob pozitivnem
mnenju nadzornega sveta: oblikuje se sklad

Št. 70 – 14. XI. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 5547

lastnih delnic iz prostih rezerv družbe v višini 2,800.000 SIT za namene, ki jih določa
240. člen zakona o gospodarskih družbah,
skupni nominalni znesek vseh pridobljenih
delnic za navedene namene je omejen z višino 10% osnovnega kapitala družbe.
Nakupna cena lastnih delnic ne sme biti
višja od valorizirane knjigovodske vrednosti delnic, oziroma od njihove povprečne
tržne vrednosti (borzna kotacija), če je ta
nižja od valorizirane knjigovodske vrednosti.
Obstoječi delničarji imajo ob odsvojitvi
lastnih delnic, v skladu z 243. členom zakona o gospodarskih družbah, predkupno pravico do nakupa teh delnic v sorazmerju s
svojimi obstoječimi lastniškimi deleži.
6. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1997
skupščina imenuje Plus Revizija, d.o.o.,
Ljubljana, Bežigrad 1.
7. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delovnik 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.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra. Pravico do udeležbe 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 in
so vpisani v delniško knjigo družbe.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino 45 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic, za glasovanje na skupščini.
Sejna soba bo odprta 45 minut 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.
Vljudno vabljeni.
SŽ Projektivno podjetje Ljubljana, d.d.,
direktor

1. Otvoritev skupščine:
– predhodna ugotovitev sklepčnosti,
– izvolitev predsednika skupščine in določitev notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in se določi notar.
2. Poročilo uprave o letnem poslovanju
v letu 1996.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju v letu 1996 z mnenjem nadzornega sveta ter potrdi kritje izgube.
3. Razrešitev starega in izvolitev novega
člana NS.
Predlog sklepa: sprejme se sklep, da se
razreši stari član in se hkrati izvoli novi član
nadzornega sveta.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo, o katerem sklepa skupščina je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
Skopicah 46, v prostorih uprave, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, v času od 12. 12.
1997 do 17. 12. 1997.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora biti
pisno.
Če skupščina ob objavljeni uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 17. uri v istih prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Glasovanje o posameznih točkah dnevnega reda bo potekalo na podlagi glasovnic,
ki jih bodo prejeli delničarji ali njihovi
pooblaščenci ob vstopu v sejno sobo.
Elektron, d.d.,
uprava

d) Prodajna cena ene delnice znaša 4,590
SIT, skupna prodajna vrednost celotne izdaje pa 30,937.500 SIT.
e) Celotna izdaja delnic iz točke c) tega
sklepa pripada delničarju Eichner Organisation K.G.
Prednostna pravica ostalih delničarjev do
novih delnic se izključi.
3. Spremembe oziroma dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
oziroma dopolnitve statuta po predlogu.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic prve izdaje z oznako A, B
in C, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
udeležbo priglasijo najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine v pisni obliki na sedežu družbe. Gradivo za dnevni red z besedilom predlaganih sprememb in dopolnitev
statuta je na vpogled vsem delničarjem v
tajništvu na sedežu družbe vse delovne dni
od 9. do 12. ure.
Delničarji oziroma njegovi pooblaščenci
na seji glasujejo na podlagi glasovnic, ki jih
prejmejo ob vstopu na skupščino. Če je sklic
skupščine ob napovedani uri neuspešen, se
skupščina ponovi istega dne ob 15.30 v istem prostoru. Ob vnovičnem sklicu skupščina odloča ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Termopol, d.d., Sovodenj,
uprava
direktor

Ob-4932
Na podlagi 41. člena statuta delniške
družbe, uprava sklicuje
2. zasedanje skupščine
delniške družbe Elektron, Gorenje
Skopice 46, Krška vas,
ki bo v petek, 19. 12. 1997 ob 16. uri na
sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom:

Ob-4933
Uprava družbe Termopol, d.d., Sovodenj
na podlagi statuta družbe sklicuje
4. skupščino
delniške družbe Termopol,
ki bo 16. 12. 1997 s pričetkom ob 14. uri
na sedežu družbe v Sovodnju z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev organov in sprejem
dnevnega reda.
Predlog sklepa uprave in NS: skupščina
sprejme predlagani dnevni red in organe
skupščine.
2. Povečanje kapitala družbe.
Predlog sklepa:
a) Osnovni kapital družbe, ki znaša
100,000.000 SIT se poveča za 25,000.000
SIT in odslej znaša 125,000.000 SIT.
b) Povečanje kapitala se izvrši s stvarnim vložkom delničarja Eichner Organisation K.G. Uferstrasse 28 Coburg ZRN, ki
obsega naslednje predmete: VF stroj,
1,6 KW, VF stroj 2,3 KW, VF stroj 1,6 KW,
kovični avtomat 2 glavi, zbiralnik
FA 35/2-81 AG, tiskarski stroj cilinder, žlebni stroj U/60 BM, kaširka Vorvarts 800 z
ANR 500, kaširka Lilipum 500, zapogibalna miza, VF stroj 1,6 KW, TK 6 delni krožni za toplotno varjenje ultrazvočni varilni
stroj, stroj za toplotno prepenjanje žepov,
kovični avtomat 3 glave, kaširka, stiskalni
valji, stiskalnica, TK varilna stiskalnica KM
300 z vozički.
c) Za povečani osnovni kapital družba
izda 6.250 novih rednih imenskih delnic po
nominalni vrednosti 4.000 SIT za eno delnico, skupna nominalna vrednost celotne izdaje delnic pa je 25,000.000 SIT.

Ob-4934
Na podlagi 7.3. točke statuta Gostinsko
podjetje Sevnica, d.d., sklicuje začasna
uprava
1. redno sejo
skupščine delničarjev,
ki bo dne 19. 12. 1997 ob 12. uri na
sedežu družbe v Sevnici, Trg svobode 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
– predsednik, preštevalec in notar.
Predlog sklepa: za člane organov skupščine se izvolijo predlagani kandidati in se
določi notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine.
3. Informacija o poteku lastninskega
preoblikovanja.
Predlog sklepa: informacija se sprejme
na znanje.
4. Informacija o poslovanju v l. 1993,
1994 in 1995.
Predlog sklepa: informacija se sprejme
na znanje.
5. Sprejem letnega poročila za l. 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poročilo za l. 1996.
6. Ugotovitev in razdelitev čistega dobička za obdobje od 1993 do 1996.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o uporabi čistega dobička družbe za obdobje
1993, 1994, 1995 in 1996 po predlogu začasne uprave.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta, ki
zastopajo interese delničarjev.
Predlog sklepa: izvolijo se člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev,
po predlogu začasnega nadzornega sveta.
8. Določitev nagrad za delo članom nadzornega sveta.
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Predlog sklepa: določi se nagrada za delo članom nadzornega sveta po predlogu.
9. Imenovanje revizorja računovodskih
izkazov za leto 1997.
Predlog sklepa: za revizijsko hišo za revidiranje letnih računovodskih izkazov za l.
1997 se imenuje revizijsko družbo DEJ,
d.o.o., iz Postojne.
10. Informacije delničarjem
Čas zasedanja
Skupščina je sklicana za 19. decembra
1997, ob 12. uri. Če na prvem sklicu ni
dosežena sklepčnost, se ponovno zasedanje
skupščine določi za isti dan, tj. 19. decembra 1997 ob 13. uri. Na ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delničarji naj prijavijo svojo udeležbo
najkasneje tri dni pred skupščino.
Pogoji udeležbe
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane v družbi.
Organizirano zbrana pooblastila morajo
biti izdana po postopku in z vsebino skladno določilom XII. poglavja zakona o prevzemih.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda bo delničarjem na vpogled na sedežu
družbe v Sevnici, Trg svobode 1, vsak delovni dan od prvega naslednjega dne od dneva objave sklica od 8. do 12. ure.
Vložitev nasprotnih predlogov ali dopolnilnih predlogov
Delničarji lahko svoje nasprotne predloge ali dopolnilne predloge k dnevnemu redu, ki morajo biti pisni in obrazloženi, vložijo v roku 7 dni, šteto od dne prvega naslednjega delovnega dne od objave sklica,
priporočeno po pošti ali neposredno na sedežu družbe.
Gostinsko podjetje Sevnica, d.d.,
začasna uprava družbe
direktor

4. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1997 skupščina imenuje
družbo P&S Revizija, d.o.o., Linhartova cesta 1, Ljubljana.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe v 4. nadstropju,
vsak delovnik med 9. in 12. uro, v času od
17. 11. do vključno 16. 12. 1997.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Morebitni nasprotni predlogi delničarjev
morajo biti v pisni obliki obrazloženi in oddani v 7 dneh po objavi tega sklica v tajništvu uprave družbe.
Pravico udeležbe na skupščini imajo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci, ki so
vpisani v knjigo delničarjev na dan 14. 11.
1997 in na katerih prijava udeležbe na
skupščini je prispela na sedež družbe 3 dni
pred skupščino. Prijavi mora biti priloženo
potrdilo o lastništvu delnic, pooblaščenci
morajo predložiti pisna pooblastila.
Prijavljeni udeleženci na skupščini so se
vsaj pol ure pred pričetkom skupščine dolžni vpisati v listo udeležencev in prevzeti
glasovnice.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi
sklic) istega dne ob 13.30 z istim dnevnim
redom.
Skupščina bo takrat veljavno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
LTH Škofja Loka, d.d.,
začasna uprava

Predlog sklepa: za člana nadzornega sveta se izvolita kandidata po predlogu začasnega nadzornega sveta.
7. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta pripada nagrada v obliki sejnine v skladu
s predlogom začasne uprave.
Gradivo k točkam dnevnega reda od 3.
do 7. je na vpogled vsem delničarjem v
tajništvu uprave na sedežu družbe vsak delovnik od 10. do 12. ure do vključno 8. 12.
1997.
Predlogi delničarjev
Na skupščini delničarjev se odloča o
predlaganih sklepih k posameznim točkam
dnevnega reda. Delničarji lahko teden dni
po objavi sklica skupščine podajo družbi
predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge sklepov.
Predlogi morajo biti pisni in razumno
utemeljeni. Družba bo ostale delničarje seznanila o predlogih delničarjev.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih. Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki delničarjev
se morajo na skupščini izkazati z osebnim
dokumentom, s pisnim pooblastilom delničarja ali dokazilom o zastopanju delničarja
najkasneje 15 minut pred pričetkom skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo le
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so prijavili svojo udeležbo na skupščini vključno do 12. 12. 1997. Skupščine se
lahko udeležijo le delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so 3 dni pred skupščino vpisani kot delničarji v delniški knjigi
družbe pri KDD Ljubljana.
Ponovna skupščina
Če skupščina ne bi bila sklepčna na dan
sklica, se bo le-ta ponovila eno uro po prvem sklicu skupščine. Skupščina se bo izvedla ne glede na višino zastopanega kapitala na skupščini.
Delničarje naprošamo, da pridejo na sejo skupščine eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidence prisotnosti delničarjev in prevzema glasovnic.
Slovenija projekt, d.d.,
začasna uprava in
začasni nadzorni svet

Št. 109164
Ob-4935
Na podlagi 7.3. člena statuta LTH Škofja
Loka, d.d., Kidričeva 66, začasna uprava
sklicuje
2. skupščino delničarjev
LTH Škofja Loka, d.d.,
ki bo v torek 16. decembra 1997 ob 13.
uri na sedežu družbe v Škofji Loki, Kidričeva 66 in predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine po predlogu začasne uprave.
Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine, izvoli predsedujočega skupščine, dva preštevalca glasov in
imenuje notarja za sestavo notarskega zapisnika po predlogu začasne uprave.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe za leto 1996 z informacijo o poslovanju v obdobju od 1993. do 1995. leta.
Ob pozitivnem mnenju nadzornega sveta je predlog sklepa začasne uprave: sprejme se poročilo o poslovanju za leto 1996 po
predlogu začasne uprave z mnenjem nadzornega sveta in informacijo o poslovanju v
obdobju 1993, 1994 in 1995.
3. Razporeditev dobička za leta 1993–
1996.
Predlog sklepa začasne uprave: dobiček
družbe za leta 1993–1996 ostane nerazporejen.

Št. 17/97
Ob-4936
Na podlagi 37. člena statuta delniške
družbe Slovenija projekt, d.d., Ljubljana,
Cankarjeva 1 in skladno z določili zakona o
gospodarskih družbah začasna uprava in začasni nadzorni svet družbe sklicujeta
1. sejo skupščine
delniške družbe Slovenije projekt, d.d.,
Ljubljana, Cankarjeva 1,
ki bo dne 16. decembra 1997 ob 14. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Cankarjeva 1,
V. nadstropje.
Predlaga se naslednji dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in otvoritev
skupščine.
2. Izvolitev oziroma imenovanje delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine in verifikacijsko komisijo za preštevanje
glasov se izvolijo kandidati po predlogu začasne uprave. Za notarja se imenuje notarka
Nada Kumer iz Ljubljane.
3. Poročilo začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja.
4. Letno poročilo začasne uprave o poslovanju za leto 1996 z mnenjem začasnega
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: letno poročilo začasne
uprave o poslovanju za leto 1996 se potrdi.
5. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta po predlogu začasne uprave.
6. Razrešitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev dveh članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: člani začasnega nadzornega sveta se razrešijo.

Ob-4937
Na podlagi VII/3 točke statuta družbe
IBT projektiranje in inženiring, d.d., Trbovlje, Gimnazijska c. 16 in skladno z določili
zakona o gospodarskih družbah začasna
uprava družbe sklicuje
1. skupščino
delniške družbe IBT projektiranje in
inženiringi, d.d., Trbovlje, Gimnazijska
c. 16,
ki bo v penedeljek, 15. 12. 1997 ob 10.
uri na sedežu družbe na Gimnazijski cesti
16, Trbovlje ter predlaga naslednji dnevni
red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Začasna uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine in imenuje notar po predlogu
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začasne uprave in začasnega nadzornega
sveta.
3. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predloženem besedilu po
predlogu začasne uprave in začasnega nadzornega sveta.
4. Obravnava poročila začasne uprave o
poteku lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja podjetja.
5. Letno poročilo uprave za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta skupščina sprejme poslovno poročilo družbe, skupaj z revizorskim mnenjem.
6. Sprejem sklepa o uporabi dobička iz
preteklih let 1993, 1994, 1995 in o pokrivanju izgube iz poslovnega leta 1996.
Predlog sklepa: dobiček iz preteklih let
se v celoti nameni za pokrivanje izgube za
poslovno leto 1996, preostala razlika izgube pa se pokrije iz revalorizacijskega popravka kapitala.
7. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta in izvoli člane
nadzornega sveta po predlogu začasnega
nadzornega sveta.
8. Sprejem sklepa o višini sejnine za člane nadzornega sveta.
Sprejme se sklep o višini sejnine na sejah nadzornega sveta po predlogu začasne
uprave.
9. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1996 in 1997 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., iz Ljubljane.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se bodo udeležili skupščine, morajo svojo udeležbo prijaviti najmanj 3 delovne dni pred sejo skupščine na sedežu
družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe
eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo potrebno za glasovanje.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo dne 15. 12. 1997.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe IBT,
Gimnazijska cesta 16, vsak delovni dan od
11. do 14. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge z utemeljitvijo nasprotnega predloga k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo začasni upravi v
sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih
delnic.
IBT projektiranje in inženiring, d.d.,
Trbovlje
začasna uprava

Ob-4938
Na podlagi statuta delniške družbe začasna uprava sklicuje

sklica skupščine podajo družbi predloge za
dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne predloge sklepov. Predlogi morajo biti
pisni in razumno utemeljeni. Družba bo ostale delničarje seznanila o teh predlogih.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki vsaj 3 dni pred zasedanjem
skupščine pisno prijavijo začasni upravi
družbe svojo udeležbo, pooblaščenci morajo s prijavo za udeležbo poslati tudi pooblastilo. Kot datum prijave šteje datum, ko je
družba prejela obvestilo.
Navodila za glasovanje
Glasovanje o vseh točkah dnevnega reda
je javno, o 1. točki se glasuje z dviganjem
rok, o ostalih pa z glasovalnimi lističi, ki jih
delničarji prejmejo ob vstopu v sobo, kjer
zaseda skupščina. Sklepe sprejmejo delničarji navadnih delnic oznake A, B, C in G z
navadno večino oddanih glasov, razen če
zakon ali statut ne določata drugače. Vsaka
delnica daje delničarju en glas. Glasovanje
je osebno, po pooblaščencu ali zastopniku.
Pooblastilo mora biti pisno, z navedbo podatkov, kot to določa zakon.
Opozorila
Prostor, kjer bo zasedala skupščina, bo
odprt 30 minut pred začetkom zasedanja.
Pozivamo udeležence in pooblaščence, da
se javijo ob odprtju prostora, kjer bo zasedala skupščina. Udeleženci se morajo identificirati, podpisati seznam udeležencev in
prevzeti glasovnice.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine z istim
dnevnim redom istega dne, to je 16. 12.
1997 ob 15. uri v istem prostoru. Skupščina
bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vljudno vabljeni!
Color, d.d., Medvode
začasna uprava
direktor

1. redno skupščino
Color industrija sintetičnih smol, barv in
lakov, d.d., Cesta komandanta Staneta 4,
Medvode,
ki bo 16. 12. 1997 ob 14. uri, v sejni sobi
na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev 1. skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti, potrditev notarja in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave skupščina imenuje notarja predsedujočega skupščine, dva preštevalca glasov in zapisnikarja.
2. Poročilo začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja družbe Color industrija sintetičnih smol, barv in lakov, d.d.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave skupščina sprejme poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja družbe Color industrija sintetičnih smol, barv in lakov, d.d.
3. Seznanitev s poslovanjem v letih
1993–1995 in sprejem poslovnega poročila
z rezultati poslovanja za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob mnenju začasnega nadzornega sveta se skupščina seznani s poslovanjem v
letih 1993–1995 ter sprejme poslovno poročilo z rezultati poslovanja za leto 1996, v
predlagani obliki.
4. Pokrivanje izgube v letih 1993–1995
in razporeditev dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob mnenju začasnega nadzornega sveta skupščina sprejme pokrivanje izgube za
obdobje
1993–1995
v
višini
1.025,122.729,27 SIT in razporeditev dobička za leto 1996 v višini 358,132.720,55
SIT, oba v predlagani obliki.
5. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob mnenju začasnega nadzornega sveta skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe Color, d.d., v predlagani obliki.
6. Imenovanje revizorja za revidiranje
računovodskih izkazov za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov za leto
1997 predlagano revizijsko družbo.
7. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta skupščina imenuje predlagane člane nadzornega sveta – predstavnike delničarjev.
8. Določitev sejnin članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave skupščina določi sejnine za člane nadzornega sveta in za predsednika nadzornega
sveta, v predlagani obliki.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, vključno
s spremembami in dopolnitvami statuta, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe v
tajništvu družbe v Medvodah, Cesta komandanta Staneta 4, vsak delovni dan, od 11. do
13. ure.
Predlogi delničarjev
Skupščina bo odločala o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Delničarji lahko teden dni po objavi

Ob-4939
Uprava in nadzorni svet na podlagi
4. točke 32. člena statuta delniške družbe
sklicujeta
2. skupščino delničarjev
Gorenjske mlekarne, d.d., Kranj,
ki bo 15. 12. 1997, ob 12. uri v sejni
sobi družbe v Kranju, Smledniška c. 1.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine:
a) ugotovitev sklepčnosti,
b) izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
a) ugotovi se sklepčnost skupščine,
b) skupščina sprejme predlog za izvolitev:
– predsednika skupščine Marijana Robleka,
– preštevalke glasov Metke Osojnik.
2. Obravnava in sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme letno
poročilo za leto 1996.
3. Delitev čistega dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano delitev čistega dobička za leto 1996
v višini 34,895.408,49 SIT, in sicer:
– za rezerve – 10,314.891,22 SIT,
– za
dividende
delničarjem
–
18,658.330,77 SIT,
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– za nagrade članom nadzornega sveta –
298.693,10 SIT,
– za nagrade upravi in delavcem s posebnimi pooblastili – 597.396,20 SIT.
nerazporejeno – 5,026.097,20 SIT.
Izplačilo dividend 14. 1. 1998 po stanju
v delniški knjigi na dan 15. 12. 1997.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: za revizijo poslovanja
družbe za leto 1997 skupščina imenuje revizijsko družbo RFR-Ernst & Young.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na razpolago v splošno kadrovski službi Gorenjske mlekarne, d.d., vsak
delovni dan v tednu med 10. in 12. uro od
15. 11. 1997 do 8. 12. 1997.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
oziroma njihovi pooblaščenci, ki družbi pisno prijavijo svojo udeležbo najkasneje tri
dni pred skupščino.
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu
prisotnih več kot 15% vseh glasov. V primeru, da skupščina ne bo sklepčna v času sklica, bo ponovno zasedanje skupščine družbe
istega dne ob 13. uri na mestu prvega sklica.
Ob ponvonem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasijo v tajništvu družbe
pol ure pred pričetkom skupščine.
Gorenjska mlekarna, d.d., Kranj
uprava
nadzorni svet

6. Informacija o tekočem poslovanju v
letu 1997 in predstavitev programa poslovanja v letu 1998.
Predlog sklepa: sprejme se informacija o
tekočem poslovanju v letu 1997 in informacija o programu poslovanja v letu 1998 po
predlogu začasne uprave.
7. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta ter seznanitev s članom nadzornega
sveta, ki predstavlja delavce.
Predlog sklepa: razrešijo se člani začasnega nadzornega sveta, izvolita se člana
nadzornega sveta – predstavnika delničarjev po predlogu začasnega nadzornega sveta.
Skupščina se seznani s članom nadzornega sveta, ki ga je izvolil svet delavcev, ki
predstavlja delavce.
8. Sklepanje o višini sejnin članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: sprejme se višina sejnine članom nadzornega sveta v predlagani
višini po predlogu začasne uprave.
9. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 1997.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 1997 se imenuje revizijska hiša po predlogu začasnega nadzornega sveta.
10. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled v tajništvu družbe vsak delovnik
od 8. do 12. ure od dneva objave sklica do
dne zasedanja skupščine.
Nasprotni ali dopolnilni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki z obrazložitvijo
oddani najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine v tajništvo družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine.
Pooblastila se deponirajo na sedežu družbe.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
je dolžan prijaviti udeležbi na skupščini vsaj
tri dni pred zasedanjem.
Če ob napovedani uri skupščina ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
z istim dnevnim redom istega dne pol ure po
prvem sklicu v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Tekstilna tovarna
Motovoz in platno d.d.,
Grosuplje
začasna uprava

Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predloženem besedilu.
4. Poročilo o poslovanju delniške družbe Mercator-Emba v letu 1996 z mnenjem
nadzornega sveta in mnenjem revizijske
družbe.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o
poslovanju družbe za leto 1996 z mnenjem
nadzornega sveta in mnenjem revizijske
družbe.
5. Delitev revaloriziranega nerazporejenega dobička iz preteklih let in dobička
ustvarjenega v letu 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagana
delitev revaloriziranega nerazporejenega
dobička iz preteklih let in dobička leta 1996.
6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe
statuta v predloženem besedilu.
7. Razrešitev dosedanjih članov in imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: razreši se člane dosedanjega nadzornega sveta in izvoli se predlagane člane novega nadzornega sveta.
8. Sprejem sklepa o nadomestilu sejnin
za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme predlagano sejnino za člane nadzornega sveta.
9. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.
Predlog sklepa: revizijo poslovanja leta
1997 izvrši revizijska družba RFR – Ernst
& Young.
Celoviti predlogi sklepov za vsako točko
dnevnega reda in ostalo gradivo družbe so
delničarjem na vpogled na sedežu družbe Mercator-Emba vse delovne dni med 10. in 12.
uro v času od dneva objave dnevnega reda do
vključno na dan zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim sklepom morajo biti v pisni obliki
obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške
družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci oziroma zakoniti zastopniki, ki bodo najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavili upravi
družbe svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo poslati tudi
pisna pooblastila.
Glasovanje na skupščini o vsaki točki
dnevnega reda bo javno, z glasovnicami.
Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame
glasovnice ob prijavi pol ure pred začetkom
zasedanja skupščine. Sklepi se sprejemajo z
večino oddanih glasov.
Sejna soba bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje v istih prostorih. Ob ponovnem
sklicu bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Mercator-Emba, d.d.
uprava družbe

Ob-4940
Na podlagi določil 36. člena statuta delniške družbe Tekstilna tovarna Motovoz in
platno, d.d., začasna uprava sklicuje
1. redno sejo skupščine družbe
Tekstilna tovarna Motvoz in platno, d.d.
Grosuplje,
ki bo dne 16. 12. 1997 ob 12. uri na
sedežu družbe, Taborska 34, Grosuplje.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnih teles
skupščine ter sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvolijo se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov ter se sprejme predlagani
dnevni red po predlogu začasne uprave. Seji
prisostvuje notar.
2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine družbe v predloženem besedilu po predlogu začasne uprave.
3. Obravnava in sprejem poročila začasne uprave o lastninskem preoblikovanju
podjetja.
Predlog sklepa: potrdi se poročilo začasne uprave o poteku lastninskega preoblikovanja.
4. Obravnava in sprejem letnega poročila o poslovanju družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlagano
letno poročilo začasne uprave o poslovanju
družbe za leto 1996 z mnenjem nadzornega
sveta ter mnenjem revizorja.
5. Obravnava in odločanje o rezultatih
poslovanja za leta 1993, 1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepa: sprejme se predlog o razporeditvi dobička oziroma pokrivanju izgube iz let 1993, 1994, 1995 in 1996 po predlogu začasne uprave in začasnega nadzornega sveta.

Ob-4941
Uprava družbe na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 32. člena
statuta družbe vabi delničarje na
1. sejo skupščine
delniške družbe Mercator-Emba, d.d.,
Ljubljana, Slovenčeva 21,
ki bo v sredo, 17. 12. 1997, ob 13. uri v
sejni sobi na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov.
Predlog sklepa: imenuje se predsednika
skupščine, zapisnikarja, notarja.
2. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
3. Sprejem poslovnika o delu skupščine.

Št. 335/97
Ob-4942
Na podlagi B točke sedmega poglavja statuta delniške družbe Swaty, tovarna umetnih
brusov, d.d. in v skladu z določbami zakona
o gospodarskih družbah sklicujem
1. skupščino
delniške družbe Swaty, tovarna umetnih
brusov, d.d.,
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ki bo v sredo, 17. 12. 1997, na sedežu
družbe Titova cesta 60, Maribor, s pričetkom ob 12. uri z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, potrdi se predsedujoči skupščine
in izvoli verifikacijska komisija v sestavi
predsednika in dveh preštevalcev glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka Breda Horvat.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.
3. Poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: sprejme se na znanje poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.
4. Obravnava poročila uprave o poslovanju družbe v letu 1996 in sprejem Revizijskega poročila o pregledu računovodskih
izkazov za poslovno leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se na znanje poročilo uprave o poslovanju družbe v letu
1996. Na predlog začasne uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta, se sprejme predlagano revizijsko poročilo o pregledu računovodskih izkazov za poslovno leto 1996.
5. Sklep o pokrivanju izgube za poslovna leta 1993, 1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta se sprejme sklep, da se izguba za poslovna leta 1993, 1994, 1995 in
1996 z revalorizacijo, kar skupaj znaša
619,357.422,68 SIT pokrije na naslednji način:
– iz rezerv in revalorizacije rezerv formiranih po otvoritveni bilanci se pokrije
395,078.620,70
SIT,
preostalih
224,278.801,98 SIT pa se po zakonu pokrije najkasneje do leta 2001.
6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta navedene v sklepih od
6. 1 do 6. 3.
7. Imenovanje revizijske hiše za leto
1997.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za pooblaščenega revizorja za leto 1997 imenuje revizijska družba RFR - Ernst & Young, Ljubljana, enota
Maribor, Strossmayerjeva 28, Maribor.
8. Razrešitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
članom nadzornega sveta, ki ju je izvolil
svet delavcev.
Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina je sklenila, da
se v skladu z določili statuta družbe za člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev izvolijo:
1. Simona Rzvornik Škofič,
2. Ernest Fujs,
3. Albin Hojnik,
4. Vili Skok.
Skupščina se seznani s članoma nadzornega sveta, ki ju je izvolil svet delavcev.
9. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se članom nadzornega sveta določi sejnina v višini 300 DEM neto za
člane nadzornega sveta in v višini 450 DEM
neto za predsednika nadzornega sveta.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred zasedanjem
skupščine v kadrovski službi družbe, pri Danici Rihtarič, v Mariboru, Titova cesta 60.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
na seznamu prisotnih delničarjev potrdili
svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za
glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda,
razen prve točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo začasni upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v informativni
pisarni družbe v Mariboru, Titova cesta 60,
vsak delovnik od 9. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Vljudno vabljeni!
Swaty, tovarna umetnih brusov, d.d.,
začasna uprava - direktor

2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.
3. Obravnava in sprejem na znanje poročila o poteku lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: sprejme se na znanje poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.
4. Obravnava in sprejem na znanje informacije o rezultatih poslovanja družbe za
obdobje od 1993 do 1995.
Predlog sklepa: sprejme se na znanje informacije o rezultatih poslovanja družbe za
obdobje od 1993 do 1995.
5. Obravnava in sprejem poslovnega poročila družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta, se sprejme predlagano Poslovno poročilo družbe za leto 1996.
6. Obravnava in sprejem sklepa o razporeditvi dobička za leto 1993, 1994, 1995 in
1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega nadzornega sveta se sprejme sklep, da
doseženi čisti dobiček v letih 1993, 1994,
1995, ki znaša v revalorizirani višini
38,656.613,80 SIT ter dobiček iz poslovnega leta 1996 v znesku 8,723.403,70 SIT
kar znaša skupaj 47,380.017,50 SIT, ostane nerazporejen.
7. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1997 imenuje: KPMG
Slovenija, d.o.o., Dunajska 21, Ljubljana.
8. Obravnava in sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: na predlog zaačsne uprave in začasnega nadzornega sveta se sprejmejo predlagane spremembe statuta družbe
določene v predlogu sklepov št. 8.1 in 8.2.
9. Razrešitev začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
članoma nadzornega sveta – predstavnikoma delavcev, ki ju je izvolil svet delavcev.
Predlog sklepa: skupščina razreši člane
začasnega nadzornega sveta.
Skupščina je sklenila, da se v skladu z
določili statuta družbe za člane nadzornega
sveta predstavnike delničarjev izvolijo:
1. Darinka-Silvestra Kus,
2. Milivoj Radak,
3. Andrej Kolarič,
4. Janez Pajek.
Skupščina se seznani s članoma nadzornega sveta – predstavnikoma delavcev, ki ju
je izvolil svet delavcev.
10. Določitev sejnin za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se članom nadzornega sveta določi sejnina v višini 25.000 SIT neto za
člane nadzornega sveta in 35.000 SIT neto
za predsednika nadzornega sveta s tem, da
se revalorizira z rastjo drobno prodajnih cen.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,

Št. 241/97
Ob-4943
Na podlagi 12. člena statuta delniške
družbe Industrijsko podjetje “Mehanika Trbovlje”, d.d., in v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah sklicuje začasna
uprava
I. skupščino delniške družbe
Industrijsko podjetje Mehanika
Trbovlje, d.d.,
ki bo v četrtek, 18. 12. 1997, na sedežu
družbe, s pričetkom ob 12. uri z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli se predsedujočega skupščine in verifikacijsko komisijo. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Marjana Kolenc Rus.
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v korist katerih bodo tri dni pred izvedbo
skupščine delnice delniške družbe Industrijsko podjetje “Mehanika Trbovlje”, d.d.,
vknjižene v delniški knjigi družbe, ki se
vodi pri družbi neposredno, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno prijavo za
udeležbo na Skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo tajništvu družbe, tako da jo ta prejme najkasneje tri dni pred
sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo
potrebno za glasovanje.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb statuta, bo na
vpogled vsak delovni dan na sedežu družbe,
v tajništvu podjetja, od 15. 11. 1997 do
vključno 18. 12. 1997, od 7. do 14. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o
njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji,
pisno sporočijo začasni upravi v enem tednu po objavi sklica skupščine. Predloženi
nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne čez eno uro. V tem primeru bo
skupščina sklepčna, ne glede na višino zastopanega kapitala.
Vljudno vabljeni!
Industrijsko podjetje
“Mehanika Trbovlje”, d.d.,
začasna uprava

6. Seznanitev z rezultati poslovanja družbe za obdobje 1. 1. 1993 do 31. 12. 1996 in
sklepanje o predlogu pokrivanja dosežene
izgube v tem obdobju.
Predlog sklepa: nastalo izgubo bo družba pokrila v naslednjih petih letih iz naslednjih virov: delno iz odprave dolgoročnih
rezervacij, delno iz črpanja rezerv in delno
iz pozitivnega tekočega rezultata.
7. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se sprejme predlagano povečanje osnovnega kapitala, kot je navedeno v točkah 1. do 5.:
1. Sprejme se sklep o povečanju osnovnega kapitala s stvarnimi vložki – terjatvami LB Banke Domžale, d.d., ki jih ima le-ta
do izdajatelja.
2. Osnovni kapital družbe se poveča za
21,023.000 SIT z izdajo 21.023 navadnih
prosto prenosljivih imenskih delnic druge
emisije, tako da po povečanju osnovni kapital znaša 597,723.000 SIT.
3. Za nakup 21.023 delnic v skupni nominalni vrednosti 21,023.000 SIT, upnik LB
Banka Domžale, d.d., vloži terjatve v višini
32,497.957,15 SIT, nastale s pogodbo o restrukturiranju dela obveznosti in konverziji
dela dolga v delnice, ki sta jo sklenila LIP
Radomlje, d.d., in LB Banka Domžale, d.d.,
sklenjeno dne 25. 4. 1997.
4. 21,023.000 SIT družba razporedi kot
povečani osnovni kapital in izda nove delnice, 11, 474.957,15 SIT pa je vplačanih kot
vplačani presežek kapitala – Agio.
5. Prednostna pravica dosedanjih delničarjev do nakupa novih delnic se s tem
sklepom v celoti izključi.
8. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se sprejmejo spremembe in dopolnitve statuta v
predlaganem besedilu.
9. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovni leti 1997 in 1998 imenuje revizijska hiša Texima – Konta, d.o.o., Žirovnica,
Moste 74b.
10. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se razrešijo z dnem sprejema tega sklepa naslednji člani začasnega
nadzornega sveta: Uroš Slavinec, dipl. ek.,
Andrej Flis, dipl. ek., Marko Mokorel, dipl.
soc., Malnar Janko in Anton Žibert ek. in se
z istim dnem izvolijo naslednji člani nadzornega sveta – predstavniki delničarjev:
1. Uroš Slavinec, dipl. ek.,
2. Andrej Flis, dipl. ek.,
3. Anton Žibert, ek.
Skupščina se seznani s članoma nadzornega sveta predstavnikoma sveta delavcev.
11. Določitev nagrad za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se določi sejnina članom
nadzornega sveta v višini 19.000 SIT in za
predsednika v višini 33.000 SIT.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so vpisani v delniško
knjigo po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe pri Ivi
Pohlin, in sicer vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni upravi v sedmih dneh od objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane pol ure kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
LIP Radomlje, d.d.,
začasna uprava

Ob-4922
Na podlagi 6.5. člena statuta družbe LIP
Radomlje, d.d., Pelechova 15, začasna uprava družbe vabi delničarje na
1. sejo skupščine
družbe LIP Radomlje, d.d., Pelechova 15
Radomlje,
ki bo v torek, 16. 12. 1997, ob 12. uri na
sedežu družbe, v sejni sobi upravne zgradbe, Pelechova 15 v Radomljah.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave se izvoli predsedujočega skupščine in
dva preštevalca glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
3. Obravnava in sprejem poslovnika
skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se sprejme poslovnik skupščine v predloženem besedilu.
4. Seznanitev s poročilom o lastninskem
preoblikovanju.
5. Sprejem poslovnega poročila za leto
1996 z mnenjem revizorja in nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: sprejme se poslovno poročilo delniške družbe LIP Radomlje, d.d.,
za leto 1996 z mnenjem revizorja in z mnenjem nadzornega sveta.

Razne objave
Preklic
Ob-4965
Mestna občina Velenje, Turistično informativni center, razveljavlja javni razpis
za zbiranje ponudb za grafično oblikovanje, tisk, ponatis promocijskega materiala,
za diapozitive mesta Velenje in okolice, za
organiziranje in izvajanje sejemske dejavnosti in za turistični spominek in izdelke
domače ter umetne obrti, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 61, z dne 3. X.
1997.
Mestna občina Velenje
Turistično informativni center

Popravek
Ob-4967
V objavi ponudbe za odkup delnic LB –
Banke Domžale, objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 68 z dne 7. XI. 1997, Ob-4806 se
pravilni ponudnik glasi: Helios Kemična
tovarna Domžale, d.o.o., Ljubljanska 114,
Domžale.
LB – Banka Domžale, d.d.
Popravek
Ob-4966
V sklicu 3. redne skupščine družbe Kormetal, d.d., objavljen v Uradnem listu RS,
št. 64, z dne 17. X. 1997, Ob-4453, se drugi
odstavek 4. točke pravilno glasi:
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 1997 imenuje družba Elstar Consulting, d.o.o., Podkraj 10/j,
Velenje.
Kormetal, d.d., Črna na Koroškem
direktor
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Ob-4893
Na podlagi 35. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93, 31/93 in 43/93) /ZLPP/ in
3. člena uredbe o načinu prodaje delnic v
lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj,
ter pravil razpisnega postopka - priloga A
(Ur. l. RS, št. 6/94) /uredba/, Slovenska razvojna družba, d.d., Ljubljana Dunajska 160
(v nadaljevanju: SRD), objavlja

Skladi: 278.038 delnic oziroma 87,09%
Inter. razdelitev: 26.890 delnic oziroma
8,42%
Notr. odkup: 14.327 delnic oziroma
4,49%

Inter. razdelitev: 74.700 delnic oziroma
19,96%
Notr. odkup: 33.002 delnic oziroma
8,82%
Javna prodaja: 34.792 delnic oziroma
9,29%

javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup delnic
oziroma poslovnih deležev
(v nadaljevanju delnice), ki so jih na
SRD prenesla podjetja v procesu
lastninskega preoblikovanja na podlagi
določil ZLPP
Delnice, ki so predmet prodaje, se glasijo na ime in dajejo njihovim imetnikom naslednje pravice:
– pravico do upravljanja, tako da vsaka
delnica nosi en glas,
– so prenosljive,
– sorazmerno pravico do dividende,
– pravico v primeru stečaja oziroma likvidacije do sorazmernega deleža iz ostanka
stečajne ali likvidacijske mase po poplačilu
prednostnih delničarjev.
Za delnice z oznako “F” (delnice iz
29. člena ZLPP) ima podjetje-izdajatelj, pri
odkupu delnic, predkupno pravico, ki jo lahko uveljavlja v roku 45 dni po prejemu obvestila o eventualni prodaji.
Delnice in kupnina se prodajajo kot en
paket, ki obsega:
1. ADRIACOMMERCE KOPER, PRISTANIŠKA ULICA 8, 6000 KOPER
Matična številka: 5003873
Številka: 1
Št. delnic: 158.363
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 374.164 delnic oziroma 90,16%
Inter. razdelitev: 7.639 delnic oziroma
1,84%
Notr. odkup: 33.203 delnic oziroma
8,00%
2. AGRARIACVETJE ČATEŽ OB
SAVI PROIZVODNJA IN TRGOVINA,
TOPLIŠKA CESTA 034, 8250 BREŽICE
Matična številka: 5094836
Številka: 3
Št. delnic: 17.557
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 167.268 delnic oziroma 68,95%
Inter. razdelitev: 48.520 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 26.812 delnic oziroma
11,05%
3. AGROGORICA ŠEMPETER PRI
GORICI, CESTA GORIŠKE FRONTE
011, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI
Matična številka: 5376394
Številka: 3
Št. delnic: 14.327
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:

4. AGROSERVIS KOPER, SERMIN
007, 6000 KOPER
Matična številka: 5147069
Številka: 2
Št. delnic: 8.280
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 86.652 delnic oziroma 64,75%
Inter. razdelitev: 26.766 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 20.410 delnic oziroma
15,25%
5. ALMIRA RADOVLJICA, JALNOVA CESTA 002, 4240 RADOVLJICA
Matična številka: 5491215
Številka: 1
Št. delnic: 58.143
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 171.091 delnic oziroma 58,85%
Inter. razdelitev: 35.882 delnic oziroma
12,34%
Notr. odkup: 83.745 delnic oziroma
28,81%
Dokapitalizacija: 33.190 delnic oziroma
11,42%
6. ALPEMETAL D.O.O., LJUBLJANA, CESTA LJUBLJANSKE BRIGADE
5, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5145058
Številka: 1
Št. delnic: 28.313
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 102.747 delnic oziroma 72,61%
Inter. razdelitev: 26.468 delnic oziroma
18,70%
Notr. odkup: 12.298 delnic oziroma
8,69%
7. ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA KRANJ, KOROŠKA CESTA 005,
4000 KRANJ
Matična številka: 5097053
Številka: 1
Št. delnic: 74.868
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 231.846 delnic oziroma 61,93%
Inter. razdelitev: 74.700 delnic oziroma
19,96%
Notr. odkup: 33.002 delnic oziroma
8,82%
Javna prodaja: 34.792 delnic oziroma
9,29%
8. ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA KRANJ, KOROŠKA CESTA 005,
4000 KRANJ
Matična številka: 5097053
Številka: 2
Št. delnic: 208 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 231.846 delnic oziroma 61,93%

9. ALUMINIJ MONTAL KOMEN,
KOMEN 129, 6223 KOMEN
Matična številka: 5041635
Številka: 2
Št. delnic: 76
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.592 delnic oziroma 71,97%
Inter. razdelitev: 3.222 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 1.293 delnic oziroma 8,03%
10. AM COSMOS LJUBLJANA, CELOVŠKA CESTA 182, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5400210
Številka: 1
Št. delnic: 6.477
Nom. vr. delnice: 5.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 22.203 delnic oziroma 68,56%
Inter. razdelitev: 5.921 delnic oziroma
18,28%
Notr. odkup: 4.263 delnic oziroma
13,16%
11. ATC KANIN, DVOR 043, 5230
BOVEC
Matična številka: 5098092
Številka: 1
Št. delnic: 4.091
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.467 delnic oziroma 93,29%
Inter. razdelitev: 825 delnic oziroma
6,71%
Dokapitalizacija: 1.230 delnic oziroma
10,01%
12. ATC KANIN, DVOR 043, 5230
BOVEC
Matična številka: 5098092
Številka: 2
Št. delnic: 4.918 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.467 delnic oziroma 93,29%
Inter. razdelitev: 825 delnic oziroma
6,71%
Dokapitalizacija: 1.230 delnic oziroma
10,01%
13. AVTOIMPEX LJUBLJANA, CELOVŠKA CESTA 150, 61000 LJUBLJANA
Matična številka: 5004039
Številka: 1
Št. delnic: 5.953
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.896 delnic oziroma 39,98%
Inter. razdelitev: 5.953 delnic oziroma
20,01%
Notr. odkup: 11.904 delnic oziroma
40,01%
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14. AVTONABAVA LJUBLJANA,
ZVEZNA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5003687
Številka: 2
Št. delnic: 8.262
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 188.734 delnic oziroma 77,67%
Inter. razdelitev: 29.780 delnic oziroma
12,25%
Notr. odkup: 24.501 delnic oziroma
10,08%

Inter. razdelitev: 2.196 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 857 delnic oziroma 7,80%

Matična številka: 5094933
Številka: 1
Št. delnic: 55.039
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 129.846 delnic oziroma 47,18%
Inter. razdelitev: 55.039 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 35.273 delnic oziroma
12,82%
Javna prodaja: 55.039 delnic oziroma
20,00%
Dokapitalizacija: 184.803 delnic oziroma 67,15%

15. AVTOSERVIS GORICA NOVA
GORICA, VOJKOVA CESTA 049, 5000
NOVA GORICA
Matična številka: 5238803
Številka: 2
Št. delnic: 2.512
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 88.021 delnic oziroma 68,66%
Inter. razdelitev: 25.639 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 14.536 delnic oziroma
11,34%
16. BETI METLIKA, TOVARNIŠKA
CESTA 002, 8330 METLIKA
Matična številka: 5043794
Številka: 1
Št. delnic: 73.571
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 182.486 delnic oziroma 49,60%
Inter. razdelitev: 65.871 delnic oziroma
17,91%
Notr. odkup: 119.500 delnic oziroma
32,49%
17. BIROINŽENIRING LJUBLJANA,
ŽABJAK 003, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5066468
Številka: 2
Št. delnic: 98
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.418 delnic oziroma 58,80%
Inter. razdelitev: 822 delnic oziroma
19,99%
Notr. odkup: 872 delnic oziroma
21,21%
18. BIROREKLAM LJUBLJANA,
MIKLOŠIČEVA CESTA 14, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5001790
Številka: 1
Št. delnic: 2.196
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 7.928 delnic oziroma 72,20%
Inter. razdelitev: 2.196 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 857 delnic oziroma 7,80%
19. BIROREKLAM LJUBLJANA,
MIKLOŠIČEVA CESTA 14, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5001790
Številka: 2
Št. delnic: 108 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 7.928 delnic oziroma 72,20%

20. BIROSTROJ COMPUTERS MARIBOR, GLAVNI TRG 017, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5071739
Številka: 2
Št. delnic: 15.642
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 288.017 delnic oziroma 69,03%
Inter. razdelitev: 61.143 delnic oziroma
14,65%
Notr. odkup: 68.088 delnic oziroma
16,32%
21. BISTRIŠKE MESNINE SLOVENSKA BISTRICA, ZADRUŽNA ULICA
004, 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Matična številka: 5142148
Številka: 1
Št. delnic: 6.011
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 25.988 delnic oziroma 55,03%
Inter. razdelitev: 17.174 delnic oziroma
36,36%
Notr. odkup: 4.068 delnic oziroma 8,61%
22. BODOČNOST MARIBOR, DALMATINSKA ULICA 001, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5050391
Številka: 1
Št. delnic: 1.580
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.160 delnic oziroma 40,00%
Inter. razdelitev: 1.580 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 3.160 delnic oziroma
40,00%
23. BOHOR LESNA OPREMA MESTINJE, MESTINJE 006, 3241 PODPLAT
Matična številka: 5039541
Številka: 3
Št. delnic: 144
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 77.766 delnic oziroma 40,30%
Inter. razdelitev: 38.594 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 76.612 delnic oziroma
39,70%
24. BRIVSKO FRIZERSKI SALON
SLOVENSKE KONJICE, STARI TRG
010, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Matična številka: 5072441
Številka: 1
Št. delnic: 108
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 216 delnic oziroma 40,00%
Inter. razdelitev: 108 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 216 delnic oziroma 40,00%
25. BUTAN PLIN LJUBLJANA, VEROVŠKOVA ULICA 070, 1000 LJUBLJANA

26. CENTER LJUBLJANA, LETALIŠKA CESTA 001, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5007828
Številka: 2
Št. delnic: 6.685
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 107.708 delnic oziroma 57,05%
Inter. razdelitev: 37.761 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 43.336 delnic oziroma
22,95%
27. CESTNO PODJETJE KRANJ, JEZERSKA CESTA 020, 4000 KRANJ
Matična številka: 5143802
Številka: 1
Št. delnic: 47.846
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 101.563 delnic oziroma 42,46%
Inter. razdelitev: 47.497 delnic oziroma
19,85%
Notr. odkup: 90.170 delnic oziroma
37,69%
28. CESTNO PODJETJE MARIBOR,
IZTOKOVA ULICA 030, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5143578
Številka: 1
Št. delnic: 62.109
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 148.042 delnic oziroma 47,67%
Inter. razdelitev: 57.874 delnic oziroma
18,64%
Notr. odkup: 104.630 delnic oziroma
33,69%
29. CESTNO PODJETJE NOVO MESTO, LJUBLJANSKA CESTA 047, 8000
NOVO MESTO
Matična številka: 5069149
Številka: 1
Št. delnic: 133.107
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 464.404 delnic oziroma 69,78%
Inter. razdelitev: 127.184 delnic oziroma 19,11%
Notr. odkup: 73.949 delnic oziroma
11,11%
30. CINKARNA CELJE, KIDRIČEVA ULICA 026, 3000 CELJE
Matična številka: 5042801
Številka: 2
Št. delnic: 529
Nom. vr. delnice: 6.000
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Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 434.385 delnic oziroma 54,59%
Inter. razdelitev: 125.011 delnic oziroma 15,71%
Notr. odkup: 124.931 delnic oziroma
15,70%
Javna prodaja: 111.402 delnic oziroma
14,00%

36. DIMNIKAR BELTINCI, PANONSKA ULICA 017, 9231 BELTINCI
Matična številka: 5067472
Številka: 1
Št. delnic: 6.468
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 22.297 delnic oziroma 68,94%
Inter. razdelitev: 6.468 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 3.577 delnic oziroma
11,06%

Matična številka: 5055571
Številka: 2
Št. delnic: 1.763
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 22.023 delnic oziroma 58,84%
Inter. razdelitev: 7.485 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 7.920 delnic oziroma
21,16%

31. CREINA KRANJ, ULICA MIRKA VADNOVA 008, 4000 KRANJ
Matična številka: 5076927
Številka: 1
Št. delnic: 9.281
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 24.964 delnic oziroma 53,80%
Inter. razdelitev: 8.401 delnic oziroma
18,10%
Notr. odkup: 2.830 delnic oziroma
6,10%
Javna prodaja: 10.209 delnic oziroma
22,00%
32. CRI CELJE, IPAVČEVA ULICA
006, 3000 CELJE
Matična številka: 5057108
Številka: 1
Št. delnic: 16.186
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 48.348 delnic oziroma 59,73%
Inter. razdelitev: 16.186 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 16.402 delnic oziroma
20,27%
33. DANA MIRNA, CESTA III. BATALJONA VDV 034, 8233 MIRNA
Matična številka: 5049393
Številka: 1
Št. delnic: 79.139
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 175.644 delnic oziroma 44,39%
Inter. razdelitev: 79.139 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 22.205 delnic oziroma
5,61%
Javna prodaja: 118.710 delnic oziroma
30,00%
34. DEKOR-KOVINARSTVO MURSKA SOBOTA, KOPALIŠKA ULICA
002, 9000 MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5627583
Številka: 1
Št. delnic: 7.908
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 24.629 delnic oziroma 88,37%
Inter. razdelitev: 3.240 delnic oziroma
11,63%
35. DEKOR-KOVINARSTVO MURSKA SOBOTA, KOPALIŠKA ULICA
002, 9000 MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5627583
Številka: 2
Št. delnic: 11.147 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 24.629 delnic oziroma 88,37%
Inter. razdelitev: 3.240 delnic oziroma
11,63%

37. DIMNIKARSKO PODJETJE
KRANJ, ŽUPANČIČEVA ULICA 004,
4000 KRANJ
Matična številka: 5144787
Številka: 1
Št. delnic: 2.109
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.546 delnic oziroma 100,00%
38. DIMNIKARSKO PODJETJE
KRANJ, ŽUPANČIČEVA ULICA 004,
4000 KRANJ
Matična številka: 5144787
Številka: 2
Št. delnic: 6.327 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.546 delnic oziroma 100,00%
39. DINOS HOLDING LJUBLJANA,
DUNAJSKA CESTA 106, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5003318
Številka: 1
Št. delnic: 19.521
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 60.802 delnic oziroma 66,53%
Inter. razdelitev: 17.035 delnic oziroma
18,64%
Notr. odkup: 13.555 delnic oziroma
14,83%
40. DIVIDENDA LJUBLJANA, CESTA V GORICE 036, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5267978
Številka: 2
Št. delnic: 2.048
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 20.838 delnic oziroma 81,37%
Inter. razdelitev: 2.720 delnic oziroma
10,62%
Notr. odkup: 2.050 delnic oziroma 8,01%

43. STANOVANJSKI SERVIS PTUJ,
JADRANSKA ULICA 012, 2250 PTUJ
Matična številka: 5387213
Številka: 2
Št. delnic: 45
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.163 delnic oziroma 47,24%
Inter. razdelitev: 492 delnic oziroma
19,98%
Notr. odkup: 807 delnic oziroma 32,78%
44. E-BLAGOVNICA BEŽIGRAD
LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 049,
1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5302021
Številka: 1
Št. delnic: 16.261
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 58.539 delnic oziroma 72,00%
Inter. razdelitev: 16.261 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 6.506 delnic oziroma 8,00%
45. ELEKTRA MARIBOR, KOČEVARJEVA ULICA 011, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5072034
Številka: 3
Št. delnic: 555
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 98.923 delnic oziroma 45,51%
Inter. razdelitev: 43.471 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 74.959 delnic oziroma
34,49%
46. ELEKTRO GORENJSKA KRANJ,
BLEIWEISOVA CESTA 006, 4000 KRANJ
Matična številka: 5175348
Številka: 1
Št. delnic: 209.808
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 679.772 delnic oziroma 90,40%
Inter. razdelitev: 72.226 delnic oziroma
9,60%

41. DO STEKLARNA HRASTNIK,
CESTA 1. MAJA 014, 1430 HRASTNIK
Matična številka: 5254132
Številka: 3
Št. delnic: 102.781
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 959.503 delnic oziroma 69,99%
Inter. razdelitev: 274.190 delnic oziroma 20,00%
Notr. odkup: 137.259 delnic oziroma
10,01%

47. ELEKTRO GORENJSKA KRANJ,
BLEIWEISOVA CESTA 006, 4000
KRANJ
Matična številka: 5175348
Številka: 2
Št. delnic: 300.800 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 679.772 delnic oziroma 90,40%
Inter. razdelitev: 72.226 delnic oziroma
9,60%

42. DOMUS - CENTER D.O.O.,
LJUBLJANA, SLOVENSKA CESTA 017,
1000 LJUBLJANA

48. ELEKTRO PRIMORSKA NOVA
GORICA, ERJAVČEVA ULICA 022,
5000 NOVA GORICA
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Matična številka: 5229839
Številka: 1
Št. delnic: 327.935
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,005.390 delnic oziroma 91,29%
Inter. razdelitev: 95.977 delnic oziroma
8,71%

Matična številka: 5004730
Številka: 1
Št. delnic: 57.817
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 176.673 delnic oziroma 55,88%
Inter. razdelitev: 62.238 delnic oziroma
19,69%
Notr. odkup: 77.215 delnic oziroma 24,43%

60. FIBA KOPER, FERRARSKA ULICA 010, 6000 KOPER
Matična številka: 5300266
Številka: 1
Št. delnic: 2.898
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.624 delnic oziroma 41,27%
Inter. razdelitev: 2.552 delnic oziroma
18,73%
Notr. odkup: 5.451 delnic oziroma
40,00%

49. ELEKTRO PRIMORSKA NOVA
GORICA, ERJAVČEVA ULICA 022,
5000 NOVA GORICA
Matična številka: 5229839
Številka: 2
Št. delnic: 440.547 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,005.390 delnic oziroma 91,29%
Inter. razdelitev: 95.977 delnic oziroma
8,71%
50. ELEKTROTEHNIŠKO PODJETJE KRANJ, KOROŠKA CESTA 053,
4000 KRANJ
Matična številka: 5071909
Številka: 1
Št. delnic: 39.597
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 142.165 delnic oziroma 71,81%
Inter. razdelitev: 38.119 delnic oziroma
19,25%
Notr. odkup: 17.698 delnic oziroma
8,94%
51. ELKOP TRGOVINSKO PODJETJE P.O. KOPER, PRISTANIŠKA UL.
008, 6000 KOPER
Matična številka: 5170028
Številka: 1
Št. delnic: 71.652
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 195.409 delnic oziroma 94,74%
Inter. razdelitev: 10.854 delnic oziroma
5,26%
52. ELKOP TRGOVINSKO PODJETJE P.O. KOPER, PRISTANIŠKA UL.
008, 6000 KOPER
Matična številka: 5170028
Številka: 2
Št. delnic: 82.505 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 195.409 delnic oziroma 94,74%
Inter. razdelitev: 10.854 delnic oziroma
5,26%
53. EMBALAŽNO GRAFIČNO PODJETJE ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA
CESTA 082, 4220 ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5156963
Številka: 4
Št. delnic: 2.607
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 52.258 delnic oziroma 79,60%
Inter. razdelitev: 11.228 delnic oziroma
17,10%
Notr. odkup: 2.164 delnic oziroma 3,30%
54. EMONA MAXIMARKET LJUBLJANA, TRG REPUBLIKE 1, 1000
LJUBLJANA

55. EMONA MERKUR LJUBLJANA,
ŠMARTINSKA CESTA 130, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5284171
Številka: 1
Št. delnic: 32.843
Nom. vr. delnice: 8.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 131.873 delnic oziroma 69,98%
Inter. razdelitev: 37.690 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 18.885 delnic oziroma
10,02%
56. EMONA RIBARSTVO LJUBLJANA, SLOVENSKA CESTA 017, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5151716
Številka: 3
Št. delnic: 5.359
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 49.982 delnic oziroma 72,01%
Inter. razdelitev: 13.875 delnic oziroma
19,99%
Notr. odkup: 5.554 delnic oziroma 8,00%
57. EMONA TISKARNA LJUBLJANA, ŠMARTINSKA CESTA 130, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5308119
Številka: 3
Št. delnic: 104
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.483 delnic oziroma 71,78%
Inter. razdelitev: 413 delnic oziroma
19,99%
Notr. odkup: 170 delnic oziroma 8,23%
58. ETI IZLAKE, OBREZIJA 5, 61411
IZLAKE
Matična številka: 5042178
Številka: 2
Št. delnic: 9.167
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 169.627 delnic oziroma 40,00%
Inter. razdelitev: 84.814 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 169.627 delnic oziroma
40,00%
59. FARMA STIČNA, STIČNA 001,
1295 IVANČNA GORICA
Matična številka: 5060788
Številka: 1
Št. delnic: 7.529
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 19.998 delnic oziroma 53,13%
Inter. razdelitev: 7.529 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 10.116 delnic oziroma
26,87%

61. FILC MENGEŠ, JELOVŠKOVA
CESTA 004, 1234 MENGEŠ
Matična številka: 5034183
Številka: 3
Št. delnic: 4.229
Nom. vr. delnice: 6.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 38.539 delnic oziroma 71,89%
Inter. razdelitev: 10.722 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 4.349 delnic oziroma 8,11%
62. FINOMEHANIKA CELJE, KOCBEKOVA ULICA 003, 3000 CELJE
Matična številka: 5066425
Številka: 1
Št. delnic: 506
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.533 delnic oziroma 100,00%
63. FINOMEHANIKA CELJE, KOCBEKOVA ULICA 003, 3000 CELJE
Matična številka: 5066425
Številka: 2
Št. delnic: 1.520 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.533 delnic oziroma 100,00%
64. FLORINA MARIBOR, ULICA
VITA KRAJGHERJA 008, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5151228
Številka: 1
Št. delnic: 2.612
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 6.266 delnic oziroma 47,97%
Inter. razdelitev: 2.430 delnic oziroma
18,61%
Notr. odkup: 4.364 delnic oziroma
33,42%
65. GEODETSKI ZAVOD, PARTIZANSKA 12, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5066387
Številka: 1
Št. delnic: 3.191
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 6.456 delnic oziroma 40,47%
Inter. razdelitev: 3.190 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 6.306 delnic oziroma
39,53%
66. GIDOS LENDAVA, PARTIZANSKA ULICA 093, 9220 LENDAVA
Matična številka: 5254973
Številka: 3
Št. delnic: 1.270
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Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 40.065 delnic oziroma 45,81%
Inter. razdelitev: 17.493 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 29.906 delnic oziroma
34,19%

Matična številka: 5494915
Številka: 1
Št. delnic: 18.605
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 52.913 delnic oziroma 92,54%
Inter. razdelitev: 4.267 delnic oziroma
7,46%

Javna prodaja: 122.380 delnic oziroma
20,00%

67. GIP STAVBENIK KOPER, ULICA 15.MAJA 016, 6000 KOPER
Matična številka: 5076064
Številka: 1
Št. delnic: 67.687
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 180.153 delnic oziroma 53,23%
Inter. razdelitev: 54.418 delnic oziroma
16,08%
Notr. odkup: 103.866 delnic oziroma
30,69%

73. GOSTINSTVO “BELA KRAJINA” ČRNOMELJ, KOLODVORSKA
CESTA 062, 8340 ČRNOMELJ
Matična številka: 5494915
Številka: 2
Št. delnic: 22.872 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 52.913 delnic oziroma 92,54%
Inter. razdelitev: 4.267 delnic oziroma
7,46%

68. GOSTINSKO PODJETJE BISTRA
RAVNE NA KOROŠKEM, ČEČOVJE 5,
2390 RAVNE NA KOROŠKEM
Matična številka: 5002974
Številka: 1
Št. delnic: 20.346
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 59.743 delnic oziroma 58,73%
Inter. razdelitev: 20.347 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 21.642 delnic oziroma
21,27%

74. GOSTINSTVO IN TURIZEM
CELJE, STANETOVA ULICA 20, 3000
CELJE
Matična številka: 5002915
Številka: 2
Št. delnic: 10.690
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 97.642 delnic oziroma 71,84%
Inter. razdelitev: 26.661 delnic oziroma
19,62%
Notr. odkup: 11.606 delnic oziroma
8,54%

69. GOSTINSKO PODJETJE LJUBLJANA, STRELIŠKA ULICA 012, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5006287
Številka: 1
Št. delnic: 104.328
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 310.645 delnic oziroma 71,22%
Inter. razdelitev: 70.140 delnic oziroma
16,08%
Notr. odkup: 55.385 delnic oziroma
12,70%

75. GOZD LJUBLJANA, TRŽAŠKA
CESTA 002, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5635853
Številka: 1
Št. delnic: 51.780
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 139.748 delnic oziroma 53,98%
Inter. razdelitev: 51.780 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 67.372 delnic oziroma
26,02%

70. GOSTINSKO PODJETJE PECA
MEŽICA, TRG SVOBODE 11, 2392 MEŽICA
Matična številka: 5000653
Številka: 1
Št. delnic: 2.634
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 7.200 delnic oziroma 94,61%
Inter. razdelitev: 410 delnic oziroma
5,39%
71. GOSTINSKO PODJETJE PECA
MEŽICA, TRG SVOBODE 11, 2392 MEŽICA
Matična številka: 5000653
Številka: 2
Št. delnic: 3.044 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 7.200 delnic oziroma 94,61%
Inter. razdelitev: 410 delnic oziroma 5,39%
72. GOSTINSTVO “BELA KRAJINA” ČRNOMELJ, KOLODVORSKA
CESTA 062, 8340 ČRNOMELJ

76. GOZDARSKO IZVAJALSKO
PODJETJE MURSKA SOBOTA, ARH.
NOVAKA 017, 9000 MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5151325
Številka: 1
Št. delnic: 31.680
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 93.530 delnic oziroma 59,05%
Inter. razdelitev: 31.680 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 33.190 delnic oziroma
20,95%
77. GOZDNO GOSPODARSTVO
BLED, LJUBLJANSKA 13, 4260 BLED
Matična številka: 5146763
Številka: 1
Št. delnic: 124.269
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 344.553 delnic oziroma 56,31%
Inter. razdelitev: 120.491 delnic oziroma 19,69%
Notr. odkup: 24.476 delnic oziroma
4,00%

78. GOZDNO GOSPODARSTVO
KRANJ, CESTA STANETA ŽAGARJA
027, 4000 KRANJ
Matična številka: 5142415
Številka: 1
Št. delnic: 51.660
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 125.855 delnic oziroma 48,73%
Inter. razdelitev: 45.856 delnic oziroma
17,75%
Notr. odkup: 47.844 delnic oziroma
18,52%
Javna prodaja: 38.745 delnic oziroma
15,00%
79. GP MAJOLKA CELJE, SLOMŠKOV TRG 11, 3000 CELJE
Matična številka: 5001889
Številka: 1
Št. delnic: 1.423
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.810 delnic oziroma 53,58%
Inter. razdelitev: 1.221 delnic oziroma
17,17%
Notr. odkup: 2.080 delnic oziroma 29,25%
80. GRADBENO PODJETJE BOHINJ
BOHINJSKA
BISTRICA,
TRIGLAVSKA CESTA 008, 4264 BOHINJSKA BISTRICA
Matična številka: 5075432
Številka: 1
Št. delnic: 24.931
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 72.470 delnic oziroma 58,14%
Inter. razdelitev: 24.931 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 27.252 delnic oziroma
21,86%
81. GRADIS CELJE, ULICA XIV. DIVIZIJE 008, 3000 CELJE
Matična številka: 5074908
Številka: 1
Št. delnic: 9.600
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 26.317 delnic oziroma 54,82%
Inter. razdelitev: 8.734 delnic oziroma
18,20%
Notr. odkup: 12.949 delnic oziroma
26,98%
82. GRADIS IP GRADBENIH IZDELKOV LJUB., INDUSTRIJSKA CESTA 002, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5075076
Številka: 1
Št. delnic: 34.463
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 138.136 delnic oziroma 80,17%
Inter. razdelitev: 30.592 delnic oziroma
17,75%
Notr. odkup: 3.588 delnic oziroma 2,08%
83. GRADIS IP GRADBENIH IZDELKOV LJUB., INDUSTRIJSKA CESTA 002, 1000 LJUBLJANA
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Matična številka: 5075076
Številka: 2
Št. delnic: 41.809 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 138.136 delnic oziroma 80,17%
Inter. razdelitev: 30.592 delnic oziroma
17,75%
Notr. odkup: 3.588 delnic oziroma
2,08%

89. HOJA-MOBILES POLHOV GRADEC, PRISTAVA PRI POLH. GRADCU
016, 1355 POLHOV GRADEC
Matična številka: 5459788
Številka: 1
Št. delnic: 16.600
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 37.793 delnic oziroma 45,53%
Inter. razdelitev: 16.001 delnic oziroma
19,28%
Notr. odkup: 29.206 delnic oziroma
35,19%

Matična številka: 5001285
Številka: 3
Št. delnic: 446
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 12.050 delnic oziroma 46,95%
Inter. razdelitev: 5.133 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 8.484 delnic oziroma
33,05%

84. GRADIŠČE CERKNICA, CESTA
4.MAJA 080, 1380 CERKNICA
Matična številka: 5066271
Številka: 2
Št. delnic: 5.906
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 117.663 delnic oziroma 59,72%
Inter. razdelitev: 36.238 delnic oziroma
18,39%
Notr. odkup: 43.139 delnic oziroma
21,89%
85. GRAJSKI DVOR RADOVLJICA,
KRANJSKA CESTA 2, 4240 RADOVLJICA
Matična številka: 5001927
Številka: 1
Št. delnic: 12.898
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 48.515 delnic oziroma 84,74%
Inter. razdelitev: 8.094 delnic oziroma
14,14%
Notr. odkup: 641 delnic oziroma 1,12%
86. GRAJSKI DVOR RADOVLJICA,
KRANJSKA CESTA 2, 4240 RADOVLJICA
Matična številka: 5001927
Številka: 2
Št. delnic: 19.695 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 48.515 delnic oziroma 84,74%
Inter. razdelitev: 8.094 delnic oziroma
14,14%
Notr. odkup: 641 delnic oziroma 1,12%
87. HIDRO KOPER, OBRTNIŠKA
ULICA 15, 6000 KOPER
Matična številka: 5142334
Številka: 1
Št. delnic: 18.733
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 57.438 delnic oziroma 61,33%
Inter. razdelitev: 11.635 delnic oziroma
12,42%
Notr. odkup: 24.590 delnic oziroma
26,25%
88. HOJA GALANTERIJA PODPEČ,
PODPEČ 053, 1352 PRESERJE
Matična številka: 5459753
Številka: 1
Št. delnic: 32.516
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 80.447 delnic oziroma 49,48%
Inter. razdelitev: 30.984 delnic oziroma
19,06%
Notr. odkup: 51.149 delnic oziroma
31,46%

90. HOLDING DELAMARIS IZOLA,
TOVARNIŠKA ULICA 013, 6310 IZOLA-ISOLA
Matična številka: 5049067
Številka: 1
Št. delnic: 85.814
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 429.070 delnic oziroma 100,00%
91. HOLDING DELAMARIS IZOLA,
TOVARNIŠKA ULICA 013, 6310 IZOLA-ISOLA
Matična številka: 5049067
Številka: 2
Št. delnic: 257.442 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 429.070 delnic oziroma 100,00%
92. HOT POSTOJNA, JAMSKA CESTA 28, 6230 POSTOJNA
Matična številka: 5004357
Številka: 2
Št. delnic: 57.535
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 655.278 delnic oziroma 81,70%
Inter. razdelitev: 82.496 delnic oziroma
10,29%
Notr. odkup: 64.234 delnic oziroma 8,01%
93. HOTEL LEV LJUBLJANA, VOŠNJAKOVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5000548
Številka: 2
Št. delnic: 46.190
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 427.621 delnic oziroma 74,06%
Inter. razdelitev: 103.571 delnic oziroma 17,94%
Notr. odkup: 46.197 delnic oziroma
8,00%
94. HOTEL SLON LJUBLJANA,
SLOVENSKA CESTA 34, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5004853
Številka: 3
Št. delnic: 1.322
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 27.196 delnic oziroma 72,00%
Inter. razdelitev: 7.555 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 3.022 delnic oziroma 8,00%
95. HOTELI SLOVENJ GRADEC,
GLAVNI TRG 43, 2380 SLOVENJ
GRADEC

96. HTG SEŽANA, PARTIZANSKA
CESTA 001, 6210 SEŽANA
Matična številka: 5197856
Številka: 1
Št. delnic: 49.160
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 132.484 delnic oziroma 53,90%
Inter. razdelitev: 47.646 delnic oziroma
19,38%
Notr. odkup: 65.669 delnic oziroma
26,72%
97. IKA AJDOVŠČINA, TOVARNIŠKA CESTA 024, 5270 AJDOVŠČINA
Matična številka: 5144124
Številka: 3
Št. delnic: 598
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 29.077 delnic oziroma 43,59%
Inter. razdelitev: 13.343 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 24.293 delnic oziroma
36,41%
98. ILIRIJA ILIRSKA BISTRICA,
VOJKOV DREVORED 28, 6250 ILIRSKA BISTRICA
Matična številka: 5004900
Številka: 1
Št. delnic: 54.573
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 213.246 delnic oziroma 78,15%
Inter. razdelitev: 53.901 delnic oziroma
19,75%
Notr. odkup: 5.720 delnic oziroma 2,10%
99. ILIRIJA ILIRSKA BISTRICA,
VOJKOV DREVORED 28, 6250 ILIRSKA BISTRICA
Matična številka: 5004900
Številka: 2
Št. delnic: 74.694 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 213.246 delnic oziroma 78,15%
Inter. razdelitev: 53.901 delnic oziroma
19,75%
Notr. odkup: 5.720 delnic oziroma
2,10%
100. IMP KLIMA MONTAŽA LJUBLJANA, VOJKOVA CESTA 058, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5078008
Številka: 1
Št. delnic: 49.469
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 181.720 delnic oziroma 73,47%
Inter. razdelitev: 46.104 delnic oziroma
18,64%
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Notr. odkup: 19.519 delnic oziroma
7,89%

Notr. odkup: 13.234 delnic oziroma
7,50%

101. IMP KLIMAT LJUBLJANA,
VOJKOVA CESTA 058, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5081459
Številka: 1
Št. delnic: 70.780
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 201.020 delnic oziroma 56,80%
Inter. razdelitev: 65.031 delnic oziroma
18,38%
Notr. odkup: 9.991 delnic oziroma 2,82%
Javna prodaja: 77.858 delnic oziroma
22,00%

107. IMP TOVARNA INSTALACIJSKE OPREME IDRIJA, VOJKOVA ULICA 004, 5280 IDRIJA
Matična številka: 5078105
Številka: 1
Št. delnic: 6.458
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 16.001 delnic oziroma 49,56%
Inter. razdelitev: 5.712 delnic oziroma
17,69%
Notr. odkup: 10.572 delnic oziroma 32,75%

Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 460 delnic oziroma 80,00%
Inter. razdelitev: 115 delnic oziroma
20,00%

102. IMP MONTAŽA MARIBOR,
ŠPELINA ULICA 002, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5078083
Številka: 1
Št. delnic: 75.530
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 217.423 delnic oziroma 57,57%
Inter. razdelitev: 51.671 delnic oziroma
13,68%
Notr. odkup: 108.558 delnic oziroma
28,75%
103. IMP PROJEKTIVNI BIRO
LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 007,
1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5078059
Številka: 3
Št. delnic: 843
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.055 delnic oziroma 68,87%
Inter. razdelitev: 2.920 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 1.625 delnic oziroma
11,13%
104. IMP TEHNOMONT LJUBLJANA, ALJAŽEVA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5078016
Številka: 1
Št. delnic: 9.375
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 46.877 delnic oziroma 100,00%
105. IMP TEHNOMONT LJUBLJANA, ALJAŽEVA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5078016
Številka: 2
Št. delnic: 28.126 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 46.877 delnic oziroma 100,00%
106. IMP TELEKOM,D.O.O. LJUBLJANA, VOJKOVA 58, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5226384
Številka: 1
Št. delnic: 35.312
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 132.650 delnic oziroma 75,13%
Inter. razdelitev: 30.677 delnic oziroma
17,37%

108. IMP-INŽENIRING, MONTAŽA,
PROIZVODNJA D.D. LJUBLJANA, DUNAJSKA CESTA 7, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5077940
Številka: 1
Št. delnic: 24.664
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 74.111 delnic oziroma 62,02%
Inter. razdelitev: 23.131 delnic oziroma
19,36%
Notr. odkup: 22.246 delnic oziroma
18,62%
109. INDOS LJUBLJANA, INDUSTRIJSKA CESTA 003, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5034469
Številka: 2
Št. delnic: 7.522
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 157.671 delnic oziroma 67,24%
Inter. razdelitev: 34.129 delnic oziroma
14,55%
Notr. odkup: 42.701 delnic oziroma
18,21%
110. INDUPLATI JARŠE, ZGORNJE
JARŠE 021, 1235 RADOMLJE
Matična številka: 5036496
Številka: 1
Št. delnic: 163.741
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 436.982 delnic oziroma 53,37%
Inter. razdelitev: 130.971 delnic oziroma 16,00%
Notr. odkup: 250.749 delnic oziroma
30,63%
111. INFORMATIKA D.O.O. PODJETJE ZA INFORMACIJSKE STORITVE, VETRINJSKA 2, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5259363
Številka: 1
Št. delnic: 265
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 929 delnic oziroma 70,06%
Notr. odkup: 397 delnic oziroma 29,94%
112. INFOTEHNA NOVO MESTO,
TRDINOVA ULICA 004, 8000 NOVO
MESTO
Matična številka: 5283205
Številka: 1
Št. delnic: 115

113. INFOTEHNA NOVO MESTO,
TRDINOVA ULICA 004, 8000 NOVO
MESTO
Matična številka: 5283205
Številka: 2
Št. delnic: 231 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 460 delnic oziroma 80,00%
Inter. razdelitev: 115 delnic oziroma
20,00%
114. INLES HRAST D.D. PROIZVODNJA STAVBNEGA POHIŠTVA IN
INŽENIRIN, PRIGORICA 98, 1331 DOLENJA VAS
Matična številka: 5103126
Številka: 1
Št. delnic: 66.715
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 189.336 delnic oziroma 56,76%
Inter. razdelitev: 63.661 delnic oziroma
19,08%
Notr. odkup: 13.865 delnic oziroma 4,16%
Javna prodaja: 66.715 delnic oziroma
20,00%
115. INLES S.D.R.,D.D. PROIZVODNJA VHODNIH VRAT, C. NOTRANJSKEGA ODREDA 45, 1317 SODRAŽICA
Matična številka: 5038952
Številka: 1
Št. delnic: 10.275
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 23.879 delnic oziroma 46,48%
Inter. razdelitev: 9.811 delnic oziroma
19,10%
Notr. odkup: 17.684 delnic oziroma
34,42%
116. INLES TRGOVINA, D.O.O. RIBNICA, PARTIZANSKA 3, 1310 RIBNICA
NA DOLENJSKEM
Matična številka: 5039045
Številka: 1
Št. delnic: 7.031
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 29.367 delnic oziroma 83,53%
Inter. razdelitev: 5.790 delnic oziroma
16,47%
117. INLES TRGOVINA, D.O.O. RIBNICA, PARTIZANSKA 3, 1310 RIBNICA
NA DOLENJSKEM
Matična številka: 5039045
Številka: 2
Št. delnic: 14.063
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 29.367 delnic oziroma 83,53%
Inter. razdelitev: 5.790 delnic oziroma
16,47%
118. INTEGRAL ČRNOMELJ, BELOKRANJSKA CESTA 022, 8340 ČRNOMELJ
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Matična številka: 5455111
Številka: 3
Št. delnic: 4.354
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 43.724 delnic oziroma 66,48%
Inter. razdelitev: 13.154 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 8.892 delnic oziroma
13,52%

Inter. razdelitev: 2.000 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 2.322 delnic oziroma
23,22%

130. ISKRA HOLDING D.D., STEGNE 21, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5330424
Številka: 1
Št. delnic: 689.026
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,201.115 delnic oziroma
63,89%
Inter. razdelitev: 403.194 delnic oziroma 11,70%
Notr. odkup: 840.820 delnic oziroma
24,41%

119. INTERTRADE ITA D.D., TOMŠIČEVA 3 003, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5111978
Številka: 2
Št. delnic: 18
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 29.783 delnic oziroma 55,68%
Inter. razdelitev: 2.308 delnic oziroma
4,32%
Notr. odkup: 21.394 delnic oziroma
40,00%
Dokapitalizacija: 16.046 delnic oziroma
30,00%
120. INTERTRADE ITS LJUBLJANA, KOLODVORSKA ULICA 9, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5001765
Številka: 1
Št. delnic: 402.474
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 715.455 delnic oziroma 47,70%
Inter. razdelitev: 197.526 delnic oziroma 13,17%
Notr. odkup: 17.019 delnic oziroma
1,13%
Javna prodaja: 570.000 delnic oziroma
38,00%
121. INVALIDSKE DELAVNICE
-INDE KOPER, ULICA 15.MAJA 006,
6000 KOPER
Matična številka: 5057027
Številka: 1
Št. delnic: 88.335
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 248.822 delnic oziroma 93,03%
Inter. razdelitev: 18.655 delnic oziroma
6,97%
122. INVALIDSKE DELAVNICE INDE KOPER, ULICA 15. MAJA 006,
6000 KOPER
Matična številka: 5057027
Številka: 2
Št. delnic: 106.991 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi:
248.822
delnic
oziroma
93,03%
Inter. razdelitev: 18.655 delnic oziroma
6,97%
123. INVEST BIRO KOPER, TRG
REVOLUCIJE 012, 6000 KOPER
Matična številka: 5066026
Številka: 2
Št. delnic: 420
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.678 delnic oziroma 56,78%

124. IPI JESENICE, SPODNJI
PLAVŽ 006, 4270 JESENICE 2
Matična številka: 5024668
Številka: 1
Št. delnic: 14.538
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 72.686 delnic oziroma 100,00%
125. IPI JESENICE, SPODNJI
PLAVŽ 006, 4270 JESENICE 2
Matična številka: 5024668
Številka: 2
Št. delnic: 43.612 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 72.686 delnic oziroma 100,00%
126. ISKRA BATERIJE LJUBLJANA, STEGNE 031, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5045738
Številka: 2
Št. delnic: 1.356
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 41.747 delnic oziroma 45,97%
Inter. razdelitev: 18.162 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 30.901 delnic oziroma
34,03%
127. FOTONA, STEGNE 007, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5045223
Številka: 1
Št. delnic: 38.319
Nom. vr. delnice: 5.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 140.345 delnic oziroma 83,11%
Inter. razdelitev: 24.447 delnic oziroma
14,48%
Notr. odkup: 4.068 delnic oziroma
2,41%
128. FOTONA, STEGNE 007, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5045223
Številka: 2
Št. delnic: 47.204 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 5.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 140.345 delnic oziroma 83,11%
Inter. razdelitev: 24.447 delnic oziroma
14,48%
Notr. odkup: 4.068 delnic oziroma
2,41%
129.
ISKRA
ELEKTROZVEZE
LJUBLJANA, STEGNE 011, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5174929
Številka: 1
Št. delnic: 71.051
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 197.225 delnic oziroma 55,52%
Inter. razdelitev: 57.663 delnic oziroma
16,23%
Notr. odkup: 100.366 delnic oziroma
28,25%

131. ISKRA HOLDING D.D., STEGNE 21, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5330424
Številka: 2
Št. delnic: 174.342 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,201.115 delnic oziroma
63,89%
Inter. razdelitev: 403.194 delnic oziroma 11,70%
Notr. odkup: 840.820 delnic oziroma
24,41%
132. ISKRA-SISTEMI LJUBLJANA,
STEGNE 021, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5185726
Številka: 1
Št. delnic: 38.318
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 100.039 delnic oziroma 52,22%
Inter. razdelitev: 31.884 delnic oziroma
16,64%
Notr. odkup: 59.666 delnic oziroma
31,14%
Dokapitalizacija: 64.251 delnic oziroma
33,54%
133. IZOBRAŽ.CENT.ŽELEZARNE
ŠTORE, ŽELEZARSKA CESTA 003,
3220 ŠTORE
Matična številka: 5421837
Številka: 1
Št. delnic: 3.562
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.344 delnic oziroma 79,01%
Inter. razdelitev: 1.675 delnic oziroma
12,80%
Notr. odkup: 1.072 delnic oziroma 8,19%
134. JAVOR PIVKA, KOLODVORSKA CESTA 009, 6257 PIVKA
Matična številka: 5038634
Številka: 4
Št. delnic: 10.097
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 510.298 delnic oziroma 43,44%
Inter. razdelitev: 234.955 delnic oziroma 20,00%
Notr. odkup: 429.524 delnic oziroma
36,56%
135. JEM JESENICE, SPODNJI
PLAVŽ 014, 4270 JESENICE
Matična številka: 5048427
Številka: 1
Št. delnic: 5.633
Nom. vr. delnice: 2.000
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Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 15.905 delnic oziroma 78,83%
Inter. razdelitev: 4.272 delnic oziroma
21,17%

141. KEMIČNA TOVARNA PODNART, PODNART 043, 4244 PODNART
Matična številka: 5034507
Številka: 2
Št. delnic: 58.430 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 210.458 delnic oziroma 76,23%
Inter. razdelitev: 55.214 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 10.400 delnic oziroma
3,77%
Dokapitalizacija: 337.421 delnic oziroma 122,22%

147. KLASJE D.O.O., CELJE, TRG
V. KONGRESA 005, 3000 CELJE
Matična številka: 5213959
Številka: 2
Št. delnic: 3.977
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 288.664 delnic oziroma 45,46%
Inter. razdelitev: 125.159 delnic oziroma 19,71%
Notr. odkup: 92.931 delnic oziroma
14,63%
Javna prodaja: 128.276 delnic oziroma
20,20%

142. KG LENDAVA, KOLODVORSKA ULICA 001, 9220 LENDAVA
Matična številka: 5103835
Številka: 1
Št. delnic: 4.633
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 10.880 delnic oziroma 46,96%
Inter. razdelitev: 4.633 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 7.653 delnic oziroma
33,04%

148. KOMUNALA IDRIJA, CARL
JAKOBA ULICA 004, 5280 IDRIJA
Matična številka: 5144647
Številka: 1
Št. delnic: 4.736
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 12.723 delnic oziroma 53,74%
Inter. razdelitev: 4.736 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 6.219 delnic oziroma
26,26%

143. KG RAKIČAN, LENDAVSKA
ULICA 005, 9000 MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5151333
Številka: 1
Št. delnic: 35.798
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 119.378 delnic oziroma 84,01%
Inter. razdelitev: 19.703 delnic oziroma
13,87%
Notr. odkup: 3.014 delnic oziroma 2,12%

149. KOMUNALNO PODJETJE
GORNJA RADGONA, TRATE 007, 9250
GORNJA RADGONA
Matična številka: 5241456
Številka: 1
Št. delnic: 336
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 954 delnic oziroma 56,79%
Inter. razdelitev: 336 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 390 delnic oziroma
23,21%

136. JEM JESENICE, SPODNJI
PLAVŽ 014, 4270 JESENICE
Matična številka: 5048427
Številka: 2
Št. delnic: 7.704 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 15.905 delnic oziroma 78,83%
Inter. razdelitev: 4.272 delnic oziroma
21,17%
137. JUGOTANIN SEVNICA, HERMANOVA CESTA 001, 8290 SEVNICA
Matična številka: 5033675
Številka: 1
Št. delnic: 33.669
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 80.360 delnic oziroma 47,73%
Inter. razdelitev: 32.134 delnic oziroma
19,09%
Notr. odkup: 55.852 delnic oziroma
33,18%
138. JULON LJUBLJANA, LETALIŠKA CESTA 015, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5005485
Številka: 4
Št. delnic: 4.958
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 84.574 delnic oziroma 76,57%
Inter. razdelitev: 18.914 delnic oziroma
17,13%
Notr. odkup: 6.953 delnic oziroma
6,30%
Dokapitalizacija: 148.000 delnic oziroma 134,01%
139. KEMA PUCONCI, PUCONCI
109, 9201 PUCONCI
Matična številka: 5042321
Številka: 1
Št. delnic: 43.469
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 138.754 delnic oziroma 63,84%
Inter. razdelitev: 43.469 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 15.562 delnic oziroma
7,16%
Javna prodaja: 19.561 delnic oziroma
9,00%
140. KEMIČNA TOVARNA PODNART, PODNART 043, 4244 PODNART
Matična številka: 5034507
Številka: 1
Št. delnic: 55.214
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi:
210.458
delnic oziroma
76,23%
Inter. razdelitev: 55.214 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 10.400 delnic oziroma
3,77%
Dokapitalizacija: 337.421 delnic oziroma 122,22%

144. KG RAKIČAN, LENDAVSKA
ULICA 005, 9000 MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5151333
Številka: 2
Št. delnic: 49.946 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 119.378 delnic oziroma 84,01%
Inter. razdelitev: 19.703 delnic oziroma
13,87%
Notr. odkup: 3.014 delnic oziroma 2,12%
145. KINEMATOGRAFI MARIBOR,
GRAJSKA ULICA 5, MARIBOR
Matična številka: 5053307
Številka: 1
Št. delnic: 394
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 788 delnic oziroma 40,02%
Inter. razdelitev: 394 delnic oziroma
20,01%
Notr. odkup: 787 delnic oziroma 39,97%
146. KINO VELENJE P.O., KOROŠKA 44, 3320 VELENJE
Matična številka: 5056764
Številka: 1
Št. delnic: 2.597
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 9.232 delnic oziroma 72,34%
Inter. razdelitev: 2.507 delnic oziroma
19,65%
Notr. odkup: 1.022 delnic oziroma 8,01%

150. KOMUNALNO PODJETJE
VRHNIKA, POT NA TOJNICE 040, 1360
VRHNIKA
Matična številka: 5015707
Številka: 1
Št. delnic: 13.950
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 55.799 delnic oziroma 80,00%
Inter. razdelitev: 13.950 delnic oziroma
20,00%
151. KOMUNALNO PODJETJE
VRHNIKA, POT NA TOJNICE 040, 1360
VRHNIKA
Matična številka: 5015707
Številka: 2
Št. delnic: 27.899 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 55.799 delnic oziroma 80,00%
Inter. razdelitev: 13.950 delnic oziroma
20,00%
152. KONFEKCIJA LISCA SEVNICA, PREŠERNOVA ULICA 004, 8290
SEVNICA
Matična številka: 5037395
Številka: 3
Št. delnic: 2.034
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 599.964 delnic oziroma 40,18%
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Inter. razdelitev: 298.626 delnic oziroma 20,00%
Notr. odkup: 343.009 delnic oziroma
22,97%
Javna prodaja: 251.533 delnic oziroma
16,85%

Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 135.649 delnic oziroma 82,36%
Inter. razdelitev: 29.051 delnic oziroma
17,64%

Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 310.144 delnic oziroma 43,39%
Inter. razdelitev: 142.807 delnic oziroma 19,98%
Notr. odkup: 6.735 delnic oziroma
0,94%
Javna prodaja: 255.141 delnic oziroma
35,69%

153. KONIM LJUBLJANA, SLOVENSKA CESTA 56, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5003997
Številka: 2
Št. delnic: 2.490
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 48.635 delnic oziroma 75,27%
Inter. razdelitev: 10.742 delnic oziroma
16,62%
Notr. odkup: 5.243 delnic oziroma 8,11%
154. KORS ROGAŠKA SLATINA,
PRVOMAJSKA ULICA 029, 3250 ROGAŠKA SLATINA
Matična številka: 5034205
Številka: 1
Št. delnic: 34.515
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 69.029 delnic oziroma 40,00%
Inter. razdelitev: 34.516 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 69.030 delnic oziroma
40,00%
155. KOTO LJUBLJANA, MIKLOŠIČEVA CESTA 005, 61000 LJUBLJANA
Matična številka: 5005647
Številka: 3
Št. delnic: 117.491
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 749.601 delnic oziroma 94,87%
Inter. razdelitev: 40.536 delnic oziroma
5,13%
156. KOTO LJUBLJANA, MIKLOŠIČEVA CESTA 005, 61000 LJUBLJANA
Matična številka: 5005647
Številka: 4
Št. delnic: 316.055
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 749.601 delnic oziroma 94,87%
Inter. razdelitev: 40.536 delnic oziroma
5,13%
157. KOVINAR KOČEVJE, REŠKA
CESTA 023, 1330 KOČEVJE
Matična številka: 5066905
Številka: 1
Št. delnic: 17.267
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 42.805 delnic oziroma 49,58%
Inter. razdelitev: 15.456 delnic oziroma
17,90%
Notr. odkup: 28.076 delnic oziroma
32,52%
158. KOVINAR NOVO MESTO,
LJUBLJANSKA CESTA 028, 8000 NOVO MESTO
Matična številka: 5144191
Številka: 1
Št. delnic: 32.940
Nom. vr. delnice: 1.000

159. KOVINAR NOVO MESTO,
LJUBLJANSKA CESTA 028, 8000 NOVO MESTO
Matična številka: 5144191
Številka: 2
Št. delnic: 59.021 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 135.649 delnic oziroma 82,36%
Inter. razdelitev: 29.051 delnic oziroma
17,64%
160. KRIŽEVSKE OPEKARNE BORECI, BORECI 049, 9242 KRIŽEVCI
PRI LJUTOMERU
Matična številka: 5034094
Številka: 2
Št. delnic: 14.869
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 244.155 delnic oziroma 52,88%
Inter. razdelitev: 92.339 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 125.203 delnic oziroma
27,12%
161. KROJAŠKO PODJETJE TREBNJE, CESTA GUBČEVE BRIGADE 028,
8210 TREBNJE
Matična številka: 5015758
Številka: 1
Št. delnic: 5.839
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 23.358 delnic oziroma 80,00%
Inter. razdelitev: 5.839 delnic oziroma
20,00%
162. KROJAŠKO PODJETJE TREBNJE, CESTA GUBČEVE BRIGADE 028,
8210 TREBNJE
Matična številka: 5015758
Številka: 2
Št. delnic: 11.679 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 23.358 delnic oziroma 80,00%
Inter. razdelitev: 5.839 delnic oziroma
20,00%
163. LAMA DEKANI, DEKANI 005,
6271 DEKANI
Matična številka: 5041929
Številka: 3
Št. delnic: 511
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 458.788 delnic oziroma 98,67%
Inter. razdelitev: 5.665 delnic oziroma
1,22%
Notr. odkup: 511 delnic oziroma 0,11%
164. LESNINA EMMI SLOVENSKA
BISTRICA, KOLODVORSKA CESTA
037, 2310 SLOVENSKA
BISTRICA
Matična številka: 5025770
Številka: 3
Št. delnic: 6.014
Nom. vr. delnice: 1.000

165. MIZARSTVO GROSUPLJE, CESTA NA KRKO 038, 1290 GROSUPLJE
Matična številka: 5025737
Številka: 2
Št. delnic: 7.309
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 135.043 delnic oziroma 69,27%
Inter. razdelitev: 37.274 delnic oziroma
19,12%
Notr. odkup: 22.633 delnic oziroma
11,61%
166. LIMOS ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 051, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Matična številka: 5071941
Številka: 2
Št. delnic: 2.718
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 24.754 delnic oziroma 71,33%
Inter. razdelitev: 6.940 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 3.008 delnic oziroma 8,67%
167. LIO ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 056, 4220 ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5075041
Številka: 1
Št. delnic: 39.069
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 101.504 delnic oziroma 51,96%
Inter. razdelitev: 32.770 delnic oziroma
16,78%
Notr. odkup: 61.073 delnic oziroma
31,26%
168. LIZ-INŽENIRING LJUBLJANA,
AJDOVŠČINA 004, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5145139
Številka: 1
Št. delnic: 64.733
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 149.638 delnic oziroma 63,45%
Inter. razdelitev: 29.605 delnic oziroma
12,55%
Notr. odkup: 9.434 delnic oziroma 4,00%
Javna prodaja: 47.169 delnic oziroma
20,00%
169. LJUBEČNA IKI CELJE, KOCBEKOVA CESTA 030, 3211 ŠKOFJA
VAS
Matična številka: 5033993
Številka: 2
Št. delnic: 18.452
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 254.039 delnic oziroma 65,68%
Inter. razdelitev: 74.438 delnic oziroma
19,25%
Notr. odkup: 58.303 delnic oziroma
15,07%
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170. LJUBLJANSKI KINEMATOGRAFI LJUBLJANA, NAZORJEVA
ULICA 002, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5053269
Številka: 1
Št. delnic: 41.041
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 70.495 delnic oziroma 47,87%
Inter. razdelitev: 17.866 delnic oziroma
12,13%
Notr. odkup: 58.908 delnic oziroma
40,00%

Notr. odkup: 7.171 delnic oziroma
31,43%

Inter. razdelitev: 33.537 delnic oziroma
18,84%

176. STEKLARSTVO SPECTRUM
LJUBLJANA, KRANJČEVA ULICA 22,
1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5004993
Številka: 2
Št. delnic: 354
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5.335 delnic oziroma 66,35%
Inter. razdelitev: 1.427 delnic oziroma
17,75%
Notr. odkup: 1.278 delnic oziroma
15,90%

182. MOTEL GROSUPLJE, LJUBLJANSKA CESTA 65, 1290 GROSUPLJE
Matična številka: 5000530
Številka: 2
Št. delnic: 71.199 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 144.461 delnic oziroma 81,16%
Inter. razdelitev: 33.537 delnic oziroma
18,84%

171. LP INTERIER IZOLA, INDUSTRIJSKA CONA , 6310 IZOLA-ISOLA
Matična številka: 5406854
Številka: 2
Št. delnic: 2.720
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 46.920 delnic oziroma 52,08%
Inter. razdelitev: 18.020 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 25.160 delnic oziroma
27,92%
172. M CLUB VELENJE, KOROŠKA
CESTA 037, 3320 VELENJE
Matična številka: 5073189
Številka: 3
Št. delnic: 17.346
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 126.288 delnic oziroma 55,15%
Inter. razdelitev: 45.798 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 56.904 delnic oziroma
24,85%
173. MALGOS VUZENICA, SPLAVARSKA ULICA 018, 2367 VUZENICA
Matična številka: 5107032
Številka: 1
Št. delnic: 6.774
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 23.944 delnic oziroma 70,70%
Inter. razdelitev: 6.774 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 3.151 delnic oziroma 9,30%
174. MC LJUBLJANA, KOPRSKA
ULICA 098, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5280214
Številka: 2
Št. delnic: 10.567
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 50.728 delnic oziroma 72,00%
Inter. razdelitev: 14.092 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 5.640 delnic oziroma 8,00%
175. MERCATOR-OGRAD ORMOŽ,
KOLODVORSKA CESTA 007, 2270 ORMOŽ
Matična številka: 5076382
Številka: 1
Št. delnic: 4.563
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.379 delnic oziroma 49,88%
Inter. razdelitev: 4.263 delnic oziroma
18,69%

177. MERX SESTAVLJENO PODJETJE-TGP KOŠENJAK DRAVOGRAD, MEŽA 3, 2370 DRAVOGRAD
Matična številka: 5001102
Številka: 1
Št. delnic: 14.726
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 31.768 delnic oziroma 44,20%
Inter. razdelitev: 14.024 delnic oziroma
19,51%
Notr. odkup: 26.085 delnic oziroma
36,29%
178. MIZARSKO PODJETJE PODPEČ, JEZERO 022, 1352 PRESERJE
Matična številka: 5071747
Številka: 1
Št. delnic: 293
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.464 delnic oziroma 100,00%
179. MIZARSKO PODJETJE PODPEČ, JEZERO 022, 1352 PRESERJE
Matična številka: 5071747
Številka: 2
Št. delnic: 879 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.464 delnic oziroma 100,00%
180. MLINOTEST AJDOVŠČINA,
TOVARNIŠKA CESTA 014, 5270 AJDOVŠČINA
Matična številka: 5132061
Številka: 4
Št. delnic: 61.968
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,023.543 delnic oziroma
52,78%
Inter. razdelitev: 387.835 delnic oziroma 20,00%
Notr. odkup: 159.355 delnic oziroma
8,22%
Javna prodaja: 368.444 delnic oziroma
19,00%
181. MOTEL GROSUPLJE, LJUBLJANSKA CESTA 65, 1290 GROSUPLJE
Matična številka: 5000530
Številka: 1
Št. delnic: 37.662
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 144.461 delnic oziroma 81,16%

183. MOTVOZ IN PLATNO GROSUPLJE, TABORSKA CESTA 034, 1290
GROSUPLJE
Matična številka: 5034213
Številka: 2
Št. delnic: 804
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 47.171 delnic oziroma 47,71%
Inter. razdelitev: 19.283 delnic oziroma
19,51%
Notr. odkup: 32.403 delnic oziroma
32,78%
184. MURA MURSKA SOBOTA,
PLESE 002, 9000 MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5037212
Številka: 7
Št. delnic: 9.955
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,237.968 delnic oziroma
42,57%
Inter. razdelitev: 1,051.409 delnic oziroma 20,00%
Notr. odkup: 1,967.668 delnic oziroma
37,43%
185. NAMA LJUBLJANA, TOMŠIČEVA ULICA 001, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5024811
Številka: 6
Št. delnic: 16.371
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,548.437 delnic oziroma
84,68%
Inter. razdelitev: 261.358 delnic oziroma 14,29%
Notr. odkup: 18.835 delnic oziroma
1,03%
186. NOVOTEKS TKANINA NOVO
MESTO, FOERSTERJEVA ULICA 010,
8000 NOVO MESTO
Matična številka: 5040116
Številka: 1
Št. delnic: 173.699
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 441.197 delnic oziroma 50,80%
Inter. razdelitev: 153.555 delnic oziroma 17,68%
Notr. odkup: 273.740 delnic oziroma
31,52%
187. NTU SLOVENJ GRADEC, STARI TRG 999, 2380 SLOVENJ GRADEC
Matična številka: 5035058
Številka: 1
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Št. delnic: 17.595
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 32.387 delnic oziroma 43,79%
Inter. razdelitev: 11.991 delnic oziroma
16,21%
Notr. odkup: 29.586 delnic oziroma
40,00%

193. PARTNER GRAF GROSUPLJE,
KOLODVORSKA CESTA 002, 1290
GROSUPLJE
Matična številka: 5596866
Številka: 1
Št. delnic: 246
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 856 delnic oziroma 69,54%
Inter. razdelitev: 246 delnic oziroma
19,98%
Notr. odkup: 129 delnic oziroma 10,48%

Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 72.496 delnic oziroma 55,13%
Inter. razdelitev: 19.675 delnic oziroma
14,96%
Notr. odkup: 39.329 delnic oziroma
29,91%

188. OBRTNO GRADBENO PODJETJE GRAD BLED, GRAJSKA CESTA 044, 4260 BLED
Matična številka: 5069114
Številka: 2
Št. delnic: 325
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 25.543 delnic oziroma 46,77%
Inter. razdelitev: 10.922 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 18.145 delnic oziroma
33,23%
189. ODEJA ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA CESTA 080, 4220 ŠKOFJA
LOKA
Matična številka: 5034175
Številka: 2
Št. delnic: 10.166
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 239.298 delnic oziroma 62,78%
Inter. razdelitev: 76.234 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 65.634 delnic oziroma
17,22%
190. PAP INTEL LJUBLJANA, BRAVNIČARJEVA ULICA 011, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5254299
Številka: 1
Št. delnic: 6.245
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 23.773 delnic oziroma 76,14%
Inter. razdelitev: 5.294 delnic oziroma
16,95%
Notr. odkup: 2.158 delnic oziroma
6,91%
191. PAPIRNICA VEVČE, VEVŠKA
CESTA 052, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5033721
Številka: 1
Št. delnic: 1,095.281
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,787.983 delnic oziroma
98,82%
Inter. razdelitev: 33.186 delnic oziroma
1,18%
192. PAPIRNICA VEVČE, VEVŠKA
CESTA 052, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5033721
Številka: 2
Št. delnic: 1,128.468 (delnice oznake
“F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2,787.983 delnic oziroma
98,82%
Inter. razdelitev: 33.186 delnic oziroma
1,18%

194. PARTNER-TISKARNA IN POSLOVNE STORITVE,P.O., ADAMIČEVA 15, 1290 GROSUPLJE
Matična številka: 5003890
Številka: 1
Št. delnic: 68
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 156 delnic oziroma 46,15%
Inter. razdelitev: 68 delnic oziroma
20,12%
Notr. odkup: 114 delnic oziroma 33,73%
195. PATENTCOMMERCE, P.O.,
LJUBLJANA, ČOPOVA 14 014, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5051550
Številka: 1
Št. delnic: 18.581
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 41.221 delnic oziroma 44,40%
Inter. razdelitev: 14.479 delnic oziroma
15,60%
Notr. odkup: 37.133 delnic oziroma
40,00%
196. PERUTNINA PTUJ P.O., POTRČEVA CESTA 10, 2250 PTUJ
Matična številka: 5141966
Številka: 1
Št. delnic: 244.521
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 667.733 delnic oziroma 34,67%
Inter. razdelitev: 689.002 delnic oziroma 35,78%
Notr. odkup: 568.943 delnic oziroma
29,55%
Dokapitalizacija: 654.000 delnic oziroma 33,96%
197. PGP LJUTOMER, ORMOŠKA
CESTA 003, 9240 LJUTOMER
Matična številka: 5076285
Številka: 1
Št. delnic: 3.787
Nom. vr. delnice: 5.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 9.318 delnic oziroma 49,22%
Inter. razdelitev: 3.461 delnic oziroma
18,28%
Notr. odkup: 6.154 delnic oziroma
32,50%
198. PODJ.ZA GEOTEHNIČNA DELA LJUBLJANA, LETALIŠKA CESTA
027, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5098670
Številka: 1
Št. delnic: 26.300
Nom. vr. delnice: 2.000

199. PODJETJE GIVO LJUBLJANA,
ZALOŠKA CESTA 069, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5072280
Številka: 1
Št. delnic: 46.586
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 79.926 delnic oziroma 47,94%
Inter. razdelitev: 20.097 delnic oziroma
12,06%
Notr. odkup: 66.682 delnic oziroma
40,00%
200. POHIŠTVO ČEPOVAN, ČEPOVAN 042, 5253 ČEPOVAN
Matična številka: 5038561
Številka: 2
Št. delnic: 5.970
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 84.065 delnic oziroma 70,79%
Inter. razdelitev: 23.752 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 10.941 delnic oziroma
9,21%
201. POSTOJNSKA JAMA POSTOJNA, JAMSKA CESTA 30, 6230 POSTOJNA
Matična številka: 5004365
Številka: 1
Št. delnic: 69.662
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 139.322 delnic oziroma 40,00%
Inter. razdelitev: 69.662 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 139.324 delnic oziroma
40,00%
202. PPC GORENJSKI SEJEM
KRANJ, STARA CESTA 25, 4000
KRANJ
Matična številka: 5003113
Številka: 1
Št. delnic: 115.785
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi:
204.682
delnic oziroma
64,47%
Inter. razdelitev: 11.211 delnic oziroma
3,53%
Notr. odkup: 6.350 delnic oziroma 2,00%
Javna prodaja: 95.247 delnic oziroma
30,00%
203. PROJEKTIVNI BIRO VELENJE, PREŠERNOVA CESTA 008, 3320
VELENJE
Matična številka: 5066263
Številka: 2
Št. delnic: 2.859
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 31.995 delnic oziroma 62,25%
Inter. razdelitev: 10.279 delnic oziroma
20,00%
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Notr. odkup: 9.122 delnic oziroma
17,75%

Št. delnic: 18.834
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 83.659 delnic oziroma 71,07%
Inter. razdelitev: 23.543 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 10.514 delnic oziroma
8,93%

Skladi: 128.077 delnic oziroma 69,84%
Inter. razdelitev: 32.727 delnic oziroma
17,84%
Notr. odkup: 22.600 delnic oziroma
12,32%

204. PROJEKTIVNI BIRO-INŽENIRING MURSKA, ULICA ŠTEFANA KOVAČA 026, 9000 MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5066174
Številka: 3
Št. delnic: 121
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 2.298 delnic oziroma 56,14%
Inter. razdelitev: 819 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 977 delnic oziroma 23,86%
205. PROJEKTIVNO PODJETJE
AMBIENT LJUBLJANA, MESTNI TRG
025, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5024960
Številka: 1
Št. delnic: 145
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 291 delnic oziroma 39,97%
Inter. razdelitev: 145 delnic oziroma
19,92%
Notr. odkup: 292 delnic oziroma 40,11%
206. PROMETNO PODJETJE ŠTAJERTOURS PTUJ, ORMOŠKA CESTA
031, 2250 PTUJ
Matična številka: 5015197
Številka: 2
Št. delnic: 875
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 11.747 delnic oziroma 56,96%
Inter. razdelitev: 4.125 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 4.751 delnic oziroma
23,04%
207. PUH LJUBLJANA, HAJDRIHOVA ULICA 028, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5142369
Številka: 1
Št. delnic: 53.399
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 107.519 delnic oziroma 40,31%
Inter. razdelitev: 53.307 delnic oziroma
19,98%
Notr. odkup: 105.937 delnic oziroma
39,71%
208. PUP, PODJETJE ZA UREJANJE
PROSTORA VELENJE P.O., KOROŠKA
CESTA 37, 3320 VELENJE
Matična številka: 5836387
Številka: 1
Št. delnic: 22.422
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 47.349 delnic oziroma 42,23%
Inter. razdelitev: 22.422 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 42.339 delnic oziroma
37,77%
209. ROGLA SLOVENSKE KONJICE, STARI TRG 016, 3210 SLOVENSKE
KONJICE
Matična številka: 5145031
Številka: 2

210. SAP LJUBLJANA TURBUS,
SREDIŠKA ULICA 004, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5459656
Številka: 4
Št. delnic: 18.476
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 173.468 delnic oziroma 69,69%
Inter. razdelitev: 49.783 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 25.662 delnic oziroma
10,31%
211. SAVINJSKO ZADREČKA VETERINARSKA POSTAJA D.O.O. MOZIRJE, CESTA NA LEPO NJIVO 10,
3330 MOZIRJE
Matična številka: 5907390
Številka: 1
Št. delnic: 85
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 636 delnic oziroma 43,57%
Inter. razdelitev: 292 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 117 delnic oziroma
8,01%
Javna prodaja: 415 delnic oziroma
28,42%
212. SET LJUBLJANA, VEVŠKA CESTA 052, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5389275
Številka: 1
Št. delnic: 67.923
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 189.203 delnic oziroma 79,64%
Inter. razdelitev: 27.097 delnic oziroma
11,41%
Notr. odkup: 21.250 delnic oziroma
8,95%
213. SGP GORICA NOVA GORICA,
ERJAVČEVA ULICA 019, 5000 NOVA
GORICA
Matična številka: 5076447
Številka: 1
Št. delnic: 82.906
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 233.056
delnic oziroma
56,22%
Inter. razdelitev: 58.774 delnic oziroma
14,18%
Notr. odkup: 122.704 delnic oziroma
29,60%
214. SGP POSAVJE SEVNICA, TRG
SVOBODE 032, 8290 SEVNICA
Matična številka: 5064627
Številka: 1
Št. delnic: 36.681
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:

215. SKUPINA EMONA, ŠMARTINSKA 130, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5004667
Številka: 1
Št. delnic: 1.020
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1.530 delnic oziroma 60,00%
Notr. odkup: 1.020 delnic oziroma
40,00%
216. SLOVENIJALES STOLARNA
DOBREPOLJE, PODGORICA 021, 1312
VIDEM - DOBREPOLJE
Matična številka: 5005965
Številka: 1
Št. delnic: 31.725
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 64.009 delnic oziroma 40,35%
Inter. razdelitev: 31.724 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 32.752 delnic oziroma
20,65%
Javna prodaja: 30.138 delnic oziroma
19,00%
217. SLOVENIJAŠPORT LJUBLJANA, DALMATINOVA ULICA 001, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5025761
Številka: 1
Št. delnic: 6.866
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 19.220 delnic oziroma 55,99%
Inter. razdelitev: 6.865 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 8.243 delnic oziroma
24,01%
218. SNEŽNIK KOČEVSKA REKA,
KOČEVSKA REKA 040, 1338 KOČEVSKA REKA
Matična številka: 5699169
Številka: 1
Št. delnic: 33.576
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi:
111.893
delnic oziroma
66,65%
Inter. razdelitev: 33.576 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 22.410 delnic oziroma
13,35%
219. SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN, BRUNOV DREVORED
013, 5220 TOLMIN
Matična številka: 5163757
Številka: 1
Št. delnic: 52.466
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 126.394 delnic oziroma 48,19%
Inter. razdelitev: 48.413 delnic oziroma
18,45%
Notr. odkup: 87.524 delnic oziroma
33,36%
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220. STANINVEST POSTOJNA,
LJUBLJANSKA CESTA 005, 6230 POSTOJNA
Matična številka: 5144914
Številka: 1
Št. delnic: 778
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.890 delnic oziroma 100,00%
221. STANINVEST POSTOJNA,
LJUBLJANSKA CESTA 005, 6230 POSTOJNA
Matična številka: 5144914
Številka: 2
Št. delnic: 2.334 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 3.890 delnic oziroma 100,00%
222. STORITVE P.O.OBRTNO IN
PREVOZNIŠKO PODJETJE, PARTIZANSKA 4, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM
Matična številka: 5068827
Številka: 1
Št. delnic: 9.036
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 45.176 delnic oziroma 100,00%
223. STORITVE P.O.OBRTNO IN
PREVOZNIŠKO PODJETJE, PARTIZANSKA 4, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM
Matična številka: 5068827
Številka: 2
Št. delnic: 27.106
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 45.176 delnic oziroma 100,00%
224. ŠKOCJAN CERKNICA, PARTIZANSKA CESTA 1, 1380 CERKNICA
Matična številka: 5004373
Številka: 1
Št. delnic: 20.355
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 65.385 delnic oziroma 87,12%
Inter. razdelitev: 9.665 delnic oziroma
12,88%
225. ŠKOCJAN CERKNICA, PARTIZANSKA CESTA 1, 1380 CERKNICA
Matična številka: 5004373
Številka: 2
Št. delnic: 30.020 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 65.385 delnic oziroma 87,12%
Inter. razdelitev: 9.665 delnic oziroma
12,88%
226. ŠPORT IN REKREACIJA ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 1, 4220 ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5171318
Številka: 1
Št. delnic: 6.280
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.695 delnic oziroma 81,14%
Inter. razdelitev: 2.936 delnic oziroma
12,74%
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Notr. odkup: 1.410 delnic oziroma 6,12%

Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 291.369 delnic oziroma 72,35%
Inter. razdelitev: 71.891 delnic oziroma
17,85%
Notr. odkup: 39.470 delnic oziroma
9,80%

227. ŠPORT IN REKREACIJA ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK 1, 4220 ŠKOFJA LOKA
Matična številka: 5171318
Številka: 2
Št. delnic: 2.167 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.695 delnic oziroma 81,14%
Inter. razdelitev: 2.936 delnic oziroma
12,74%
Notr. odkup: 1.410 delnic oziroma 6,12%
228. TEKOL P.O.PODJETJE ZA
TEHNIČNO ZAŠČITNA DELA, UL. POHORSKEGA BATALJONA 1, 014, 2000
MARIBOR
Matična številka: 5071976
Številka: 1
Št. delnic: 4.131
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 13.074 delnic oziroma 76,01%
Inter. razdelitev: 2.749 delnic oziroma
15,98%
Notr. odkup: 1.377 delnic oziroma 8,01%
229. TEKSTIL TRANSPORT LJUBLJANA, DOLENJSKA CESTA 138, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5428874
Številka: 2
Št. delnic: 24
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 508 delnic oziroma 49,37%
Inter. razdelitev: 206 delnic oziroma
20,02%
Notr. odkup: 315 delnic oziroma 30,61%
230. TEKSTILNA TOVARNA PREBOLD, PREBOLD 007, 3312 PREBOLD
Matična številka: 5037468
Številka: 3
Št. delnic: 4.545
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 62.756 delnic oziroma 47,23%
Inter. razdelitev: 26.577 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 43.549 delnic oziroma
32,77%
231. TEKSTILNA TOVARNA ZVEZDA KRANJ, P.O., SAVSKA CESTA 46,
4000 KRANJ
Matična številka: 5089972
Številka: 1
Št. delnic: 36.084
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 84.763 delnic oziroma 46,98%
Inter. razdelitev: 36.084 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 59.573 delnic oziroma
33,02%
232. TEOL LJUBLJANA, ZALOŠKA
CESTA 054, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5033519
Številka: 2
Št. delnic: 30.406

233. TERME TOPOLŠICA, TOPOLŠICA 77, 3326 TOPOLŠICA
Matična številka: 5259274
Številka: 1
Št. delnic: 5.218
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 17.590 delnic oziroma 67,42%
Inter. razdelitev: 4.374 delnic oziroma
16,77%
Notr. odkup: 4.125 delnic oziroma
15,81%
Dokapitalizacija: 11.730 delnic oziroma
44,96%
234. TERMOPLASTI-PLAMA PODGRAD, PODGRAD 017, 6244 PODGRAD
Matična številka: 5042399
Številka: 2
Št. delnic: 1.975
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 18.000 delnic oziroma 71,30%
Inter. razdelitev: 5.049 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 2.198 delnic oziroma 8,70%
235. TIKA TRBOVLJE, CESTA TONČKE ČEČ 044, 1420 TRBOVLJE
Matična številka: 5034230
Številka: 1
Št. delnic: 30.304
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 87.684 delnic oziroma 57,87%
Inter. razdelitev: 30.304 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 33.532 delnic oziroma
22,13%
236. TOLO ŠENTJUR PRI CELJU,
CESTA LEONA DOBROTINŠKA 008,
3230 ŠENTJUR PRI CELJU
Matična številka: 5034337
Številka: 1
Št. delnic: 31.534
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 94.499 delnic oziroma 59,94%
Inter. razdelitev: 19.158 delnic oziroma
12,15%
Notr. odkup: 44.013 delnic oziroma
27,91%
237. TOSAMA DOMŽALE, ŠARANOVIČEVA CESTA 035, 1230 DOMŽALE
Matična številka: 5033195
Številka: 5
Št. delnic: 3.965
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 159.230 delnic oziroma 58,69%
Inter. razdelitev: 45.280 delnic oziroma
16,69%
Notr. odkup: 4.206 delnic oziroma 1,55%
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Javna prodaja: 62.593 delnic oziroma
23,07%

Številka: 1
Št. delnic: 11.244
Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 39.144 delnic oziroma 69,63%
Inter. razdelitev: 11.244 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 5.832 delnic oziroma
10,37%

Skladi: 92.735 delnic oziroma 54,69%
Inter. razdelitev: 31.571 delnic oziroma
18,62%
Notr. odkup: 11.350 delnic oziroma
6,69%
Javna prodaja: 33.913 delnic oziroma
20,00%

238. TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV HRASTNIK, ZA SAVO 006, 1430
HRASTNIK
Matična številka: 5043093
Številka: 3
Št. delnic: 17.203
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 620.007 delnic oziroma 77,61%
Inter. razdelitev: 159.767 delnic oziroma 20,00%
Notr. odkup: 19.062 delnic oziroma
2,39%
239. TOVARNA MERIL-PLASTIKA
PAMEČE, PAMEČE 153, 2380 SLOVENJ GRADEC
Matična številka: 5103177
Številka: 2
Št. delnic: 5.171
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 80.062 delnic oziroma 69,86%
Inter. razdelitev: 18.330 delnic oziroma
16,00%
Notr. odkup: 16.198 delnic oziroma
14,14%
240. TOVARNA VZMETI PTUJ,
FORMIN 039, 2272 GORIŠNICA
Matična številka: 5216028
Številka: 3
Št. delnic: 3.347
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 60.366 delnic oziroma 59,00%
Inter. razdelitev: 19.467 delnic oziroma
19,03%
Notr. odkup: 22.480 delnic oziroma
21,97%
241. TRELES TREBNJE, TEMENIŠKA POT 004, 8210 TREBNJE
Matična številka: 5143942
Številka: 2
Št. delnic: 2.027
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 39.425 delnic oziroma 61,32%
Inter. razdelitev: 11.537 delnic oziroma
17,94%
Notr. odkup: 13.338 delnic oziroma
20,74%
242. TRGOVSKO PODJETJE KOKRA KRANJ, POŠTNA ULICA 1, 4000
KRANJ
Matična številka: 5001455
Številka: 1
Št. delnic: 102.842
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 292.313 delnic oziroma 56,85%
Inter. razdelitev: 70.618 delnic oziroma
13,73%
Notr. odkup: 151.280 delnic oziroma
29,42%
243. TRGOVSKO PODJETJE OJSTRICA DRAVOGRA, TRG 4. JULIJA
032, 2370 DRAVOGRAD
Matična številka: 5024617

244. TRGOVSKO PODJETJE POTROŠNJA ZAGORJE OB SAVI, KIDRIČEVA 1, 1410 ZAGORJE OB SAVI
Matična številka: 5003075
Številka: 1
Št. delnic: 36.359
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 96.727 delnic oziroma 53,21%
Inter. razdelitev: 32.126 delnic oziroma
17,67%
Notr. odkup: 52.939 delnic oziroma
29,12%
245. TRIO TRŽIČ, MLAKA 010, 4290
TRŽIČ
Matična številka: 5039991
Številka: 2
Št. delnic: 1.220
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 78.980 delnic oziroma 44,77%
Inter. razdelitev: 35.280 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 62.140 delnic oziroma
35,23%
246. TUS SLOVENJ GRADEC, POHORSKA 6, 2380 SLOVENJ GRADEC
Matična številka: 5035040
Številka: 1
Št. delnic: 61.095
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 305.472 delnic oziroma 100,00%
247. TUS SLOVENJ GRADEC, POHORSKA 6, 2380 SLOVENJ GRADEC
Matična številka: 5035040
Številka: 2
Št. delnic: 183.283 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 305.472 delnic oziroma 100,00%
248. UKO KROPA, KROPA 007, 4245
KROPA
Matična številka: 5066824
Številka: 4
Št. delnic: 3.765
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 36.538 delnic oziroma 68,04%
Inter. razdelitev: 10.739 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 6.420 delnic oziroma
11,96%
249. UNITAS LJUBLJANA, CELOVŠKA CESTA 224, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5041821
Številka: 1
Št. delnic: 33.914
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:

250. UNIVERSAL IVANČNA GORICA, MALO HUDO 003, 1295 IVANČNA
GORICA
Matična številka: 5015251
Številka: 3
Št. delnic: 7.478
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 31.170 delnic oziroma 63,98%
Inter. razdelitev: 9.551 delnic oziroma
19,61%
Notr. odkup: 7.996 delnic oziroma
16,41%
251. URARSTVO MURSKA SOBOTA, SLOVENSKA ULICA 037, 9000
MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5071453
Številka: 1
Št. delnic: 16
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 24 delnic oziroma 60,00%
Notr. odkup: 16 delnic oziroma 40,00%
252. VARSTROJ LENDAVA, INDUSTRIJSKA ULICA 004, 9220 LENDAVA
Matična številka: 5418992
Številka: 3
Št. delnic: 6.846
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 101.589 delnic oziroma 46,23%
Inter. razdelitev: 43.948 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 74.204 delnic oziroma
33,77%
Dokapitalizacija: 181.682 delnic oziroma 82,68%
253. VELANA LJUBLJANA, ŠMARTINSKA CESTA 052, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5033748
Številka: 4
Št. delnic: 75.346
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 1,040.637 delnic oziroma
73,82%
Inter. razdelitev: 281.929 delnic oziroma 20,00%
Notr. odkup: 87.079 delnic oziroma
6,18%
254. VESNA
MARIBOR,
EINSPIELERJEVA ULICA 031, 2000
MARIBOR
Matična številka: 5040973
Številka: 3
Št. delnic: 29.590
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 289.265 delnic oziroma 67,70%
Inter. razdelitev: 85.453 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 52.544 delnic oziroma
12,30%
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255. VETA LJUBLJANA, VEVŠKA
CESTA 052, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5398690
Številka: 1
Št. delnic: 148.906
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 364.634 delnic oziroma 87,88%
Inter. razdelitev: 17.054 delnic oziroma
4,11%
Notr. odkup: 33.214 delnic oziroma
8,01%

Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 175 delnic oziroma 20,23%
Inter. razdelitev: 173 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 346 delnic oziroma 40,00%
Javna prodaja: 171 delnic oziroma
19,77%

Notr. odkup: 41.110 delnic oziroma
9,60%

256. VETERINA D.O.O. ŠOŠTANJ,
KAJUHOVA 13, 3325 ŠOŠTANJ
Matična številka: 5907233
Številka: 1
Št. delnic: 84
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 393 delnic oziroma 55,74%
Inter. razdelitev: 141 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 57 delnic oziroma 8,09%
Javna prodaja: 114 delnic oziroma
16,17%
257. VETERINA DOBRO-GROSUPLJE, LJUBLJANSKA CESTA, 1295
IVANČNA GORICA
Matična številka: 5958326
Številka: 1
Št. delnic: 3
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 5 delnic oziroma 0,73%
Inter. razdelitev: 138 delnic oziroma
19,97%
Notr. odkup: 276 delnic oziroma 39,94%
Javna prodaja: 272 delnic oziroma
39,36%
258. VETERINA KAMNIK, PEROVO
20, 1241 KAMNIK
Matična številka: 5958342
Številka: 1
Št. delnic: 4
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 8 delnic oziroma 1,51%
Inter. razdelitev: 106 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 212 delnic oziroma 40,00%
Javna prodaja: 204 delnic oziroma
38,49%
259. VETERINARSKA POSTAJA
CERKNICA, GERBIČEVA 39, 1380
CERKNICA
Matična številka: 5958377
Številka: 1
Št. delnic: 169
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 339 delnic oziroma 40,03%
Inter. razdelitev: 169 delnic oziroma
19,95%
Notr. odkup: 339 delnic oziroma 40,02%
260. VETERINARSKA POSTAJA
KOČEVJE, ROŠKA CESTA 4, 1330 KOČEVJE
Matična številka: 5958334
Številka: 1
Št. delnic: 87

261. VGP HIDROTEHNIK LJUBLJANA, SLOVENČEVA ULICA 095, 1000
LJUBLJANA
Matična številka: 5142342
Številka: 1
Št. delnic: 50.174
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 150.442 delnic oziroma 59,97%
Inter. razdelitev: 50.173 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 12.623 delnic oziroma
5,03%
Javna prodaja: 37.630 delnic oziroma
15,00%
262. VIATOR LJUBLJANA, DOLENJSKA CESTA 244, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5107857
Številka: 5
Št. delnic: 958
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 141.486 delnic oziroma 76,29%
Inter. razdelitev: 36.192 delnic oziroma
19,51%
Notr. odkup: 7.790 delnic oziroma 4,20%
263. VINAG EXPORT-IMPORT MARIBOR, TRG SVOBODE 003, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5408148
Številka: 1
Št. delnic: 34.032
Nom. vr. delnice: 5.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 125.768 delnic oziroma 84,72%
Inter. razdelitev: 20.143 delnic oziroma
13,57%
Notr. odkup: 2.545 delnic oziroma 1,71%
264. VINAG EXPORT-IMPORT MARIBOR, TRG SVOBODE 003, 2000 MARIBOR
Matična številka: 5408148
Številka: 2
Št. delnic: 57.862 (delnice oznake “F”)
Nom. vr. delnice: 5.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 125.768 delnic oziroma 84,72%
Inter. razdelitev: 20.143 delnic oziroma
13,57%
Notr. odkup: 2.545 delnic oziroma 1,71%
265. VINO BIZELJSKO-BREŽICE,
CESTA PRVIH BORCEV 005, 8250
BREŽICE
Matična številka: 5132347
Številka: 1
Št. delnic: 81.968
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 314.324 delnic oziroma 73,38%
Inter. razdelitev: 72.891 delnic oziroma
17,02%

266. VODNOGOSPODARSKO PODJETJE KRANJ, ULICA MIRKA VADNOVA 005, 4000 KRANJ
Matična številka: 5142393
Številka: 1
Št. delnic: 15.436
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 55.439 delnic oziroma 71,83%
Inter. razdelitev: 15.436 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 6.305 delnic oziroma 8,17%
267. VODNOGOSPODARSKO PODJETJE MURA MURSKA SOBOTA, CIRIL METODOVA ULICA 034, 9000
MURSKA SOBOTA
Matična številka: 5150507
Številka: 1
Št. delnic: 2.347
Nom. vr. delnice: 4.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 4.713 delnic oziroma 40,16%
Inter. razdelitev: 2.347 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 4.675 delnic oziroma
39,84%
268. VOLNA LJUBLJANA, MAČKOVA ULICA 002, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5024722
Številka: 1
Št. delnic: 32.828
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 109.981 delnic oziroma 67,00%
Inter. razdelitev: 32.828 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 21.330 delnic oziroma
13,00%
269. VULKANIZACIJA CELJE, KOSOVA ULICA 011, 3000 CELJE
Matična številka: 5071623
Številka: 1
Št. delnic: 288
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 824 delnic oziroma 57,22%
Inter. razdelitev: 288 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 328 delnic oziroma 22,78%
270. ZARJA PL ŽALEC, PEČNIKOVA ULICA 003, 3310 ŽALEC
Matična številka: 5098971
Številka: 1
Št. delnic: 2.766
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 9.562 delnic oziroma 69,13%
Inter. razdelitev: 2.766 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 1.503 delnic oziroma
10,87%
271. ZLATI GRIČ SLOV.KONJICE,
GRAJSKA ULICA 004, 3210 SLOVENSKE KONJICE
Matična številka: 5102049
Številka: 1
Št. delnic: 12.000
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Nom. vr. delnice: 2.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 40.437 delnic oziroma 67,40%
Inter. razdelitev: 12.000 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 7.563 delnic oziroma
12,60%

Matična številka: 5497159
Številka: 1
Delež
v
nominalnem
znesku
32,774.236,30 SIT, kar predstavlja 42.76%
osnovnega kapitala družbe.

4. Ponudnik lahko kupnino vplača v denarju ali z izročitvijo lastniških certifikatov,
kar mora v ponudbi tudi navesti.
5. Ponudnik mora ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra vendar le v primeru,
da PID še ni sodelovala na javnem razpisu
oziroma javnih dražbah Sklada RS za razvoj.
6. Ponudnik mora ponudbi kot varščino
priložiti izpolnjeno lastninsko nakaznico
(pri plačilu s certifikati) vsake PID v celotni
vrednosti njenega dela ponudbe. V primeru
plačila v denarju, mora kot varščino priložiti akceptni nalog s pooblastilom za njegovo
izpolnitev.
7. Ponudba mora veljati najmanj 30 dni
po poteku končnega roka za predajo ponudbe.
Ponudba mora biti izdelana v pisni obliki (natisnjena ali natipkana) in na računalniški disketi.
Ponudnik mora predložiti ponudbo v
skladu z razpisnimi pogoji. Če ponudnik
ne predloži vseh podatkov, ki se zahtevajo v javnem razpisu ali če predloži
ponudbo, ki ni v celoti v skladu z razpisnimi pogoji, se taka ponudba šteje za neveljavno.
Ponudba mora prispeti na naslov Slovenska razvojna družba, d.d., Dunajska 160,
Ljubljana, najkasneje do 15. 12. 1997 do
12. ure v zaprti kuverti z oznako “Javni
razpis št. 2/97 - Ne odpiraj pred 15. 12.
1997”.
Ponudbo bo ocenila posebna strokovna
komisija in ugotovila ali ustreza vsem kriterijem iz tega razpisa in uredbe. Odpiranje v
roku prispele ponudbe bo dne 15. 12. 1997
ob 13. v prostorih Slovenske razvojne družbe, d.d. Dunajska 160. Ponudniki so dolžni
skleniti ustrezne kupoprodajne pogodbe v
roku 10 dni po prejemu obvestila o sprejemu ponudbe.
V primeru plačila kupnine ali dela kupnine s certifikati, bo SRD na podlagi izpolnjenih lastninskih nakaznic za celoten znesek iz ponudbe posredovala podatke centralni evidenci, ki bo preknjižila certifikatni
znesek iz certifikatnih računov pooblaščenih investicijskih družb na certifikatni račun SRD.
V primeru, da ponudniki na osnovi dane
ponudbe ne podpišejo pogodbe o nakupu in
prodaji delnic, ima SRD pravico, za poplačilo obveznosti iz dane ponudbe, vnovčiti
lastninske nakaznice in/ali akceptne naloge
v celoti.
V primeru nakupa delnic z oznako “F”
bo PID s SRD podpisal pogodbo z odložnim
pogojem, SRD pa bo pozval predkupnega
upravičenca, da v roku 45 dni od prejema
obvestila uveljavi predkupno pravico. V primeru uveljavitve predkupne pravice, bo za
ta del SRD vrnil prejeto kupnino.
Slovenska razvojna družba na podlagi
tega razpisa ni zavezana skleniti pogodb o
prodaji delnic s ponudniki.
Za morebitne dodatne informacije v
zvezi s to objavo se lahko pooblaščene investicijske družbe obrnejo na Slovensko
razvojno družbo, d.d., Dunajska 160, Ljubljana.

272. ŽELEZARNA RAVNE-MONTER DRAVOGRAD, OTIŠKI VRH 177,
2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU
Matična številka: 5066255
Številka: 1
Št. delnic: 82.966
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi:
205.538
delnic
oziroma
49,54%
Inter. razdelitev: 75.029 delnic oziroma
18,09%
Notr. odkup: 88.633 delnic oziroma
21,37%
Javna prodaja: 45.634 delnic oziroma
11,00%
273. ŽIMA LJUBLJANA, TRPINČEVA ULICA 108, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5048788
Številka: 3
Št. delnic: 1.380
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 14.850 delnic oziroma 63,66%
Inter. razdelitev: 4.665 delnic oziroma
20,00%
Notr. odkup: 3.812 delnic oziroma
16,34%
274. ŽITO LJUBLJANA, ŠMARTINSKA CESTA 154, 61000 LJUBLJANA
Matična številka: 5391814
Številka: 1
Št. delnic: 64.200
Nom. vr. delnice: 10.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 176.596 delnic
oziroma
55,02%
Inter. razdelitev: 60.451 delnic oziroma
18,83%
Notr. odkup: 29.383 delnic oziroma
9,15%
Javna prodaja: 54.570 delnic oziroma
17,00%
275. GRADIS TEO LJUBLJANA,
ŠMARTINSKA CESTA 134, 1000 LJUBLJANA
Matična številka: 5074924
Številka: 1
Št. delnic: 22.277
Nom. vr. delnice: 1.000
Struktura delnic po ZLPP:
Skladi: 132.413 delnic
oziroma
61,68%
Inter. razdelitev: 20.909 delnic oziroma
9,74%
Notr. odkup: 61.366 delnic oziroma
28,58%
276. GRADIS FINANCE LJUBLJANA, ŠMARTINSKA CESTA 134A, 61000
LJUBLJANA

277. STROJEGRADNJA TRBOVLJE,
VODENSKA CESTA 049, 61420 TRBOVLJE
Matična številka: 5490707
Številka: 1
Št. delnic: 2.751
Nom. vr. delnice: 1000
Ponujene delnice predstavljajo 0,69% osnovnega kapitala družbe.
Kupnina prenešena na SRD na podlagi
II. in III. odst. 22. člena ZLPP je v obliki
šestih certificiranih depozitov UBK banke v
vrednosti vsakega po 50,000.000 SIT.
Izklicna cena celotnega paketa znaša
21.806,899.339 SIT.
Podrobnejši podatki o strukturi lastništva in značilnosti delnic so razvidni iz statuta podjetja, ki je na vpogled vsem pooblaščenim investicijskim družbam pri Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo.
Datum in čas možnega ogleda podjetja, katerega delnice so predmet javnega razpisa,
oziroma sestanka z vodilnimi delavci, SRD
pisno posreduje pooblaščenim družbam za
upravljanje.
Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Javnega razpisa se smejo udeležiti le
pooblaščene investicijske družbe (v nadaljevanju PID ali ponudnik), ki morajo SRD
do 15. 12. 1997 poslati enotno ponudbo vseh
registriranih PID za nakup celotnega paketa. Ponudniki nosijo vse stroške v zvezi s
pripravo in predložitvijo ponudbe. SRD v
nobenem primeru, ne glede na potek in izid
razpisnega postopka, ne odgovarja za navedene stroške. Ponudba se lahko nanaša le na
odkup celotnega paketa delnic, ki je predmet javnega razpisa.
Merilo za izbiro ponudnika je ponujena
cena, ki mora biti izražena v SIT. Ponudnik
lahko kupnino vplača v denarju ali z izročitvijo lastniških certifikatov, kar mora v ponudbi tudi navesti. V primeru plačila kupnine ali dela kupnine v denarju se dosežena
cena revalorizira z indeksom drobnoprodajnih cen od 1. 1. 1993 do dneva oddaje ponudbe (za delnice oznake “F” se cena revalorizira do dneva obvestila, ko SRD obvesti
pooblaščeno investicijsko družbo, da predkupni upravičenec ne uveljavlja predkupne
pravice).
Ponudba mora obsegati:
1. Sporazum za sodelovanje na javnem
razpisu, ki ga v imenu in za račun PID
sklenejo pooblaščene družbe za upravljanje.
2. Odločbo Urada za varstvo konkurence o odobritvi sporazuma.
3. Izpolnjen obrazec za ponudbo - razdelilnik iz katerega mora biti razvidno koliko delnic podjetja in po kakšni ceni kupuje
posamezna PID. V primeru nakupa poslovnega deleža oziroma depozita, se le ta ne
sme razdeliti na več PID.
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Št. 2897
Ob-4952
Republika Slovenija, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino in AAS Avtorska agencija za Slovenijo d.o.o. objavljata
javni poziv
zavezancem za plačilo nadomestila za
privatno in drugo lastno reproduciranje
iz 38. člena zakona o avtorski in
sorodnih pravicah
Zakon o avtorski in sorodnih pravicah
(Ur. l. RS, št. 21/95) je predpisal plačilo
posebnega nadomestila v korist avtorjev, kadar se avtorska dela prosto reproducirajo s
tonskim ali vizualnim snemanjem oziroma s
fotokopiranjem v največ treh primerkih za
privatno uporabo fizičnih oseb oziroma za
lastno uporabo znotraj javnih ustanov.
Nadomestilo se plačuje:
1. Od prodanih oziroma uvoženih naprav
za tonsko ali vizualno snemanje (magnetofoni, kasetniki, videorekorderji); zavezanci
za plačilo so domači proizvajalci oziroma
uvozniki teh naprav.
2. Od prodanih oziroma uvoženih praznih nosilcev zvoka ali slike (magnetofonski
trakovi, avdiokasete in videokasete); zavezanci za plačilo so domači proizvajalci oziroma uvozniki praznih nosilcev zvoka ali
slike.
3. Od prodanih oziroma uvoženih naprav
za fotokopiranje, vključno s telefaksi; zavezanci za plačilo so domači proizvajalci oziroma uvozniki teh naprav.
4. Od fotokopij, izdelanih za prodajo; zavezanci za plačilo so imetniki fotokopirnih
naprav, ki komercialno opravljajo storitve
fotokopiranja.
Obveznost plačila nastopi ob prvi prodaji oziroma ob uvozu naštetih naprav in nosilcev zvoka ali slike oziroma enkrat mesečno od fotokopij, izdelanih za prodajo.
Višina nadomestila je določena z uredbo
Vlade RS (Ur. l. RS, št. 33/97) in se plačuje
v fiksnih pavšalnih zneskih od posamezne
naprave, nosilca zvoka ali slike oziroma fotokopije.
Predpisi o plačevanju nadomestila se
uporabljajo od 18. 10. 1997. Nadomestilo
se plačuje AAS Avtorski agenciji za Slovenijo, ki je z odločbo Urada RS za intelektualno lastnino z dne 3. 10. 1997 pooblaščena, da kot kolektivni zastopnik avtorjev pobira nadomestilo za dovoljeno privatno in
lastno reproduciranje avtorskih del. Zavezanci bodo nadomestilo plačevali na podlagi računa, ki ga bodo prejeli od AAS.
Zakon nalaga zavezancem tudi obveznost sporočanja podatkov, potrebnih za
obračun nadomestila.
Zavezance za plačilo nadomestila javno
pozivamo, da na naslov AAS Avtorske
agencije za Slovenijo, Slovenska 47, Ljubljana, pisno dostavijo naslednje podatke: firmo (samostojni podjetniki navedejo priimek
in ime), sedež, številko žiro računa, davčno
številko in matično številko.
Poleg tega posamezne kategorije zavezancev pozivamo, da hkrati pisno sporočijo
še naslednje podatke:
– število prodanih oziroma uvoženih naprav za tonsko snemanje in naprav za vizualno snemanje v prvih devetih mesecih
leta 1997, in posebej v oktobru 1997;

– število prodanih oziroma uvoženih
praznih nosilcev zvoka in praznih nosilcev
slike v prvih devetih mesecih leta 1997 in
posebej v oktobru 1997;
– število prodanih oziroma uvoženih naprav za fotokopiranje, in sicer ločeno glede
na zmogljivost naprav (do 12 kopij na minuto; od 13 do 35 kopij na minuto; prek 35
kopij na minuto) v prvih devetih mesecih
leta 1997, in posebej v oktobru 1997;
– število črnobelih kopij in barvnih kopij izdelanih za prodajo (dejansko plačanih)
v prvih devetih mesecih leta 1997 in posebej v oktobru 1997.
Rok za dostavo podatkov je 30. november 1997. Opustitev dolžnosti sporočanja podatkov kolektivnemu zastopniku avtorjev
predstavlja prekršek, za katerega se pravna
oseba ali samostojni podjetnik kaznuje z
denarno kaznijo najmanj 200.000 SIT.
Podrobnejše informacije o obveznosti
plačevanja nadomestila za privatno in drugo lastno reproduciranje avtorskih del so
vsebovane v 37., 38., 39., 50. in 184. členu
zakona o avtorski in sorodnih pravicah in v
uredbi o zneskih nadomestil za privatno in
drugo lastno reproduciranje.
Dodatna pojasnila lahko dobite pri pravni službi AAS Avtorske agencije za Slovenijo (tel. 061/133-40-77 med 12. in 14. uro).
Urad RS za intelektualno lastnino
AAS Avtorska agencija
za Slovenijo d.o.o.

– dodeljevanje kreditov enotam malega
gospodarstva po obrestni meri maks.
TOM + 6% in z odplačilno dobo min. 3 leta;
3.2. za sodelovanje pri zavarovanju kreditov, odobrenih s strani bank enotam malega gospodarstva – članom “Garancijskega
sklada” pri “RPC” iz 1.2. točke tega razpisa
(krediti, pri katerih ni subvencionirana
obrestna mera):
– obrestna mera maks. TOM + 9,5%;
– zavarovanje kredita v višini 50% zneska odobrenega kredita s strani banke (brez
vpisa hipoteke), za preostalih 50% kredita
jamči banki “Garancijski sklad” pri “RPC”
v skladu z akti sklada in na podlagi pogodbe
o sodelovanju, sklenjene z izbrano banko.
Prednost pri izbiri bodo imele banke, ki
bodo ponudile najugodnejše pogoje sodelovanja za kreditiranje oziroma zavarovanje
kreditov ter katerih ponudba bo vsebovala
tudi konkretne predloge v zvezi z izobraževanjem oziroma usposabljanjem in informiranjem podjetnikov. Od bank pričakujemo
tudi ponudbo glede možnosti opravljanja določenih strokovnih opravil v zvezi z izvajanjem projekta “Garancijski sklad za Pomurje”.
4. Vsebina ponudbe in trajanje razpisa
Iz ponudbe, sestavljene v skladu z merili
iz 3. točke morajo biti razvidni tudi stroški
obdelave in odobravanja kreditov.
Zainteresirane banke naslovijo ponudbo
za sodelovanje s predloženimi pogoji za kreditiranje in/ali zavarovanje kreditov enotam
malega gospodarstva – članom “Garancijskega sklada” pri “RPC” ter za izobraževanje, usposabljanje in informiranje podjetnikov v roku dvajsetih dni po objavi razpisa v
Uradnem listu RS, na naslov: “RPC”, Regionalni pospeševalni center Murska Sobota, d.o.o., Kocljeva ulica 10, 9000 Murska
Sobota, z oznako: “Prijava banke na razpis
– Ne odpiraj”!
Javno odpiranje ponudb bo v ponedeljek, dne 8. decembra 1997 ob 11. uri v sejni
sobi GZS na Kocljevi ulici 10 v Murski
Soboti.
O izbiri pa bodo ponudniki obveščeni v
10 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.
5. Dodatne informacije lahko dobite na
sedežu “RPC” ali po tel. 069/28-030, kjer je
na vpogled tudi poslovni načrt “Garancijskega sklada za Pomurje”.
“RPC” Murska Sobota, d.o.o.

Ob-4953
“RPC” Regionalni pospeševalni center
Murska Sobota, d.o.o., (v nadaljevanju:
“RPC”) Kocljeva ulica 10, Murska Sobota,
objavlja
razpis
za sodelovanje bank pri kreditiranju in
zavarovanju kreditov
1. Predmet razpisa je sodelovanje bank:
1.1. pri oblikovanju kreditnega potenciala za kreditiranje enot malega gospodarstva
s subvencionirano obrestno mero na podlagi namensko vezanih depozitov “RPC” in
drugih partnerjev (država, občine, lokalni
skladi) pri izbranih bankah;
1.2. pri zavarovanju kreditov, odobrenih
s strani bank enotam malega gospodarstva –
članom “Garancijskega sklada” pri “RPC”;
1.3. pri izobraževanju oziroma usposabljanju in informiranju podjetnikov s področja financiranja in finančnega poslovanja
podjetij.
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo banke in
njihove poslovne enote s sedežem na območju Pomurja, katerih komitenti so samostojni podjetniki in gospodarske družbe z
območja Pomurja, ki v skladu z določili
zakona o gospodarskih družbah izpolnjujejo merila za majhne družbe oziroma obratovalnice samostojnih podjetnikov.
3. Merila za izbiro sodelujočih bank
3.1. za oblikovanje kreditnega potenciala iz 1.1. točke tega razpisa:
– obrestovanje namensko vezanih depozitov “RPC” po obrestni meri min. TOM + 0
in sproščanje depozitov v sorazmerju z zneski odplačanih kreditov vsake tri mesece;
– multipliciranje sredstev namensko vezanih depozitov s količnikom min. 2;

Št. 012-02/95
Ob-4954
Na podlagi določil 6. člena odloka o dimnikarstvu v Občini Tolmin (Ur. glasilo št.
16/96) ter na podlagi določil 10. točke 17.
člena statuta Občine Tolmin (Ur. glasilo
8/95) Občinski svet občine Tolmin objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
dimnikarstva v Občini Tolmin
1. Razpisovalec koncesije je: Občina
Tolmin.
2. Predmet razpisa koncesije je:
a) pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov naprav moči do 499 kw;
b) pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov naprav moči nad 499 kw.
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3. Koncesija za izvajanje dimnikarstva
iz 2. točke tega javnega razpisa bo podeljena:
a) enemu najugodnejšemu ponudniku za
dimnikarski okoliš Podbrdo;
b) enemu najugodnejšemu ponudniku za
dimnikarski okoliš Tolmin.
4. Koncesija za izvajanje dimnikarstva
iz 2.b točke tega javnega razpisa bo podeljena enemu ponudniku za celotno območje
Občine Tolmin (dimnikarski okoliš Podbrdo in Tolmin).
5. Koncesija za izvajanje dimnikarstva
iz točke 2.a tega javnega razpisa bo podeljena za obdobje 5 let od dneva podpisa
koncesionarske pogodbe.
6. Koncesija za izvajanje dimnikarstva
iz 2.b točke tega javnega razpisa bo podeljena za obdobje 15 let od podpisa koncesionarske pogodbe.
7. Ponudnik za pridobitev koncesije mora izpolnjevati naslednje razpisne pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik prijavljen
pri ustrezni davčni upravi Republike Slovenije,
– da je registriran za opravljanje dimnikarske dejavnosti,
– da z ustreznimi listinami dokaže, da
ima na razpolago potrebne merilne instrumente za opravljanje del iz naslova koncesije, ki jo želi pridobiti,
– da z ustreznimi listinami dokaže, da
ima zagotovljene zadostne delovne kapacitete za izvajanje del iz naslova koncesije, ki
jo želi pridobiti,
– da z ustreznimi listinami dokaže, da je
strokovno in kadrovsko usposobljen za
vzpostavitev in vodenje katastra emisij kurilnih naprav,
– da predloži reference o svojem dosedanjem delu,
– da poda pismeno izjavo, da bo sklenil
zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki
jo z opravljanjem svoje dejavnosti lahko
povzroči tretji osebi.
8. Vsebina ponudbe mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 7.
točke tega javnega razpisa,
– predloge cen za opravljanje storitev.
9. Merila za izbor koncesionarja:
– ocenjeno najugodnejšo izpolnjevanje
pogojev iz 7. točke tega javnega razpisa,
– najugodnejša cena za opravljanje storitev dimnikarstva,
– druge posebej ponujene ugodnosti koncedentu.
10. Podroben opis naselij s številom gospodinjstev, ki tvorijo dimnikarska okoliša
Podbrdo in Tolmin ter število naprav moči
nad 499 kw ponudniki lahko dobijo pri strokovni službi oddelka za okolje in prostor pri
Občini Tolmin.
11. Način in roki za oddajo ponudbe:
ponudbe s predpisano vsebino in dokazili
morajo prispeti na naslov Občine Tolmin,
oddelek za okolje in prostor, Tolmin, Ul.
Padlih borcev 1/b v roku 14 dni po dnevu
objave javnega razpisa. Ponudba mora biti
oddana v zaprti ovojnici z oznako in naslovom ponudnika ter z oznako koncesije, ki
jo želi ponudnik pridobiti, in sicer: “Ne
odpiraj – ponudba za koncesijo za dimnikarski okoliš Podbrdo” ali “Ne odpiraj –

ponudba za koncesijo za dimnikarski okoliš Tolmin” ali “Ne odpiraj – ponudba za
koncesijo za dimnikarstvo moči nad 499
kw”. Ponudbe, ki ne bodo ustrezale določilom tega javnega razpisa, bo razpisna komisija izločila iz postopka in jih neodprte
vrnila ponudnikom.
12. Ponudniki bodo o izboru najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 30 dni
po končanem roku za prijavo na javni razpis.
Občina Tolmin

na ŽR Biro 90, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 7, št. 50101-601-194962, z namenom
“Varščina za javno dražbo”.
Ponudnik mora pisno potrdilo o plačani
varščini izkazati najmanj en delovni dan
pred pričetkom javne dražbe predsedniku
BIRO 90, d.o.o.
Vplačano varščino bomo kupcu vračunali v kupnino, ponudnikom, ki na dražbi ne
bodo uspeli, pa jo bomo brez obresti vrnili
najkasneje v petih delovnih dneh po končani javni dražbi.
Nepremičnina se prodaja po načelu videno–kupljeno.
Najboljši ponudnik bo moral skleniti kupoprodajno pogodbo s prodajalcem najkasneje v petih dneh po končani dražbi, kupnino pa bo moral plačati najkasneje v osmih
dneh, ko mu prodajalec posreduje soglasje
javnega pravobranilstva, sicer bo prodajalec zadržal vplačano varščino.
Kupoprodajna pogodba bo vsebovala
klavzulo, da stopi v veljavo, ko jo potrdi
javno pravobranilstvo.
Kupec je dolžan poleg kupnine plačati
še 1/2 prometnega davka in 2% provizijo
posrednika.
Javna dražba bo 1. 12. 1997 ob 16. uri v
prostorih BIRO 90, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 7.
Vsi ogledi in dodatne informacije: BIRO
90, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova 7, tel.
061/131-00-71, ponedeljek, sreda, četrtek
od 9. do 16. ure, torek in petek od 9. do 14.
ure.
BIRO 90, d.o.o., Ljubljana

Ob-4955
BIRO 90, d.o.o., Ljubljana, Dalmatinova
7, na podlagi pooblastila Lesnine Gramex,
p.o., Ljubljana, Šmartinska 106, z dne 7. 11.
1997 objavlja po sklepu delavskega sveta
javno dražbo
za prodajo
počitniškega objekta v neto površini
95,64 m2, v velikosti 115 m2 , vpisano pod
vl. št. 242, k.o. Bohinjska Bistrica za ceno
62.000 DEM. Primopredaja objekta na dan
5. 1. 1998.
Pogoji prodaje
Kupnina v DEM je plačljiva v t.p.
po srednjem tečaju BS na dan plačila. Prednost pri nakupu bo imel kupec, ki bo poleg
najvišje cene ponudil boljše plačilne
pogoje.
Na dražbi lahko sodelujejo fizične in
pravne osebe, ki najkasneje dva dni pred
pričetkom dražbe vplačajo varščino v višini
10% od izklicne cene počitniškega objekta
Št. 462-7/97
Ob-4956
Občina Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, objavlja na podlagi 47. člena zakona
o stavbnih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 44/97)
in odloka o načinu, pogojih in postopku za
oddajo stavbnega zemljišča (Ur. l. SRS, št.
1/87, 46/87 in 9/89) ter sklepa Občinskega
sveta občine Grosuplje, z dne 22. 10. 1997
Oznaka
parcele

A
B

javno dražbo
za prodajo stavbnega zemljišča za
gradnjo poslovnih objektov v k.o.
Grosuplje–naselje
1. Predmet prodaje sta zemljišči namenjeni za gradnjo poslovnih objektov, in
sicer:

Parc.
št.

Izmera
m2

Izklicna
cena
zemljišča (SIT)

Komunalni
prispevek
(SIT)

Izklicna
cena
skupaj (SIT)

1910/31
1910/34

2398
4608

15,618.837
30,013.179

4,710.939
10,364.067

20,329.776
40,377.246

Zemljišči se prodajata ločeno.
2. Na stavbnem zemljišču z oznako A je
predvidena gradnja trgovine in skladišča z
gradbenim in tehničnim blagom ter poslovnih prostorov, na stavbnem zemljišču z oznako B pa gradnja skladišča izolacijskih materialov in poslovnih prostorov. Podrobnejše lokacijske in gradbene pogoje za gradnjo
poslovnih objektov bo določil pristojni upravi organ z lokacijskim in gradbenim dovoljenjem. Stroške pridobitve lokacijskega in
gradbenega dovoljenja nosi kupec.
3. V izklicni ceni zemljišča ni zajeta odškodnina zaradi spremembe namembnosti
zemljišča, ki ga plača kupec po izdaji lokacijskega dovoljenja.
Komunalni prispevek je določen za objekt na parceli z oznako A za 1000 m2 in za
objekt na parceli z oznako B za 2200 m2
uporabne površine objekta. Komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks na komunalne objekte in naprave.

4. Rok za začetek gradnje je eno leto po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
Če kupec ne začne gradnje v predpisanem roku, je dolžan zemljišče vrniti Občini
Grosuplje, oziroma lahko občina Grosuplje
zahteva razveljavitev pogodbe.
5. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki se
izkažejo s potrdilom o državljanstvu Republike Slovenije.
Zastopniki fizičnih oseb morajo na javni
dražbi predložiti pisno pooblastilo. Zakoniti
zastopniki pravnih oseb pa morajo poleg
pisnega pooblastila predložiti še overjen izpis iz sodnega registra.
6. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe vplačati varščino v višini 10% skupne
izklicne cene na žiro račun Občine Grosuplje št. 50130-630-810272 s pripisom za dražbo – poslovni objekti, v roku 15 dni po
objavi javne dražbe v Uradnem listu Republike Slovenije in v istem roku oddati na
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naslov Občina Grosuplje, Kolodvorska 2,
Grosuplje, pisno prijavo v zapečateni kuverti z oznako “za javno dražbo – poslovni
objekti”. V pisni prijavi se navedejo natančni podatki dražitelja in priloži kopija vplačila varščine.
7. Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 10 dneh po javni dražbi
ter plačati izklicano ceno v roku 15 dni po
sklenitvi kupoprodajne pogodbe, sicer se
šteje, da je odstopil od nakupa. V tem primeru plačana varščina zapade v korist prodajalca, plačana varščina zapade v korist
prodajalca tudi v primeru iz drugega odstavka 4. točke tega razpisa.
Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli,
bo varščina vrnjena brez obresti v roku 5
dni po javni dražbi.
8. Kupec mora plačati davek na promet
nepremičnin, kakor tudi vse stroške v zvezi
s kupoprodajno pogodbo in prenosom lastništva.
9. Najmanjši znesek za katerega dražitelj lahko dvigne izklicno ceno je 100.000
SIT.
10. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne odproda zemljišča nobenemu dražitelju.
V tem primeru bo dražiteljem vrnil varščino v roku 5 dni po javni dražbi brez
obresti.
11. Ustna javna dražba bo v torek, 2. 12.
1997 ob 10. uri v prostorih Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje, sejna soba
(I. nadstropje).
12. Vse informacije so na voljo v času
uradnih ur na uradu za splošne zadeve Občine Grosuplje, Kolodvorska 2, Grosuplje
ali po tel. 061/761-211. Po predhodni najavi
je možen tudi ogled zemljišča.
Občina Grosuplje

mu ponudniku – kupcu vštela v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v 5 delovnih dneh po izbiri.
Ponudbe brez vplačane varščine bodo neveljavne. Ponudbe pod najnižjo ceno ne bodo obravnavane.
Prednost pri prodaji bo imel ponudnik,
kateri bo ponudil višjo ceno in plačilo kupnine ob podpisu pogodbe.
b) Javno zbiranje pisnih ponudb velja do
torka, 2. decembra 1997, in sicer do 10. ure
navedenega dne (dospelost po pošti ali prinos – osebna izročitev). Ponudbo je treba
poslati – predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, 1270 Litija, Jerebova
ulica 14. Na ovojnici naj bo vidna oznaka
“Ponudba za nakup garsonjere – Ne odpiraj!” Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naslov ponudnika.
c) Javno odpiranje pisnih ponudb bo v
torek, 2. 12. 1997 na Občini Litija s pričetkom ob 12. uri.
d) O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v petnajstih dneh od dneva odpiranja
ponudb.
e) Nepremičnino prodamo po načelu:
“videno–kupljeno”.
3. Prometni davek, druge dajatve in
stroške prenosa lastništva plača izbrani ponudnik – kupec.
4. Sklenitev pogodbe: izbrani ponudnik
– kupec mora skleniti kupoprodajno pogodbo v roku osmih dni od prejema obvestila o
izbiri ponudnika. Če izbrani ponudnik – kupec v tem času pogodbe ne podpiše, velja,
da odstopa od nakupa in vplačano varščino
zadržimo.
5. Plačilo kupnine: izbrani ponudnik –
kupec plača kupnino najkasneje v petnajstih
dneh po sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
Če kupec preostanka kupnine ne plača v
navedenem roku velja, da odstopa od nakupa in vplačano varščino zadržimo.
6. Izročitev in prevzem nepremičnine bo
naslednji dan po plačilu kupnine.
7. Ogled nepremičnine: po predhodnem
dogovoru (Volk Matjaž, tel. 061/884-005).
Občina Litija

– pripravljeni poravnati stroške investicijskih vlaganj v prostore dosedanjim najemnikom,
– ponudili program, ki se najbolj vključuje v okolje in trdnejše jamstvo za realizacijo programa,
– opravljati deficirano dejavnost in zaposlili več delavcev.
Prijava za razpis mora vsebovati:
– predstavitev dejavnosti,
– izjavo, da bodo kandidati uredili poslovni prostor oziroma zemljišče na svoje
stroške,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije.
Ponudbe je potrebno oddati v 8 dneh po
objavi tega razpisa na Sklad stavbnih zemljišč občine Celje, Trg Celjskih knezov 9,
kjer dobijo interesenti tudi vse potrebne informacije, tel. 063/484-822, int. 367.
Rok za objavo razpisnih rezultatov je trideset dni od dneva izteka razpisnega roka.
Sklad stavbnih zemljišč
Komisija za nadzor nad upravljanjem
s poslovnimi prostori

Ob-4957
Občina Litija, Litija, Jerebova ulica 14,
objavlja
javno zbiranje pisnih ponudb
za prodajo garsonjere
1. Predmet prodaje je garsonjera št. 2 v
II. nadstropju poslovno stanovanjskega objekta Vače 28, 28a, v izmeri 31,12 m2 in
sestoji iz: hodnika 2,06 m2 , kuhinje z bivalno sobo 21,45 m2, kopalnice 3,08 m2, balkona 2,83 m 2 in kleti 1,7 m2.
Poslovno stanovanjski objekt stoji na
zemljišču parc. št. 110 k.o. Vače; vpis etažne lastnine še ni urejen; najnižja cena garsonjere znaša 3,720.558 SIT.
2. Pogoji javnega zbiranja pisnih ponudb:
a) Pisno ponudbo lahko predložijo fizične osebe, katere predložijo potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije in pravne
osebe, ki so registrirane in imajo sedež v
Republiki Sloveniji, kar dokažejo z overjeno kopijo sklepa o registraciji. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv ponudnika, njegov točen naslov, ponujeni znesek, plačilne
pogoje in podpis ponudbe ter vsa zahtevana
potrdila in dokaze.
Ponudbi mora ponudnik priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 20% od najnižje cene. Varščino ponudnik nakaže na
žiro račun prodajalca št. 50100-630-810316
odprt pri Agenciji RS za plačilni promet,
ekspozitura Litija. Varščina se bo izbrane-

Št. 363-1/91
Ob-4958
Mestna občina Celje, Sklad stavbnih
zemljišč, Komisija za nadzor nad upravljanje s poslovnimi prostori objavlja
razpis
1. Za oddajo poslovnih prostorov v začasni najem.
V najem za določen čas se oddajo poslovni prostori v pritličju objekta Ob Hudinji 1 v izmeri 71,30 m2. Prostori so primerni
za proizvodno-skladiščno dejavnost, ki ni
moteča za okolje.
Bodoči najemnik poslovnih prostorov je
dolžan urediti poslovni prostor v skladu z
bodočo namembnostjo na svoje stroške.
Najemna pogodba se bo sklepala za določen čas za dobo treh let s pogojem, da se
lahko prekinejo pred iztekom roka treh let
brez povračila stroškov in nadomeščanja poslovnih prostorov v primeru da bo opravljanje dejavnosti oviralo izvajanje zazidalnega
načrta.
Pri odločanju o dodelitvi poslovnih prostorov in stavbnega zemljišča bo komisija
dela prednost kandidatom, ki bodo:

Ob-4959
Na podlagi 381. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) objavljam v postopku redne likvidacije nad podjetjem Galeb Izola, d.o.o., podjetje za kooperacijo, inženiring in marketing – v likvidaciji, Elvire Vatovec 4, Izola, naslednji
poziv upnikom
Dne 23. 6. 1997 je Okrožno sodišče v
Kopru pri vložku št. 1/00786/00 vpisalo začetek redne likvidacije nad podjetjem Galeb
Izola, d.o.o., podjetje za kooperacijo, inženiring in marketing – v likvidaciji.
Upnike pozivam, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju na naslov: Slovenska razvojna družba, d.d., Dunajska 160, Ljubljana, (za Galeb
Izola, d.o.o. – likvidacijski upravitelj Tatalovič Žarko).
Terjatve naj se prijavijo pismeno v dveh
izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje utemeljenost terjatve.
Likvidacijski upravitelj
Tatalovič Žarko
Ob-4960
Skupščina družbenikov Hranilnice in posojilnice, d.o.o., Novo mesto, je na svoji 6.
seji dne 3. 11. 1997,
sklenila,
da se v skladu s 46. členom Družbene
pogodbe začne postopek redne likvidacije
Hranilnice in posojilnice, d.o.o., Novo mesto,
Seidlova cesta št. 5, zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala pod 50% in zaradi nedoseganja
zakonske višine jamstvenega kapitala, opredeljenega v zakonu o bankah in hranilnicah.
Upniki družbe se pozivajo, da svoje terjatve prijavijo v roku 30 dni od dneva te
objave v Uradnem listu RS.
Prijave terjatev (v dveh izvodih), z dokazili pošljite na naslov: Hranilnica in posojilnica, d.o.o., Novo mesto, v likvidaciji,
Seidlova cesta 5, Novo mesto.
Likvidacijski upravitelj
Zdravko Morela, dipl. ek.
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Ob-4948
Krasniqi Hazir, samostojni podjetnik, objavljam, da bom prenehal opravljati samostojno dejavnost, reg. dne 1. 1. 1995 pri Davčnem
uradu Brežice, izpostava Krško, opravilna številka priglasitvenega lista 19-0728-95.
Ob-4949
Adriatic zavarovalna družba, d.d., Koper, preklicuje veljavnost naslednjih zavarovalnih polic in OSE: ZK 435165, ZK
462063, Z-3 127969, 1-AO-97 508884.
Ob-4950
Smodej Anton, Ponikva 10, Ponikva,
preklicuje priglasitveni list opravilna številka 52-0596/95 z dne 1. 1. 1995, izdan pri
Ministrstvu za finance, RUJP, izpostava
Šentjur pri Celju.
Št. 33/97
Ob-4951
Tredisto, d.o.o., Trgovina, Export – Import, Inženiring, Loka 3, Logatec, preklicuje štampiljko pravokotne oblike z vsebino:
TREDISTO, d.o.o., Loka 3, LOGATEC,
tel./fax: (061) 742-910, 741-407.
Avtomerkur vozila d.o.o., Vošnjakova
16, Ljubljana, preklicuje izjavo o ustreznosti vozila št. A 0156638. s-70288
Avtotehna d.d., Celovška 175, Ljubljana, preklicuje potrdilo o homologaciji, št.
A0110194. s-70148
Bergtour d.o.o., Ranče 9, Fram, preklicuje homoligacije št. B 0015972 za avtobus
MAN D 2866. m-2410
Bilič Gordana, Mladica 21, Semič, preklicuje priglasitveni list št. 05-0356/94.
g-70262
Černoša Jože, Grobelno 155, Grobelno,
preklicuje priglasitveni list št. 52-380/94.
g-70261
Dom Decor d.o.o., Cesta v Gorice 40,
Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico AO
0420060. s-70035
Emzin, Metelkova 6/II, Ljubljana, preklicuje štampiljko z napisom emzin zavod
za kreativno produkcijo Ljubljana. s-70208
Knjigarna Karantanija, Kebetova 34,
Ljubljana, preklicuje štampiljko z naslednjo
vsebino: Knjigarna Karantanija podjetje za
založništvo prodajo literature in distribucijo d.o.o. Kebetova 34 Ljubljana. s-70051
Kurent Stanislav, Ljubljanska cesta 10,
Kranj, preklicuje original potrdilo o obrtnem dovoljenju, opr. št. 27-0227/95, izdala
RUJP Izpostava Ljubljana Šiška. s-70149
Mantel Tatjana, Gašperšičeva 6, Ljubljana, preklicuje štampiljko z naslednjo vsebino: HITRA PREHRANA TATJANA
MANTEL s. p. METELKOVA 9 LJUBLJANA. s-70363
Saliji Ibraim, Dušana Kvedra 20, Šentjur, preklicuje priglasitveni list št.
52-3291/94. g-70260
Seljak Franci, Titova 94, Jesenice, preklicuje priglasitveni list št. 14-0449/94. g-70333
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Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Benič Nataša, Jurčičeva 15, Lenart v Slovenskih Gor., potni list št. AA 268986. m-2330
Bregar Simona, Hrvaški Brod 8, Novo
mesto, potni list št. BA 538793, izdala UENovo mesto. g-70134
Brus Ludmila, Ulica Ele Kristl 12, Lenart v Slovenskih Gor, potni list št. BA
185223. m-2374
Budja Alojz, Linhartova 18, Maribor,
priglasitveni list št. 064-2911/94. m-2496
Cergol Riko, Prešernova cesta 23A, Izola, prepustnico št. AI 83343, izdala UE Izola. g-70265
Cvetek Alojzija, Kneza Koclja 67, Ljubljana, potni list št. AA 770516, izdala UE
Ljubljana. s-70323
Cvetek Martin, Srednja vas v Bohinju
12, Bohinj, potni list št. AA 422216, izdala
UE Radovljica. s-70081
Ćorković Mihaela, Ulica Prekomorskih
brigad 3, Izola, potni list št. AA 204827,
izdala UE Izola. g-70193
Čehovin Marko, Jezerska cesta 12,
Kranj, potni list št. AA 648825, izdala UE
Kranj. g-70056
Debenjak Jožko, Ulica 30. Divizije 17,
Nova Gorica, Kmetijski vložek št. 464, izdala UE Nova Gorica. g-70354
Debenjka Jožko, Ulica 30. Divizije 17,
Nova Gorica, prepustnico št. AI 119721,
izdala UE Nova Gorica. g-70352
Držič Alojz, Smledniška cesta 41A,
Kranj, potni list št. AA 925564, izdala UE
Kranj. p-70197
Fekonja Franz, 6130 Schwaz Rennhammergasse 43, Austria, potni list št. AA
299095, izdala Občina Maribor. p-70026
Ferlinc Alojzij, Ulica Bratov Učakar 8,
Ljubljana, potni list št. BA 181447. s-70127
Ferlinc Katarina, Ulica Bratov Učakar 8,
LJubljana, potni list št. AA 709372. s-70128
Firšt Igor, Bočna 57, Gornji Grad, potni
list št. AA 781841, izdala UE Mozirje.
p-70165
Fortuna Rozalija, Dekani 312, Koper,
prepustnico št. AI 3516. g-70350
Furlan Štefan, Glavni trg 4, Vipava, potni list št. AA 425496. g-70136
Glavač Mihaela, Josipa Ogrinca 12/a,
Kamnik, potni list št. AA 163985, izdala UE
Kamnik. s-70357
Goroslav Matija Čič, Smrečnikova 4,
Novo mesto, potni list št. AA 635307, izdala UE Novo mesto. s-70275
Greifoner Jože, Sp. Žerjavci 9/a, Lenart,
potni list št. BA 320808, izdala UE Lenart.
m-2362
Hlade Jožefa, Gradiška 416, Pesnica pri
Mariboru, priglasitveni list št. 065-0353/95.
m-2472
Horvat Janko, Ribniška 8, Maribor, potni list št. AA 547235, izdala UE Maribor.
p-70128
Jerič Jožef, Tomšičeva 14, Lendava, potni list št. BA 535294, izdala UE Lendava.
p-70154
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Kenda Ivan, Ulica B. Kalina 67, Nova
Gorica, prepustnico AI 65833, izdala UE
Nova Gorica. g-70268
Koban Albina, Prušnikova 28, Maribor,
priglasitveni list št. 064-1070/94. m-2464
Koban Franc, Prušnikova 28, Maribor,
priglasitveni list št. 064-2723/94. m-2465
Kos Božo, Škarpa 10, Mokronog, preklic potnega lista BA 544816, objavljenega
vUL 67/97. s-70135
Kranjčevič Alojz, Kobile 8, Leskovec pri
Krškem, potni list št. AA 334507, izdal Generalni konzulat Munchen. p-70164
Lajovic Nina, Primožičeva 28, Ljubljana, potni list št. BA 248239. s-70158
Lampret Mateja, Gosposvetska 26, Maribor, potni list št. AA 776822, izdala UE
Maribor. p-70131
Lončarič Damjan, Panonska 2, Maribor,
potni list št. BA 371377, izdala UE Maribor. p-70202
Lugarič Milan, Dunajska 101, Ljubljana,
potni list št. AA 875919. s-70210
Marinovič Branka, Adamičeva c. 8, Grosuplje, potni list št. AA 944127, izdala UE
Grosuplje. s-70144
Marolt Jože, Ulica Slavka Gruma 70, Novo mesto, potni list št. AA 031699, izdala
UE Novo mesto. g-70267
Merdanovič Zlatko, Vidovdanska 1,
Ljubljana, potni list št. AA 602069. p-70058
Mihelič Janez, Slovenska 13, Maribor,
potni list št. AA 424679, izdala UE Maribor. p-70132
Oblak Miranda, Ulica Istrskega odreda
1, Izola, prepustnico št. AI 56822, izdala
UE Izola. g-70114
Orešnik Maja, Nova ulica 6, Ljubljana,
potni list št. AA 714772. s-70201
Petek Polona, Hrastje 35A, Limbuš, potni list št. BA 13178, izdala UE Maribor.
p-70129
Petz Sonja, Pomjan 41, Šmarje, Zeleno
karto št. 0459963, izdala Zavarovalnica
Adriatic. g-70036
Pikunič Milan, Ob Ljubljanici 38, Ljubljana, potni list št. AA 931983. s-70308
Podergajs Mateja, Pobrež 7, Slovenske
Konjice, potni list št. AA 939421. p-70196
Polanec Roman, Vintarovci 1a, Desternik, potni list št. BA 392527, izdala UE
Ptuj. g-70133
Pucelj Ivan, Martinja vas pri Mokronigu
38, Trebnje, preklic potnega lista BA
406630, objavljenega v UL 50/97. s-70327
Pušenjka Majda, Marmontova 8, Maribor, priglasitveni list št. 064-247/94. m-2471
Resnik Marjeta, Rožno 14a, Krško, potni list št. BA 241787, izdala UE Krško.
p-70157
Ristić Marko, Pustekla 5, Piran, potni
list št. AA 204700, izdala UE Piran. g-70194
Ristić Milica, Ledine 8, Nova Gorica,
potni list št. AA 983907, izdala UE NovaGorica. g-70137
Rode Bojan, Ljubljanska 4, Kamnik, potni list št. BA 122320, izdala UE kamnik.
s-70233
Rumenič Branko, Ulica Podolga njiva 2,
Notranje Gorice, potni list št. AA 681874.
s-70226
Semprimožnik Boris, Gomilsko 37, Gomilsko, potni list št. AA 965264, izdala UE
Žalec. p-70199
Sermežanski Ivan, Goriška cesta 49, Velenje, potni list št. BA 495792. p-70096
Simonič Jožefa, Hrastje Mota 1B, Križevci pri Ljutomeru, potni list št. AA
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698955, izdala UE Gornja Radgona.
p-70153
Sović Nada, Čadram 72, Oplotnica, priglasitveni list 50-737/94. m-2455
Sriča Damjan, Jakčeva 86, Ljubljana,
potni list št. BA 379975. s-70334
Sturi Vesna, Streliška 6, Nova Gorica,
potni list št. AA 356773, izdala UE Nova
Gorica. g-70266
Tasič Jelena, Celovška 143, Ljubljana,
potni list št. AA 317714. s-70299
Turk Bruno, Branik 92, Branik, potni list
št. AA 285775, izdala UE Nova Gorica.
g-70351
Vehovar Anton, Dolga vas 155, Lendava, potni list št. AA 213999, izdala UE Lendava. p-70136
Zadković Denio, Obala 123, Portorož,
potni list št. BA 231791. g-70356
Zgonec Drago, Podhojni hrib 11, Rob,
potni list št. AA 129668. s-70115
Babnik Marjan, Ravenska pot 32, Škofljica, potni list št. BA 377256. s-70142

Beganović Ramija, Jurčkova cesta 105,
Ljubljana, delovno knjižico. s-70143
Benedejčič Igor, Hrvatinova 20, Ankaran, diplomo Srednje kovinarske šole v Kopru. g-70247
Benil Nataša, Jurčičeva 15, Lenart v Slovenskih Gor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8035. m-2329
Benko Slavko, Žoherjeva 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
165724, reg. št. 61189. m-237
Benko Tomaž, Brje 106, Dobravlje, vozniško dovoljenje, št. 1181602. g-70185
Benkovič Renata, Kapelska 26, Radenci,
indeks št. 82155913 EPF Maribor. m-2488
Berlot Aljoša, Gradnikova 20, Kanal,
vozniško dovoljenje. g-70186
Berlot Žarko, Tolminskih Puntarjev 2/A,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 4640, izdala UE Nova Gorica.
p-70098
Bernik Elizabeta, Linhartova 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010823, ser. št. 30834. s-70300
Berčan Nataša, Belokriška 48 a, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6265, izdala UE Piran. s-70203
Bevc Danilo, Bezenškova 58, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11332.
m-2490
Bezjak Janez, Salovci 32, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
5011. g-70154
Bešter Milena, Sp. Besnica 15, Zgornja
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 806624. g-70010
Bijelić Josip, Ig 84, Ig, zavarovalno polico št. 0365828, izdala Zavarovalnica
Adriatic. s-70046
Bizjak Tatjana, Črešnevec 25, Slovenska Bistrica, maturitetno spričevalo II Gimnazije Maribor, izdano leta 1984. m-2463
Blagojevič Bojan, Radvanjska 63, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št
26464. m-2480
Božič Fabrizio, Škocjan 70, Koper, vozniško dovoljenje, št. 20262. g-70188
Božič Liljana, F. Marušiča 2/3, Izola,
delovno knjižico. g-70085
Božič Luka, Kranjska 45, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24242.
g-70328
Božič Vladimir, Viktorja Kejzarja 323,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu št.
4325. g-70326
Bolka Matija, Cesta na Brdo 56, Kranj,
zaključno spričevalo Srednje šole IskraKranj. g-70012
Borko Roman, Pintarjeva 15, Maribor,
delovno knjižico št. 14121. m-2451/A
Boškin Jožica, Gradnikove brigade 45,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. p-70092
Brdarič Peter, Cesta Talcev 18, Velenje,
zavarovalno polico št. 0378048, izdala Zavarovalnica Adriatic. s-70284
Bregar Simona, Hrvaški Brod 8, Šentjernej, indeks EPF Maribor, št. 81476617, izdala Ekonomska poslovna fakulteta Maribor. g-70023
Bregar Simona, Hrvaški Brod 8, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št,
33756, izdala UE Novo mesto. g-70024
Bremec Cvetko, Šolska 25, Nova Gorica, zaključno spričevalo. p-70150
Bricelj Darja, Slomškova 35, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje grafične
šole v Ljubljani, izdano leta 1974/75,
1975/76 na ime Snoj Darja. s-70055

Brinovec Tomaž, Cesta Komandanta Staneta 15, Litija, spričevalo 1. letnika Srednje
lesarske šole v Škofji Loki, šolsko leto
90/91. s-70065
Brkan Vedran, Sokolska 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35815.
m-2477
Brkopec Sonja, Jedinščica 23, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28890. g-70242
Brus Milan, Industrijska 10, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94845. m-2401
Buden Tihomir, Gosposvetska 12, Maribor, zaključno spričevalo smer ključavničar, izdano leta 1986. m-2442
Buden Tihomir, Čalinec 85, Čalinec, letno spričevalo in zaključno spričevalo Srednje gradbene šole Maribor, izdano leta
1985-88. m-2460
Bukšek Danijel, Sv. Jurij 13, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 16343.
p-70243
Celin Jerneja, Štihova 25, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 4832. s-70144
Cerar Metod, Kokošnje 8, Dob, zavarovalno polico št. 0444014, izdala Zavarovalnica Adriatic. s-70280
Cergonja Miran, Cesta na Markovec 1B,
Koper, zavarovalno polico AO 0473980, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-70011
Cerič Mehmed, Padna 60, Sečovlje, priglasitveni list 40-0352/94. g-70220
Cigut Nina, Nemčavci 14, Murska Sobota, dijaško mesečno vozovnico, št. 20895.
s-70355
Ciringer Dejan, Koroška 102, Maribor,
indeks št. 93307652 Tehn. fakultete Maribor. m-2408
Colner Miha, Cesta 4. Julija 115a, Krško, indeks Filozofske fakultete. s-70324
Cvetko Ida, Teslova 3, Maribor, indeks
št. 93350311 TF Maribor. m-2335
Cvetković Dejan, H. Tomšiča 3, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
95399. m-2373
Ćoragić Nesim, Dolenjska cesta 46,
Ljubljana, delovno knjižico. s-70182
Ćosić Marko, Vrečkova 7, Kranj, potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence v cestnem
prometu št. 603044. s-70132
Čakš Iztok, Bratov Greifov 36, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
elektrotehniške in računalniške usmeritve
Maribor, izdano leta 1991. m-2352
Čaušević Mujo, Kriška vas 2, Višnja gora, zaključno spričevalo Šole za voznike motornih vozil, izdano leta 1981. s-70295
Čebin Janez, Ljubljanska cesta 4, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
49206. s-70118
Černjak Rok, Kunaverjeva 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37129.
s-70322
Česen Petra, Mlakarjeva 59, Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1147029,
št. reg. 31783. s-70205
Čimžar Urška, Britof 200, Kranj, duplikat indeksa FDV. g-70101
Čufer Bor, Hrušica 105, Hrušica, vozniško dovoljenje, št. S 605616. g-70096
Debevec Vicencij, Zamostec 1, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 6818, izdala
UE Ribnica. s-70264
Dečko Rudolf, Cesta padlih aktivistov
NOV 11, Rogaška Slatina, zavarovalno polico št. 0379038, št. reg. CE - N8 - 164.
g-70057

Druge listine
Adriatic d.d., Rogaška cesta 19, Šmarje
pri Jelšah, zavarovalno polico AO 9061516,
izdala Zavarovalnica Triglav na ime Mikuljan Marjan. g-70151
Afric Jože, Goriška 38, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 123708,
reg. št. 15792. g-70166
Alešnik Alen, Zagorje, vozniško dovoljenje, št. 10981. p-70201
Alič Borut, Mokrice 12, Vrhnika, diplomo Srednje šole tehniških strok in osebnih
storitev, Ljubljana, št. I/292 R - 4. s-70330
Ambrožič Metoda, Obala 126, Izola, zavarovalno polico št. 1/AO 0497594. g-70238
Anderlič Natalija, Aškerčeva 9, Rogaška
Slatina, indeks št. 61082968 Pedagoške
fakultete Maribor. m-2383
Andjelković Daniel, Proletarskih brigad
58, Maribor, indeks št. 61131769 Pedagoške
fakultete Maribor. m-2348
Antič Džermina, Koroška 19, Maribor,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ na Delavski
univerzi Maribor, izdano leta 1984/85,
1985/86 in 1. letnika Frizerske šole Maribor, izdano leta 1987. m-2355
Anzeljc Marjan, Lemutova 14, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala
UE Nova Gorica. p-70142
Babič Škulj Saša, Sončna pot 48, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št 7799,
izdala UE Piran. g-70189
Bajc Karin, Planinska cesta 9/A, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19418.
g-70031
Bajrić Klementina, Bevkova 1/A, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Nova Gorica. p-70167
Balant Jože, Šmartno 145/b, Šmartno pri
Slovenj Gra., delovno knjižico. g-70113
Baltić Hasnija, Vevška cesta 46, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 40163.
s-70045
Barič Irena, Polje cesta VI 20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
244961, reg. št. 170719. s-70116
Barta Jožef, Sp. Voličina 82a, Voličina,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 2802.
m-2470
Batagelj Alojz, Stomaž 84, Dobravlje,
spričevalo. g-70253
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Djurković Nataša, Ulica Bratov Učakar
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 767219, reg. št. 160364. s-70043
Dobaj Ivan, Zrkovska 24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 77093.
m-2397
Dokl Damjan, Ulica Heroja Lacka 41,
Lenart v Slovenskih Gor., vozniško dovoljenje, kat. BGCHE, št. 6147. m-2382
Dolinar Sonja, Bevke 113, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 1911.
s-70042
Dolinšek Branko, Šercerjeva 8, Slovenj
Gradec, zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano leta
1974/75. g-70112
Dolničar Stanislav, Roje pri Čatežu 8,
Velika Loka, diplomo št. 1811 Srednje šole
za trgovinsko dejavnost Ljubljana, izdano
leta 1986. g-70223
Drašler Šimen, Verd 8, Vrhnika, dijaško
mesečno vozovnico, št. 902-0174, na relaciji Vrhnika–Postojna. s-70213
Drevenšek Ciril, Hajdina 22E, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 7398, izdala UE Ptuj. g-70173
Dulmin Aleš, Šišenska 39, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1215. s-70289
Dvoršak Mirko, Frankolovska 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 38037. m-2372
Erzar Roman, Spodnje Gameljne 9,
Šmartno, zaključno spričevalo Srednje šole
tahniških strok in osebnih storitev, izdano
leta 1986. s-70017
Fabjan Jožica, Vidmarjeva 1, Novo mesto, zaključno spričevalo Tehnične kmetijske šole Novo mesto, izdano na ime Muhič
Jožica. g-70106
Ferk Franc, Koroška 110, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. S 799710,
reg. št. 13124. m-2369
Ferletič David, Ustje 52, Ajdovščina, diplomo Srednje pomorske in prometne šole v
Piranu, izdano leta 1989. m-2389
Ferš Maks, Bresterniška graba 90, Kamnica, spričevalo OŠ Bresternica Kamnica
od leta 1953 - 1961. m-2437
Fink Anton, Obrh 15, Dolenjske Toplice, delovno knjižico ser. št. 86875, reg. št.
19292. g-70245
Flajšaker Ema, Jelenče 27, Pesnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 6954.
m-2491
Flerin Emil, Grobeljska 16, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10830, izdala UE Domžale. s-70231
Fortuna Renato, Smrečje 6, Vrhnika,
spričevalo 8. razreda OŠ Boris Kidrič, izdano leta 1989. s-70139
Fortuna Simon, Smrečje 6, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 10185,
izdala UE Vrhnika. s-70049
Frangež Milan, Cesta ob Ribniku 4,
Orehova vas, zaključno spričevalo Poklicne šoferske šole, izdano leta 1974/75.
m-2328
Frangež Sabina, Lovrenc, spričevalo.
p-70190
Fras Dabijel, Črešnjevci 184, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 2558. p-70168
Fras Franc, Irgoličeva 45, Hoče, zavarovalno polico št. 0422566, izdala Zavarovalnica Adriatic. m-2483
Frlic Igor, Gosteče 3, Škofja Loka, vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-70306

Gabron Zoran, Ulica 21. maja 20, Brežice, indeks Biotehnične fakultete v Ljubljani. s-70212
Galun Nataša, Murnikova 22, Maribor,
indeks št. 71081055 Pravne fakultete Maribor. m-2368
Gantovič Danica, Zrkovci 56, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH; št. 80580.
m-2419
Garbas Rok, Tržaška 47, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 40349. s-70131
Genorija Jože, Spodnja Draga 25, Ivančna Gorica, delovno knjižico. s-70083
Gerič Nataša, Zadružna 12, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 12881, izdala UE Lendava. p-70135
Gerlič Bogdan, Sp. Korena 28A, Zgornja Korena, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št, 66521. m-2323
Germ Marjan, Zg. Bistrica 126, Slovenska Bistrica, priglasitveni list št. 50-0332/94,
mat. št. 5068507. m-2395
Gladek Cvetka, Tacenska cesta 78, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
513778, reg. št. 127298. s-70015
Glavač Mihaela, Ulica Josipa Ogrinca
12/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6606, izdala UE Kamnik.
s-70358
Gobec Zdravko, Mestni trg 16, Slovenske Konjice, indeks Univerze v Mariboru
Visoka teh. šole št. 95007477. m-2439
Gojkošek Marijana, Draženci 65, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 35443,
izdala UE Ptuj. g-70177
Golnar Janez, Sovjak 54, listino. p-70130
Golob Miran, Ulica 8. februarja 81, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. 40860. m-2466
Gorenak Srečko, Zlakovska cesta 3, Zreče, spričevalo o končani šoli za voznike.
g-70109
Gorjup Alojz, Dolenja vas 21, Selca,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 17 Delovodske šole avtomehaniške stroke pri
Tehniški šoli za strojništvo, Ljubljana.
s-70329
Gorjup Doris, Majstrova 17 Vir, Domžale, spričevalo 1. letnika SŠTP, Ljubljana,
izdano leta 1991 na ime Poljanšek Doris.
s-70021
Gornik Peter, Vičava 40, Ptuj, zaključno
spričevalo Steklarske šole Rogaška Slatina,
izdano leta 1995/96 spričevalo. g-70174
Goroslav Matija Čič, Smrečnikova 4,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10336, izdala UE Novo mesto. s-70276
Goršek Renata, Goriška vesta 54, Velenje, zavarovalno polico št. 0532852.
g-70153
Gradišar Branimir, Male Lašče 43, Velike Lašče, zavarovalno polico št. 1478765,
izdala Zavarovalnica Triglav. s-70044
Gračnar Glorija, Pohorska 4, Celje, spričevalo 2. letnika SŠGT Celje, izdano leta
1995/96. m-2381
Grdovič Petrina, XXX divizije 12, Lucija, Portorož, indeks. g-70316
Gregorin Mitja, Brezje pri Dobrovi 36,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 888563, reg. št. 159062. s-70002
Greifoner Jože, Sp. Žerjavci 19a, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 6843.
m-2363
Gričnik Zlatko, Sele pri Polskavi 7, Pragersko, zaključno spričevalo Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta
1990/91. m-2427

Grobelšek Urška, Virštanj 33, Podčetrtek, zaključno spričevalo Gimnazije Center
Celje – humanistična smer. m-2345
Grubar Martin, Slavka Gruma 72, Novo
mesto, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne
trgovske šole v Brežicah. g-70190
Gruden Igor, Vavta vas 86, Straža, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 10217.
p-70027
Grušovnik Urška, Selniška 8, Ruše, indeks in študentsko PF v Mariboru št.
71085206. Gubenšek Jakob, Zofke Kvedrove 30, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 812. m-2315
Gubenšek Marjan, Pohorski bataljon 12,
Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 738. g-70251
Guralj Milorad, Goriška ulica 12, Koper,
zavarovalno polico, št. 438951. g-70301
Hafner Jurij, Forme 35, Žabnica, zaključno spričevalo Poklicne avtomehanične šole,
izdano leta 1976. g-70009
Hafner Jurij, Forme 35, Žabnica, zaključno spričevalo šofer – avtomehanik št.
9B/ŠK. L., izdano leta 1979. g-70222
Halili Memet, Cesta Dveh Cesarjev 104
R, Ljubljana, diplomo Srednje agroživilske
šole v Mariboru, izdano leta 1986. s-70214
Hanzelič Helena, Ksaver Mešiča 7, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
6138, izdala UE Ormož. g-70157
Harl Stanko, Obrat 8, Lenart v Slovenskih Gor., vozniško dovoljenje, kat. FBGCH, št. 5475. m-2358
Hatunšek Veronika s. p., Partizanska 59,
Oplotnica, priglasitveni list št. 50-0946/94.
m-2396
Hernav Saša, Sečavo 29, Rogaška Slatina, spričevalo 2. OŠ Rogaška Slatina.
g-70348
Hlede Alma, Vodnikovo neselje 39,
Ljubljana, diplomo Učiteljišča v Ljubljani,
izdano leta 1968. s-70179
Hohnec David, Chengdujska 34, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 31859.
s-70077
Hojnik Srečko, Čagona 43, Cerkvenjak,
spričevalo Srednje kov. strojne šole Maribor, izdano leta 1989. m-2326
Holcer Mihaela, Na Lipico 3, Šentjur,
študenstko izkaznico št. 81466009 Ekonomske poslovne fakultete Maribor. m-2376
Horvat Franc, Aškerčeva 16, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Maribor, izdano
leta 1960. m-2461
Horvat Kristina, Grčarjeva 17a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
52744. m-2445
Horvat Lidija, Nedelica 96a, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12685,
izdala UE Lendava. p-70161
Horvat Marjan, Murska Sobota, listino.
p-70192
Horvat Simona, Vrtnarska ulica 3, Murska Sobota, dijaško mesečno vozovnico, št.
000689. s-70048
Horvath Livia, Čentiba 322/d, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13670,
izdala UE Lendava. p-70134
Hosta Vicencij, Tonijeva 1, Škofljica,
spričevalo Šole za poklicne voznike, izdano
leta 1971 za kat. C in E. s-70047
Hočevar Robert, Dornice 7 a, Vodice,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2941.
s-70058
Hočevar Zdenka, Svetinova 18, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. S 427189.
g-70321

Stran 5576

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 70 – 14. XI. 1997

Hren Tomaž, Ruska 14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100206.
m-2364
Hribar Aleš, Cesta Padlih borcev 10a,
Hrastnik, indeks EPF Maribor št. 81446962.
m-2320
Hrnčič Bogomir, Vrhtrebnje 6, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
344418, reg. št. 5056, izdala UE Trebnje.
s-70126
Humar Darko, Grgar 118, Grgar, zaključno spričevalo EGŠC Branko Brelih
Nova Gorica, št. 3225, izdano leta 1976.
g-70187
Husnjak Mario, Petrovičeva 23, Ljubljana, delovno knjižico. s-70197
Ilić Ljubomir, Mokranje, Negotin, potrdilo o uspešno končanem usposabljanju z
delom, izdala Delavska univerza Cene Štupar Ljubljana, št. 78/89, leta 1989. s-70195
Ivančič Tomislav, Fram 156, Fram, spričevalo 1. 2. in 3. letnika Poklicne kovinarske šole Maribor, izdano leta 1971/74.
m-2356
Jakovljevič Milomir, Kneza Koclja 36,
Maribor, zavarovalno polico AO 0457816,
izdala Zavarovalnica Adriatic. m-2495
Jakočič Sara, Studeno 51, Postojna, listino. g-70140
Jama Urška, Podbrezje 37, Naklo, spričevalo 1. in 2. letnika SŠEDU, letnik 90/91
in 91/92. g-70311
Janžek Jože, Spodnje Negonje 10, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 12331, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-70094
Janžič Aleš, Ulica Staneta Severja 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 101114. m-2324
Jančič Gregor, Kamnogoriška cesta 54,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
32686. s-70006
Jarc Tina, Ulica Malči Beličeve 58, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011871, reg. št. 204390. s-70278
Jastrobnik Tomaž, Drapšinova 24, Celje, vozniško dovoljenje. p-70147
Jelečevič Edina, Revolucije 8, Jesenice,
listino. g-70344
Jelnikar Justina, Na Dolih 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S296007,
reg. št. 51753. s-70279
Jerebič Natalija, Hum 21, Ormož, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 10623.
g-70257
Jezeršek Mateja, Nova Oselica 5, Sovodenj, vozovnico Alpetour št. 429712,
429713. g-70008
Juras Jadranka, Ulica Metoda Mikuža 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1025851, reg. št. 205800. s-70117
Juretić Jadranka, XXX Divizije 12, Portorož, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7081.
g-70108
Jurinčič Miro, Vioalijeva 16, Piran, spričevalo št. 34261, izdano v Celju. cb g-70169
Jurič Anton, Klopce 6b, Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne lesarske šole št. 77, izdano leta 1976.
m-2342
Jus Mladen, Selnica ob Muri 36a, Ceršak, zaključno spričevalo Trgovske šole Maribor, izdano leta 1981. m-2421
Kajnta Stanislav, Teharje 20 a, Teharje,
spričevalo, št. 1250, izdano leta 1983 in
spričevalo o zaključnem izpitu, št. 29/83
Srednje šole tiska in papirja v Ljubljani.
g-70303

Kalabić Zvonka, Bevkova 7, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19842,
izdala UE Grosuplje. s-70063
Kalistewr Marko, Pretner 13, Postojna,
listino. p-70152
Kališčar Olga, Jezero 46, Preserje, zavarovalno polico št. 510274, izdala Zavarovalnica Tilia. s-70274
Kardašević Senad, Ulica Bratov Rupar
8, Jesenice, diplomo Srednje kovinarske in
cestnoprometne šole v Škofji Loki, izdana
leta 1991. s-70022
Katona Tomaž, Jakčeva 31, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
134360, reg. št. 183617. s-70196
Kavs Marko, Cerkova 26, Ljubljana, zaključno spričevalo Šole za voznike motornih vozil Ljubljana, izdano leta 1974/75.
s-70281
Kavčič Marko, Levstikova 25, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24938. s-70076
Keder Leon, Orlova 26, Ljubljana, zavarovalno polico št. 1056752, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-70052
Kegelj Srečko, Andrenci 32, Cerkvenjak,
diplomo SKSMŠ Maribor, izdana leta 1987.
m-2425
Kelbič Damjan, Radvanjska 54, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje elektro
rač. šole Maribor, izdano leta 1995/96.
m-2476
Kerin Helena, Milčinskega 14, Celje,
spričevalo. p-70200
Kitak Marija, Betnavska 129, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5560.
m-2454
Klajnščak Ljubomir, Šmarjeta 15, Šmarješke toplice, obrtno dovoljenje št.
011617/0148/00-48/1995. g-70331
Klančar Martina, Ponikva 59, Ponikva,
listino. p-70198
Klenovšek Renata, Drska 59a, Novo mesto, indeks EPF Maribor, št. 71333682.
g-70171
Klep Marjana, Zagrebška 58, Ptuj, 4 delnice M Banke Emisije 00382167. g-70339
Klinc Matej, Celjska cesta 19, Celje, vozniško dovoljenje, št. 38099. p-70159
Knafelc Alenka, Kvedrova cesta 36,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 0553869,
izdala Zavarovalnica Adriatic d. d PE Ljubljana in Zeleno karto SLO – 01 0481367.
s-70180
Knap Aleš, Rošpoh Del 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
1091589, reg. št. 94190. m-2444
Koban Jadranka, Obrtna 8, Lenart v Slovenskih Gor., zavarovalno polico AO
300826, izdala Zavarovalnica Adriatic.
m-2406
Kobetič Bogomir, Medičeva 7, Novo mesto, uradno potrdilo za registracijo vozila
MB 1824 št. M 44592410920371, št. šasije
VDB 6521061K258739. g-70243
Kocbek Ivanka, Trčova 264, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
46662. m-2391
Koderman Rudolf, Cmureška 4, Lenart,
vozniško dovoljenje, kat. ABGHCE, št.
7544. m-2479
Kogovšek Anton, Pungrt 30, Šmartno pri
Litiji, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
542761, reg. št. 7841. s-70053
Kokalj Jure, Zg. Luša 3, Selca, vozovnico Alpetour št. 405009. vozno karto.
g-70164
Kokol Boris, Ptujska 18, Rače, priglasitveni list št. 064-1089/94. m-2390

Kokot Vera, Prisoje 8, Koper, obrtno
dovoljenje
in
odločbo
št.
016608/0509/00-27/1995. g-70110
Kokot Vladimir, Pestike 2, Zavrč, zaključno spričevalo Poklicne kovinarske šole Maribor, izdano leta 1982. m-2331
Kolar Silva, Stepišnikova 3, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
720. m-2449
Komac Marko, Mala vas 55, Bovec, delovno knjižico izdano leta 1982, izdala Občina Škofja Loka. p-70093
Komplet Aleš, Brezovo 45, Šmartno v
Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat. H,
št. 37351. g-70094
Kontrec Igor, Dol. Počehova 15, Pesnica, spričevalo o zaključnem izpitu Strojne
kmetijske šole Maribor, izdano leta 1982.
m-2422
Končan Jože, Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
128607, S 228721, izdala UE Ljubljana.
s-70269
Končan Peter, Ljubljanska c. 16, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
23018. s-70037
Kop Helena, Podgorje 58, Podgorje pri
Slov. Grad., spričevalo 4. letnika Gimnazije
Ravne na Koroškem št. 94195. g-70178
Kopačin Marjan, Podbreg 33, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
951713. g-70312
Koprivc Andrej, Planina 77, Planina pri
Sevnici, zaključno spričevalo Srednje tehniške šole, izdano leta 1990. g-70028
Kopše Sabina, Hrenca 6b, Maribor, indeks Visoke pravne šole v Mariboru št.
71066140. m-2338
Koren Boštjan, Stari log 12, Pragersko,
zaključno spričevalo Zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1996. m-2411
Kores France, Stopče 32A, Grobelno, listek pri Urarju Terglavčnik št. 614. m-2413
Korošec Jože, Bukovec 130, Zg. Polskava, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
5376. g-70230
Kos Jerca, Barjanska cesta 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
137472, S 353386, izdala UE Ljubljana.
s-70270
Kos Milena, Kebelj, Oplotnica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 12166. g-70156
Koselj Igor, Koroška 13, Tržič, letno
spričevalo Centra srednjega usmerjenega
izobraževanja, izdano leta 1984/85 – program kovinarstvo in strojništvo. g-70227
Kosmač Greta, Ulica Željka Tonija 8,
Ljubljana, zaključno spričevalo Srednje
ekonomske šole, izdano leta 1983 izdano na
ime Troha Greta. s-70347
Kosmač Herman, Štefetova 15/A, Šenčur, maturitetno spričevalo Šole za živinorejsko veterinarske tehnike Ljubljana, izdano leta 1978. g-70033
Kotnik Martina, Cesta Notranjskega
odreda 38, Stari trg pri Ložu, spričevalo 4.
letnika, izdala Poljanska gimnazija v Ljubljani leta 1994. s-70298
Kovač Franc, Podgorje 10, Šentjur, spričevalo Kmetijske šole, izdano leta 1967/68.
g-70336
Kovač Maja, Bratov Učakar 104, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 43219.
s-70198
Kovač Roza, Trubarjeva 55A, Celje, vozniško dovoljenje, št. 233. p-70146
Kovačič Branko, Hafnerjevo naselje 31,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. AB-
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CEGH, št. 14602, izdala UE Škofja Loka.
s-70064
Kovačič Dušan, Miklošičeva 1B, Domžale, diplomo Poklicne kovinarske šole, izdana leta 1979. s-70293
Kovačič Sonja, Gočova 21, Sv. Trojica v
Slov. Gor., zaključno spričevalo Srednje
takstilne šole Maribor, izdano leta 1969.
m-2447
Kovšček Damijan, Kartinova 10, Šmarje
pri Jelšah, indeks. p-70163
Kozel Venčeslav, Zofke Kukovič 7, Miklavž na Dravskem pol., spričevalo za poklicnega voznika, izdano leta 1974 v Mariboru. m-2453
Kozjan Aleksandra, Štepanjsko nabrežje
18, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1095986, št. reg. 208907.
s-70039
Kozjek Andrej, Ljubgojna 10, Horjul, zaključno spričevalo 3. letnika Srednje šole za
strojništvo, izdano leta 1987. s-70070
Kozlevčar Franc, Sp. Blato 22, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1984, izdala UE Grosuplje. s-70217
Košar Ksenija, Efenkova 28, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 76816.
m-2438
Kočevar Kristjan, Kastelec 7, Črni Kal,
vozniško dovoljenje, št. 27771, izdala UE
Koper. g-70111
Kranjec Jožef, Tešanovci 106, Moravske Toplice, študentsko izkaznico št.
81484186 EPF Maribor. m-2492
Kranjec Srečko, Tomšičeva 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27397.
m-2435
Krejič Željko, Ulica Bratov Vošnjakov,
Celje, listino. p-70191
Križnik Jožef, Vransko 46, Vransko,
spričevalo o končani šoli za voznike motornih vozil št. 3470, izdano leta 1972. g-70034
Kristan Boštjan, Cesta Talcev 37, Kranj,
spričevalo 1. letnika Srednje elektro in strojne šole Kranj, izdano leta 1989/90. g-70100
Krivorotov Iztok, Klavčičeva 12, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
12615, izdala UE Kamnik. s-70003
Krištof Mirko, Vinarje 51, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 89309.
m-2387
Krulec Aleš, Nušičeva 12, Celje, indeks
EPF Maribor, izdan leta 1996. m-2412
Kuhar Milan, Salendrova 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1095847, reg. št. 202355. s-70138
Kuhar Nataša, Ob sotočju 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
292944, št. reg. 186923. s-70206
Kuhar Roman, Zaboršt 29, Dol pri Ljubljani, diplomo Srednje šole tehniških strok
in osebnih storitev Ljubljana, št. VIII/1882
R - 33, izdana leta 1988. s-70224
Kumelj Eva, Ulica Pohorskega bataljona 119, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 999013, št. reg. 206478.
s-70069
Kupčič Irena, Savci 46, Sv. Tomaž, vozniško dovoljenje, kat. BFGH; št. 5335.
g-70255
Kuralt Marko, Staneta Žagarja 41, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 13453. g-70163
Kušar Jaka, Brilejeva 8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7662. s-70273
Lah Tanja, Cesta na polje 10, Pragersko,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske Maribor, izdano leta 1997. m-2393

Lakner Franci, Rovtarske Žiberše 9, Rovte, dijaško mesečno vozovnico, št.
902-0168, za smer Logatec-Postojna.
s-70072
Lapajne Matej, Godovič 114, Idrija, spričevalo OŠ J. Mihevca, Idrija, izdano leta
1981/82 in 1988/89. g-70059
Lavrin Ivan, Šemnik 36, Izlake, spričevalo 1. in 3. letnika Tehniške strojne in elektro šole Trbovlje - odsek za jaki tok. g-70097
Leopold Dragan, Trojiški trg 4, Sv. Trojica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8470. m-2317
Lesar Zvonko, Rožičeva 5, Ljubljana, zaključno spričevalo Poklicne mehanske šole,
izdano leta 1983. s-70202
Lesjak Stanislav, Lačna gora 6a, Oplotnica, zaključno spričevalo Šoferske poklicne šole Maribor, izdano leta 1975 št. 95 na
Kmetijski šoli. m-2418
Levec Alenka, Križ 37, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 12880, izdala UE Kamnik. s-70181
Lešnik Franc, Kale 5, Šempeter v Sav.
dolini, spričevalo Šole za voznike motornih
vozil Ježica. g-70027
Lešnik Tomaž, Ulica Josipa Priola 8, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Tehniške kemijske šole Ruše, izdano leta 1980.
m-2420
Ličina Anis, Na Jami 3, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 6053. s-70129
Lokmani Emine, Koroška cesta 26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
110244. m-2468
Lončarič Mateja, Cesta Zmage 92, Maribor, indeks št. 81419696 Ekonomske poslovne fakultete Maribor. m-2440
Lovec Jožica, Rimska 18, Poljčane, delovno knjižico. m-2343
Lužnik Marjeta, Sejmišče 36, Mislinja,
indeks št. 61122976 Pedagoške fakultete
Maribor. m-2394
Lukan Mateja, Prikrnica 18, Moravče,
zaključno spričevalo Srednje gostinske šole
v Ljubljani, izdano leta 1992. s-70204
Luzar Janez, Novo polje c. XV/19, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 473345. s-70066
Mažgon Jasna, Jarška cesta 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S79385, reg. št. 9127. s-70248
Magdalenc Anton, Vezna 5, Orehova
vas, priglasitveni list št. 064-0634/94.
m-2341
Majcenič Vinko, Zg. Partinje 4, Jurovski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št.
3620, izdala SO Lenart. m-2316
Majerič Miroslav, Vinogradniška 7, Orehova vas, priglasitveni list 0642450, mat. št.
5280812. m-2426
Makarič Srečo, Jaka Platiše 3, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 34, izdano leta 1978/79. g-70016
Makovšek Anton, Frankolovo 28, Frankolovo, vozniško dovoljenje, št. 24281.
p-70148
Maluz Daniel, Brezovica 9, Bizeljsko,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje lesarske šole, izdano leta 1991/92. s-70225
Manfreda Marjan, Idrija pri Bači 71,
Most na Soči, vozniško dovoljenje, št. S
220392, izdala UE Tolmin. p-70143
Mantel Tatjana, Gašperšičeva 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1003206, reg. št. 198490. s-70362
Manček Ulša, Cesta Brigad 40, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27750, izdala UE Novo mesto. g-70246

Marguč Zmaga Nataša, Klinetova 8, Maribor, indeks št. 81455733 EPF Maribor.
m-2325
Marin Drago, Miklošičeva 10, Celje,
dvižni listek za uro št. 6531 pri Urarju Trglavčnik, celje. m-2415
Marinič Boris, Cesta v Rošpoh 20, Kamnica, maturitetno spričevalo Srednje tehn.
elektr. strojne šole Maribor, izdano leta
1981. m-2398
Marjanovič Biljana, Trubarjeva 7, Šmarje pri Jelšah, diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem. g-70335
Markovčič Iztok, Kajuhova 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
319955, reg. št. 187311. s-70130
Marolt Jože, Slavka Gruma 70, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 6698, izdala UE Novo mesto. g-70244
Martinčič Jožef, Dolenje jezero 42, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
1730, izdala UE Cerknica. s-70060
Marčinkovič Anto, Celjska 10A, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št. 3888. g-70341
Matjačič Barbara, Šercerjeve brigade 5,
Maribor, indeks št. 61127609 Pedagoške
fakulte ter Maribor in študentske izkaznice
št. 61127609. m-2452
Maurič Melita, Rudarjevo 1, Črna na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14015, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-70183
Mavhar Karel, Padeški vrh 7, Zreče, delovno knjižico. p-70189
Mačar Tomo, Brodarjev trg 13, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 44420.
s-70079
Meden Tomaž, Zelena pot 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S 934777,
reg. št. 162193. s-70146
Medvešček Alojz, Šmarješke toplice, listino. g-70141
Mejač Vera, Ljubljanska cesta 3a, Kamnik, delovno knjižico. s-70359
Memon Danijel, Sokolska 101, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94633.
m-2378
Mermal Jože, Ulica V kokovšek 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932944, reg. št. 40476. s-70102
Mesojedec Andrej, Ježa 85, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
177223, št. reg. 134615. s-70211
Metličar Jože, Libna 13, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 13659. p-70244
Mevlja Elizabeta, Srebrničeva 1, Koper,
delovno knjižico. s-70160
Mihelič Zdenka, Zgornje Partinje 30, Lenart v Slov. Goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 9026. m-2469
Mitič Radoslav, Cesta IX. Korpusa 95,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Nova Gorica. p-70162
Mitreska Irena, Pavšičeva 20, Logatec,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2163.
s-70152
Miško Petra, Pavlovci 15/b, Ormož, študentsko izkaznico št. 81466876. m-2478
Mlakar Bogomir, Hotovlje 30, Škofja
Loka, diplomo Univerze Edvarda Kardelja
Fakultete za telesno kulturo, izdana leta
1984 pod št. 603. s-70282
Mlinarič Milan, Zrinjskega 27/a, Maribor, diplomo št. 6/509 Visoke tehniške šole
Maribor. m-2486
Moge Aleš, Benedikt 158, Benedikt,
spričevalo 1., 2. in 4. letnika Srednje kme-
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tijske šole Maribor, izdana leta 1989, 1991,
1993. m-70240
Mok Marjana, Hrastje 43A, Limbuš, zaključno spričevalo Srednje zdravstvene šole
Maribor, izdano leta 1980/81. m-2446
Molek Janez, Gubčeva 9, Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. 7994.
p-70097
Mrvič Vatarina, Hrušica 42, Hrušica,
spričevalo 8. razreda OŠ Tone Čufar, izdano leta 1993. g-70030
Mulec Suzana, Kosarjeva 37/b, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1983. m-2340
Murenc Mojka, Bratov Hvalič 4, Nova
Gorica, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licenc v cestnem prometu št.
606673. g-70105
Murko Uroš, Okrogarjeva 7, Celje, vozniško dovoljenje, št. 39412. p-70095
Mutič Tanja, Čevljarska 32, Koper, zaključno spričevalo Srednje frizerske šole
Ljubljana, izdano leta 1991 na ime Batista
Tanja. g-70167
Mušič Stanko, Depala vas 84, Domžale,
delovno knjižico št. 959280, reg. št. 8279,
izdana na ime Pavovec Stanislav. s-70285
Narat Branko, Kupčinji vrh 4, Stoperce,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 27085.
g-70228
Nikl Branko, Mirna 16, Maribor, zaključno spričevalo OŠ Martin Konšak Maribor,
izdano leta 1985. m-2360
Nikolič Nikola, Igriška 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 36651.
m-2473
Novak Željko, Ravno 24, Raka, spričevalo o zaključnem izpitu št. 52. g-70235
Novaković Gorazd, Linhartova cesta 96,
Ljubljana, zavarovalno polico št. 1048637,
izdala Zavarovalnica Triglav. s-70050
Novković Boris, Ulica Staneta Severja
2a, Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika
Srednje šole za trgovinsko dejavnost, izdana leta 1991 in 1992. s-70123
Novković Boris, Ulica Staneta Severja
2A, Ljubljana, indeks Srednje šole tiska in
papirja. s-70349
Obran Mladen, Matejkova 5, Maribor,
diplomo SKSŠ Tam, izdano leta 1992 v Mariboru. m-2322
Odar Andrel, Stara Fužina 158, Bohinjsko jezero, vozno karto za relacijo Stara
Fužina-Srednja vas. g-70259
Ograjenšek Julijana, Ulica Fran. žrtev,
Celje, vozniško dovoljenje, št. 22056.
p-70158
Olenik Silvan, Predloka 26, Črni Kal,
zavarovalno polico AO 0468209. g-70249
Omerzel Marko, Trubarjeva cesta 46,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 930914, št. reg. 156344. s-70074
Orel Katja, Hrašče 32, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13217, izdala UE Postojna. p-70166
Osmanovič Suad, Kerenčičeva 4, Maribor, zaključno spričevalo IKŠ, izdano leta
1977. m-2458
Oven Anton, Veliki Gaber 55, Veliki Gaber, spričevalo o zaključnem izpitu, izdala
Poklicna kovinarska šola Novo mesto leta
1977. s-70040
Ovčak Maja, Rocenska 16, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 38767. s-70291
Ozbič Stojan, Sernčeva 7, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Avtomehanske
šole Maribor, izdano leta 1972. m-2414

Ozmec Damjan, Venčane 22, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8399.
g-70343
Pajmon Franc, Industrijska 14, Maribor,
spričevalo za voznike motornih vozil - kmetijska šola Maribor, izdano leta 1977 pod št.
17422. m-2392
Pajovič Goran, Raičeva 45, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 43242.
s-70068
Panigaz Slavko, Kiko d.o.o., Kranj, zavarovalno polico AO 0400660. g-70159
Papež Nataša, Kolenča vas 18, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8194,
izdala UE Kočevje. s-70287
Partalo Rajko, Bolniška cesta 28, Piran,
priglasitveni list. g-70032
Pavlinc Karel, Oktoberske Revolucije
41, Izola, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna št. 02/13-548-36/77. g-70086
Pazlar Anton, Kropa 125/A, Kropa, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17494.
g-70162
Peklar Marjna, Kocljeva 3, Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7760. g-70091
Perne Jožef, Podbrezje 175, Naklo, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH; št. S 600028,
reg. št. 16398, izdala UE Kranj. g-70241
Perušek - Holcman Anka, Črešnjevec ob
Dravi 9, Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 903. m-2481
Pervan Marko, Zvezda 19, Ljubljana, diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost,
izdano leta 1986. s-70294
Pestotnik Bojan, Zg. Bitnje 123, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S642293, reg. št. 26604, izdala UE Kranj.
g-70093
Petek Stanislav, Fram 215/a, Fram, spričevalo za poklicne voznike Ježica. m-2365
Petelin Tjaša, 30. Divizije 19B, Nova
Gorica, listino. g-70346
Peternelj Jan, Log 25, Škofja Loka, vozovnico, izdal Alpetour Škofja Loka. g-70305
Petkovšek Sonja, Ob Potoku 11, Vrhnika, diplomo Srednje kemijske šole v LJubljani, izdano leta 1985 na ime Švajger Sonja. s-70082
Petrič Marko, Cesta na Klanec 30, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2527,
izdala UE Kranj. g-70161
Petrič Mateja, Vrhole 11, Zgornja Ložnica, spričevalo o zaključnem izpitu I Gimnazije Maribor, izdano leta 1993. m-2399
Petrovič Daniel, Kidričeva 53, Kranj, indeks Fakultete za organizacijske vede,
Kranj, št. 41037191. g-70014
Petrovski Ruža, Ljubljanska 17/a, Maribor, homologacijo št. A 0043869. m-2367
Pečovnik Andrej, Partizanska 21, Zgornja Polskava, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole Maribor, izdano leta 1984.
m-2402
Pilinger Boštjan, Zg. Korena 33, Korena, zaključno spričevalo Gostinske srednje
šole Maribor, izdano leta 1996. m-2493
Pirc Bogomir, Lavtarjeva 5a, Maribor,
spričevalo OŠ Ljudska univerza, izdano leta
1968/69 v Mariboru. m-2336
Pivec Darko, Mladinska 17, Miklavž na
Dravskem pol., vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 101822. m-2409
Pivec Martin, Ulica Luke Svetca 1, Litija, potrdilo o znanju CPP št. 1403. s-70215
Plesnik Natalija, Šentilj 49/g, Šentilj v
Slov. Goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 119. m-2370

Poženel Matej, Ulica Malči Beličeve 57,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1002408, reg. št. 200911. s-70353
Požgan Bojan, Brunšvik 24, Rače, priglasitveni list št. 068-0177/94. m-2357
Podbornik Srečko, Velika Pirešica 32,
Žalec, zaključno spričevalo, št. 7335 SŠBK
Celje, izdano leta 1978. g-70314
Podlinšek Darja, Ulica Frankolovskih žrtev 26, Celje, letno spričevalo, ser. št.
1869231, reg. št. 6398. g-70098
Podobnik Maja, Jenkova 5, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. B, reg. št. 9985, izdala UE Kamnik. s-70286
Podpečan Davorin, Vešeniška 7, Slovenske Konjice, indeks št. 93379819 Strojna
fakulteta Maribor. m-2339
Podržaj Borut, Rakovnik 2, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 33917.
g-70095
Podričnik Ljubica, Mariborska 11, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S720699, reg. št. 11336, izdala UE Ravne
na Koroškem. g-70218
Pogačar Vilma, Grabče 16, Zgornje Gorje, spričevalo o zaključnem izpitu, izdalCenter strokovnih šol Jesenice dne 25. 6.
1981. s-70297
Polajnko Mojca, Dvor 11, Bovec, diplomo št. GE-110, izdala Srednja gradbena šola Ivana Kavčiča v Ljubljani 12. 9. 1986.
s-70199
Polšak Mojca, Rogaška Slatina, vozniško
dovoljenje, št. 17379. p-70193
Pongračič Polona, Ulica Bratov Učakar
102, Ljubljana, zaključno spričevalo OŠ Koseze, izdano leta 1991. s-70271
Posedel Aleš, Grajska vas 14, Prebold,
spričevalo 1. letnika Srednje poklicne lesne
šole, izdano leta 1989/90. s-70292
Povirk Erik, Krošljeva 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37238.
s-70192
Prapotnik Leonida, Jastrebci 11, Kog,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10418.
g-70088
Prebil-Stranja Zdenka, Krožna cesta 10,
Koper, delovno knjižico. g-70018
Predalič Sabina, Studenčice 16, Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št. 033622.
s-70071
Prejac, Kamenščak 18B, Ljutomer, listino. p-70195
Premrl David, Pot na Pilarno 3, Tržič,
dijaško mesečno vozovnico na relaciji Tržič
- Ljubljana. g-70092
Primožič Polona, Bilečanska 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1104443, reg. št. 203875. s-70124
Ptičar Miroslava, Sp. Gaj pri Pragerskem
18, Pragersko, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 21217, izdala UE Ptuj. g-70318
Pungartnik Danijel, Praprotnikova 1,
Mozirje, zavarovalno polico št. 0488395,
izdala Zavarovalnica Adriatic. g-70007
Purgaj Jasna, Ruške čete 4, Ruše, spričevalo o zaključnem izpitu Upravno administrativne šole v Mariboru, izdano leta 1976.
m-2344
Pučko Jurij, Prušnikova 46, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 108701.
m-2388
Pučko Miroslav, Hrastje 37, Kranj, spričevalo Srednje kovinarske in cestno prometne šole. g-70338
Radivojevič Momir, Raičeva ulica 23,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Prežihov Voranc, izdano leta 1988. s-70320
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Rahten Iris, Ulica Dušana Kvedra 24,
Maribor, indeks Ekon. Visoke fakultete št.
82157036. m-2456
Rajner Igor, Vrtna 8, Ljutomer, študentsko izkaznico št. 61098679. m-2436
Raković Senad, Poljanski nasip 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
116098, S 633082, izdala UE Ljubljana.
s-70041
Ralić Tina, Mašera - Spasića 11, Ljubljana, indeks Akademije za likovno umetnost. s-70121
Ratej Anton, Kebelj 5, Oplotnica, zaključno spričevalo Šolskega centra Boris Kidrič Celje, izdano leta 1980/81. g-70229
Ratković Ivan, Cesta Proletarskih brigad
55, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 80535. m-2451
Reisman Leonida, Log 19, Bistrica ob
Sotli, spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne
šole Kranj, smer pletilstvo, izdano leta 1972.
m-2416
Remih Darko, Selce nad Blanco, Blanca,
vozniško dovoljenje, št. 8522. p-70145
Remškar Marija, Pot terencev 5, Brezovica, dijaško mesečno vozovnico, št. 3969.
s-70147
Resnik Matej, Renke 3, Sava, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 204494, reg. št.
6719. s-70120
Rezar Jože, Lovrenc na Dravskem p.
128, Lovrenc na Dravskem pol., vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 24500. g-70026
Ribarič Marjan, Hotizi 119A, Lendava,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 11948.
p-70155
Rijavec Pečanac Antonija, Bazovi Nova
Gorica, Nova Gorica, vozniško dovoljenje.
p-70149
Rožanc Blaž, Ulica Franca Nebca 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 974443, reg. št. 69253. s-70004
Robič Marjana, Lokrovec 38a, Celje, indeks št. 41950031 Medicinske fakultete v
Ljubljani. m-2351
Roblek Branko, Goriče 33/c, Golnik,
vozno karto Alpetour. g-70239
Rode Bojan, Ljubljanska 7, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 810, izdala UE Kamnik. s-70234
Rogel Jak, Jagrova 8, Vrhnika, kombinirano dijaško mesečno vozovnico št. 2749.
s-70119
Rogina Andreja, Cesta Proletarskih brigad 62, Maribor, delovno knjižico št. 3501.
m-2431
Rojec Lidija, Pšata 95, Dol pri Ljubljani,
maturitetno spričevalo Ekonomske srednje
šole v Domžalah, izdano leta 1980 na ime
Hladnik Lidija. s-70005
Rojko Dejan, Zrkovska 188, Maribor,
spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor, izdanoleta 1992. m-2321
Rojs Denis, Gosposvetska 11, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 1984. m-2386
Rosenfelt-Aracki Zora, Cankarjeva 3,
Ptuj, zavarovalno polico št. 441538 za avtomobilsko zavarovanje. m-2337
Rozman Franc, Tojarjeva 33, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
796409, reg. št. 23637, izdala UE Kranj.
g-70165
Roškar Majda, Jurovski dol 11, Jurovski
Dol, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
1531. m-2333
Rupar Marjeta, Kovski vrh 4, Škofja Loka, indeks Pravne fakultete. s-70232

Rupar Roman, Trubarjeva 4, Sevnica, indeks Strojne višje šole Maribor št.
93344435. m-2467
Rus Igor, Sava 42, Sava, spričevalo o
zaključnem izpitu, izdal Center strokovnih
šol v LJubljani leta 1995. s-70080
Saiko Karolina, Vrhloga 53A, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 14879. g-70184
Saje Sebastijan, Cesta Zmage 92, Maribor, indeks št. 81471410 EPF Maribor.
m-2346
Sajovic Janez, Luže 13, Visoko, diplomo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske
in cestno prometne šole. g-70337
Salamunić Neven, Cafova 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 97840.
m-2489
Salčnik Franc, Robondvor 47, Dravograd, spričevalo Metalurške industrijske šole Ravne na Koroškem, izdano leta 1974.
g-70090
Savnik Aleksander, Cankarjeva 5A, Brežice, indeks Fakultete za družbene vede vLjubljani, izdano leta 1996. s-70290
Sevšek Klavdija, Prešernova 11, Celje,
indeks Ekonomske poslovne fakultete Maribor, št. 81440676. m-2400
Sfiligoj Maurizio, Ob pečini 1, Izola,
spričevalo 3. letnika PKAŠ, letnik 78/79.
g-70302
Siard Matjaž, Na Gmajni 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 15351,
reg. št. 119002. s-70277
Simonič Boris, Log 95, Bistrica ob Dravi, spričevalo Šole za poklicne voznike, izdano leta 1973. m-2462
Sirk Miran, Goriška 13, Dobrovo, vozniško dovoljenje, kat. BFGH. g-70219
Skledar Suzana, Šaleška 2c, Velenje,
spričevalo o končani OŠ LU Žalec, izdano
leta 1994. m-2380
Slanič Mirko, Prijateljeva 25, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 50453.
m-2404
Smolej Matjaž, Sončna pot 16, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu Metalurški
tehnik št. 20. g-70221
Smrekar Tadej, Krimskega odreda 34,
Vrhnika, zaključno spričevalo Srednje tehnične šole, letnik 77/78. g-70307
Sojč Darinka, Ljubnica 58, Vitanje, spričevalo OŠ Zreče, izdano leta 1987/88.
g-70150
Sotenšek Matevž, Usnjarska cesta 5,
Šmartno pri Litiji, spričevalo 3. in 4. letnika
in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za strojništvo Ljubljana. s-70365
Srebernič Marina, Kolomban 50, Ankaran, spričevalo Srednje gradbene šole, izdano leta 1981 na ime Jakačič Marina. g-70168
Starčič Branko, Skušak 73, Juršinci, spričevalo Šole za poklicne voznike Maribor,
št. 68153. m-2375
Stavbar Vlasta, Fram 97/c, Fram, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 70526.
m-2405
Stoilkovič Mladen, Cesta Talcev 8, Rače, zaključno spričevalo Srednje kmetijske
šole Maribor, izdano leta 1987. m-2475
Stopar Franci, Na Ulicah 22, Mengeš,
diplomo Srednje lesarske šole, izdana leta
1987. s-70272
Stramšak Jakob, Osterčeva 13, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 57398.
m-2433
Strniša Albina, Ob Gozdu 31, Maribor,
delovno knjižico št. 44217. m-2417

Svenšek Boštjan, Osojnikova 5, Ptuj, zavarovalno polico za zavarovanje avtomobilske odgovornosti št. 509915, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-70252
Svenšek Branko, Zabukovica 38, Griže,
maturitetno spričevalo EGŠ Maribor, izdano leta 1977. m-2428
Svetec Slavica, Šalovci 159, Šalovci,
vozniško dovoljenje, št. 27458. p-70160
Svetina Liljana, Begunje 160, Begunja
na Gorenjskem, spričevalo OŠ Jesenice, izdano na ime Popaja Liljana. g-70263
Svetina Renato, Škoflje 44, Vremski Britof, zavarovalno polico AO 0517988, izdala
Zavarovalnica Adriatic. g-70250
Šabeder Branko, Zg. Duplek 100, Spodnji Duplek, zavarovalno polico št. 0328165,
izdala Zavarovalnica Adriatic. m-2366
Šelih Ivanka, Šarhova 8, Slovenske Konjice, zavarovalno polico št. 0509962. g-70025
Šenveter Vilibald, Ptujska 198, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. 25934
SP 574164. m-2384
Šenveter Zdenka, Partizanska 9, Lenart
v Slovenskih Gor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 9433. m-2353
Šestan Anton, Kuteževo 65, Ilirska Bistrica, zaključno spričevalo Centra strokovnih šol, izdano leta 1967/68. s-70170
Šijanec Dušan, Čebelarska 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37894.
s-70309
Šimenc Špela, Češnjevek 10, Cerklje,
spričevalo izdano leta 1995/96. g-70103
Škerlak Peter, Zg. Korena 55, Zgornja
Korena, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 101919. m-2347
Šket Marko, Limbuška 48, Limbuš, zaključno spričevalo OŠ Rado Robič Limbuš,
izdano leta 1993/94. m-2361
Škof Žiga, Perčeva 21, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 37731. s-70145
Škrjanc Breda, Ulica Vide Pregarčeve
35, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 167862, reg. št. 17376. s-70364
Škrlj Franc, Rožna ulica 3, Mokronog,
delovno knjižico. s-70084
Škrlj Janez, Ulica Antona Skoka 9, Domžale, maturitetno spričevalo Srednje tehnične strojne šole v Ljuljanai, izdano leta 1963.
s-70122
Šlamberger Jože s. p., Ptujska 65, Rače,
priglasitveni list št. 064-1500/94. m-2319
Šmid Alojz, Linhartova 15, Ljubljana,
preklic vozniškega dovolenja, objavljen v
UL, št. 65/97. s-70078
Šmigoc Franc, Lancova vas 25, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. AB, št.
14404. g-70342
Šmon Boris, Malejeva 19, Ljubljana, evidenčni list za čoln št. PI-1136, reg. št. 0. 1.
03-859/83-92. s-70360
Špelko Sebastjan, Jama 14, Dvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 33700.
g-70332
Špiganovič Tomaž, Uliva Bratov Greifov 26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 94989. m-2403
Štaleker Nada, Legenska 40B, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 6578. g-70340
Štampar Goričnik Boris, Groharjeva 5,
Maribor, spričevalo 1. 2. in 3. letnika Srednje kmetijske šole v Mariboru, izdana leta
1979-1981. m-2459
Štampfer Franc, Areška 33, Ruše, spričevalo Poklicne šoferske šole Celje, izdano
leta 1971. m-2448

Stran 5580

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 70 – 14. XI. 1997

Štepic Marinka, Prušnikova 42, Ljubljana, spričevalo 4. letnika Srednje šole za računalništvo, izdano leta 1987. g-70029
Štravs Kristjan, Ravenska cesta 3, Beltinci, delovno knjižico št. 0260179. g-70345
Štupar Tina, Ulica Dušana Kvedra 12a,
Šentjur, zaključno spričevalo Gimnazije v
Celju, izdano leta 1991. m-2318
Šubelj Janez, Hotemaže 2, Preddvor, potrdilo o opravljenem zaključnem izpitu avtomehanika v Škofji Loki, izdano leta 1979.
g-70013
Šuper Lidija, Vojkova 9, Celje, vozniško
dovoljenje. p-70194
Temlin Bojan, Šentilj 49/g, Šentilj v
Slov. Goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 5952. m-2371
Tirš Majda, Črešnjevci 227, Gornja Radgona, spričevalo 4. letnika Srednje šole F.
Miklošiča Ljutomer, izdano leta 1986/87 na
ime Novak Majda. r g-70172
Tomšič Stanislav, Bač 133, Knežak, zaključno spričevalo ŠKR, izdano leta 1980.
s-70200
Topolovec Stanislav, Apaška 9, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 2886. m-2430
Točaj Sintija, Škapinova 3, Celje, spričevalo 1. 2. letnika in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gostinske šole v Celju.
g-70304
Trampuž Franc, Gradnikove brigade 31,
Nova Gorica, spričevalo za voznike št. 2680,
Novo mesto. g-70258
Trstenjak Branko, Regentova 4, Maribor, zaključno spričevalo SKSMŠ Maribor,
izdano leta 1985. m-2487
Utješanovič Radomir, Breg 18, Ljubljana, spričevalo 3. letnika in zaključno spričevalo PKMEŠ Jesenice. - g-70325
Vajnhandl Stanislav, Zg. Velka 68/b, Zg.
Velka, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7713. m-2327
Valh Leopold, Hajdoše 8a, Hajdina, zaključno spričevalo Poklicne avtomehanske
šole Maribor, izdano leta 1975. m-2432
Valič Blaž, Povšetova 89A, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za oblikovanje in fotografijo, izdano leta
1997. s-70283
Velkavrh Nina, Rožna dolina cesta II 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 102273, reg. št. 182785. s-70175g
Veršič Klemen, Idrijska ulica 22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1104467, št. reg. 196676. s-70207
Vesel Polona, Cesta Notranjskega odreda 17, Sodražica, indeks Teološke fakultete. s-70361
Večerina Nadja, Tomaj 69, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10931,
izdala UE Sežana. g-70317
Vidic Srečko, Istrska 52, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 36310. m-2441
Vidov Marko, Rožičeva 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 33609. s-70061
Vidovič Šturm Simona, Gortanova 9, Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
100016. m-2429
Vilman Božo, Zasip Ledina 17, Bled,
vozno karto št. 521822, izdal Alpetour na
ime Vilman Mateja. g-70296

Vindiš Janja, Kungota pri Ptuju 114, Kidričevo, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39139, izdala UE Ptuj. g-70176
Visočnik Dušan, Hočko Pohorje 31, Pohorje, dve tablici za osebni avto Mercedes
št. MB - 14 - 86 N. m-2484
Vodlan Gregor, Škofjeloška cesta 19,
Medvode, maturitetno spričevalo, št.
163/92. g-70319
Vodošek Simona, Svarunova 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 94343.
m-2443
Volf Marko, Lešnica 24, Otočec, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 32282, izdala
UE Novo mesto. g-70107
Volk Robert, Vojkova 77, Ljubljana, dijaško izkaznico, št. 26083. s-70315
Volčanšek Tadej, Ferkova 16, Maribor,
zaključno spričevalo OŠ Boris Kidrič, izdano leta 1994. m-2434
Vraničar Jure, Cesta Staneta Žagarja 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1194166, reg. št. 47279, izdala UE Kranj.
g-70099
Vrblač Leopold, Vukovski dol 38, Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
38517. m-2349
Vrstovšek Franc, Dednja vas 60, Pišece,
vozniško dovoljenje. p-70151
Vrunč Magdalena, Ulica Pohorskega bataljona 13, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6671. g-70256
Vuk Tereza, Nahlikova ulica 7, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Borisa Ziherla
v Ljubljani, izdano leta 1991. s-70209
Vuković Ivanka, Ulica 28. Maja 59,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 841278, reg. št. 95297. s-70062
Vuzem Branko, Ulica bratov Učakar 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 631836, št. reg. 38811. s-70073
Weingartner Albin, Zagorci 65a, Juršinci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
31937, izdala UE Ptuj. g-70236
Winterleitner Mark, Vrtna pot 5 Dragomer, Brezovica, delovno knjižico, izdala Občina Vrhnika. s-70125
Zadravec Irena, Skolibrova 4, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5638,
izdala UE Ormož. g-70087
Zajec Emil, Velika Loka 12, Grosuplje,
spričevalo 1. letnika Poklicne gradbene šole
v Ljubljani, izdano leta 1979. s-70067
Zavec Jelka, Celjska 8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 35991.
m-2385
Završan Marija, Podreča 45, Mavčiče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
272171, reg. št. 5208, izdala UE Kranj.
g-70237
Završnik Tomaž, Galusova 13, Šmarje
pri Jelšah, indeks št. 01486708 EPF Maribor. m-2482
Zelenik Miha, Slovenja vas 67, Ptuj, spričevalo 4. letnika I Gimnazije v Mariboru,
izdano leta 1997. m-2350
Zemljič Janez, Krivi vrh 7d, Lenart, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 3732.
m-2424
Zemljič Nataša, Sladki vrh 5/a, Sladki
vrh, indeks št. 61085554 Pedagoške fakultete Maribor. m-2379

Zidar Avgust, Dol pri Ljubljani 10, Dol
pri Ljubljani, zaključno spričevalo Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1970.
s-70038
Zlobec Tina, Delpinova 14, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-70313
Zobovič Danilo, Gregorčičeva 4, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8858,
izdala UE Ormož. g-70155
Zore Danica, Brezje 60, Brezje, vozovnico, št. 12090549, izdal Alpetour ŠkofjaLoka, na ime Zore Andreja. g-70310
Zorec Miroslav, Miladinska 1, Gornja
Radgona, spričevalo Srednje šoferske šole
v Lenartu, izdano leta 1976/77. m-2407
Zorko Nina, Sela 42, Dobova, indeks št.
61119813 Pedagoške fakultete Maribor.
m-2359
Zorko Tatjana, Mašera Spasičeva 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 353347, reg. št. 166670. s-70216
Zupan Davorin, Pivola 61a, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 93907.
m-2334
Zupan Jože, Resljeva 3, Kostanjevica na
Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15043. p-70156
Zupan Mira, Sp. Besnica 44, Zgornja Besnica, vozovnico Alpetour št. 486659, izdana na ime Zupan Blaž. g-70191
Zupančič Franc, Mala Račna 11, Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu št.
2415 Kovinarske šole, Novo mesto, izdano
leta 1975. s-70054
Zupančič Iztok, Avčinova 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1096038, reg. št. 74957. s-70089
Železnik Matjaž, Radvanjska 114, Maribor, diplomo SERŠ Maribor, izdano leta
1990. m-2332
Železnik Metka, Štantetova 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 91038.
m-2450
Žerdin Kristina, Ivanjševci 8A, Sp. Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6935, izdala UE Gornja Radgona. g-70254
Žerjav Roman, Jurišna vas 29, Zgornja
Ložnica, zaključno spričevalo Srednje gradbene šole Maribor - smer zidar, izdano leta
1994. m-2485
Žižek Matjaž, Sv. Trije Kralji 7, Benedikt, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6834. m-2423
Žižmond Ivan, Cankarjeva ulica 28, Nova Gorica, spričevalo o končani šoli za voznike motornih vozil v Novem mestu, izdano
leta 1976. s-70075
Žibert Alenka, Pot v Bitnje 52, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
735988, reg. št. 33706, izdala UE Kranj.
g-70020
Žibert Ana, Nazorjeva 8, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 427604, reg. št.
22091, izdala UE Kranj. g-70240
Žibert Jurij, Pot v Bitnje 52, Kranj, vozovnico Alpetour št. 418382. g-70019
Žinko Alojz, Knafelčeva 26, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 9544.
m-2474
Žnidaršič Jože, Ljubljanska 11, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
reg. št. 9465. g-70104
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