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Sodni register

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 73 z dne 28. XI.
1997, stran 5780, Srg št. 97/03236,
Rg-114473, se skrajšana firma pravilno
glasi: ROHM AND HAAS SLOVENIJA,
d.d., Ljubljana – v likvidaciji.

KOPER
Rg-45871
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 94/01613 z
dne 19. 9. 1996 pri subjektu vpisa ŠPIK,
Proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.,
Vodovodna 9, Sežana, sedež: Vodovodna
9, 6210 Sežana, pod vložno št. 1/03271/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah,
povečanje osnovnega kapitala in vložka ter
uskladitev ustanovnega akta s temile podatki:
Matična št.: 5647231
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Štrukelj Branimir, Sežana,
Vodovodna 9, vstop 30. 3. 1992, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

KRŠKO
Rg-108442
Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 97/00191 z dne 22. 5. 1997 pod št.
vložka 1/03863/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1193317
Firma: AEM, uvoz in izvoz, d.o.o., Brežice
Skrajšana firma: AEM, d.o.o., Brežice
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno
odgovornostjo
Sedež: 8250 Brežice, Čolnarska pot 28
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Murati Adem, Mala Rečica, Tetovo, Makedonija, Mala Rečica 164,
vstop 29. 4. 1997, vložek 1,500.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Halilović Sanela, Globoko, Bojsno 53, imenovana 29. 4. 1997, upravičena
je zastopati družbo v okviru pravne sposobnosti družbe, razen za odsvajanje in obremenjevanje nepremičnin.
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Dejavnost, vpisana 22. 5. 1997: 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.
Vpiše se dejavnost s šifro G/51.18 razen
posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

Leto VII
LJUBLJANA

Rg-42141
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/20221 z dne 15. 4. 1996 pri subjektu vpisa NIKOLETA, Proizvodno in trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Česnikova 14,
sedež: Česnikova 14, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/21194/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah, spremembo osnovnega kapitala in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5715725
Firma: NIKOLETA, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Ljubljana
Osnovni kapital: 1,518.000 SIT
Ustanoviteljica: Čede Alenka, Ljubljana, Viška cesta 22, vstop 21. 1. 1993, vložek 1,518.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 15. 4. 1996: 1822
Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1824
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
511 Posredništvo; 5142 Trgovina na debelo
z oblačili in obutvijo; 5242 Trgovina na
drobno z oblačili; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 6023 Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet.
Rg-47965
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
94/19601 z dne 20. 5. 1996 pri subjektu vpisa NOVA SICON, podjetje za inženiring,
svetovanje in posredovanje, d.o.o., Ljubljana, Savlje 89, sedež: Savlje 89, 1000
Ljubljana, pod vložno št. 1/16814/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
z zakonom o gospodarskih družbah, povečanje osnovnega kapitala in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5652286
Osnovni kapital: 1,586.642 SIT
Ustanovitelj: NUOVA SICON Eletronica
s.r.l., Villaverla Vicenza, Via Dell Artigianto 1/1, vstop 16. 9. 1991, vložek 1,586.642
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: prokurist Petrič Darko, Ljubljana, Koseška 30,
imenovan 25. 10. 1994.
Rg-109889
Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/01046 z dne 13. 5. 1997 pri subjektu vpisa SAD, d.o.o., družba za medicinske storitve, sedež: Litostrojska 40, 1000 Ljubljana, pod vložno št. 1/24204/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo firme in skrajšane firme ter uskladitev akta s
temile podatki:
Matična št.: 5809061
Firma: MICROLAB, d.o.o., družba za
medicinske storitve
Skrajšana firma: MICROLAB, d.o.o.
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MARIBOR
Rg-106686
Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom Srg št. 97/00417 z dne 10. 4. 1997 pri
subjektu vpisa VALUTA, družba za revizijo, d.o.o., Strossmayerjeva 13, 2000 Maribor, pod vložno št. 1/03449/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča popravni sklep z
dne 3. 4. 1997 pod opr. št. Srg 235/97 s
temile podatki:
Matična št.: 5450284
Za dejavnost, vpisano pod šifro K 74.12
se tekst popravi, tako da odslej glasi: družba sme opravljati revizijske dejavnosti.

MURSKA SOBOTA
Rg-106496
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00119 z dne 17. 4. 1997
pri subjektu vpisa IMGRAD, industrija
montažnih gradbenih materialov, Ljutomer, p.o., sedež: Ormoška cesta 46, 9240
Ljutomer, pod vložno št. 1/00078/00 vpisalo v sodni register tega sodišča lastninsko
preoblikovanje družbenega podjetja v d.d.,
spremembo firme, ustanoviteljev, osnovnega kapitala, dejavnosti in zastopnikov ter
člane nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5033632
Firma: IMGRAD, industrija montažnih gradbenih materialov, Ljutomer, d.d.
Skrajšana firma: IMGRAD, Ljutomer,
d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Osnovni kapital: 287,359.000 SIT
Ustanovitelji: Slovenski odškodninski
sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 18,
Sklad Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana, Dunajska 160, udeleženci iz interne
razdelitve in udeleženci iz notranjega odkupa, vstopili 22. 11. 1996, odgovornost: ne
odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kuhar Janez, Ljutomer, Jana Baukarta 9, imenovan 20. 1. 1990, zastopnik Gobar Franc, razrešen 28. 11. 1996.
Člani nadzornega sveta: Budja Marko,
Niderl Franc, Odar Valentin, Počič Dragica,
Rožman Albin in Štuhec Janez, vstopili
22. 11. 1996.
Dejavnost, vpisana 17. 4. 1997: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2125 Proizvonja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in
profilov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo; 2524 Proizvodnja drugih izdelkov
iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 3512 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga gradbena
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dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5212 Trgovina na drobno
v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5250
Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7483
Tajniška dela in prevajanje.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo,
Ljubljana, št. LP 00974/00803-1997/AK z
dne 24. 2. 1997.

pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 71340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje;
74300
Tehnično
preizkušanje in analiziranje.

Rg-110519
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00438 z dne 17. 6. 1997
pri subjektu vpisa R & S, Radenska &
Steinle, Polnilna in pakirna tehnika, Radenci, d.o.o., sedež: Zdraviliško naselje 14, 9252 Radenci, pod vložno št.
1/00469/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, pooblastil poslovodje – direktorja ter uskladitev in spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5363799
Firma: RADENSKA SISTEMI, Polnilna in pakirna tehnika, Radenci, d.o.o.
Skrajšana firma: RADENSKA SISTEMI, Radenci, d.o.o.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Frangež Andrej, Radenci, Kidričevo naselje 6, ki od 12. 12. 1996 zastopa družbo z
omejitvijo, da mora pridobiti predhodno soglasje ustanovitelja za naslednje posle: za investicije, ki niso potrjene in sprejete v letnem
planu dela; za ustanovitev novih in spremembe obstoječih bančnih povezav; za najetje posojil in kreditov, ki niso zajeti v letnem planu;
za spremembo splošnih načel poslovne politike in spremembe poslovnih pogojev; za dajanje poroštva in obremenitev premoženja s hipoteko ter prvzemanje drugih obveznosti; za
pravne posle tekočega poslovanja, katerega
obligacije za posamezne primere presegajo
5% osnovnega kapitala družbe.
Dejavnost, vpisana 17. 6. 1997: 28210
Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
kontejnerjev; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 28520 Splošna
mehanična dela; 28710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod;
29140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije; 29220
Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav; 29240 Proizvodnja drugih naprav za
splošno rabo, d.n.; 29530 Proizvodnaj strojev za živilsko in tobačno industrijo; 45310
Električne inštalacije; 45330 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 52240 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51560
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-

Rg-111539
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00293 z dne 8. 7. 1997
pod št. vložka 1/02296/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1197410
Firma: AVTO CIT, servis in trgovina,
d.o.o.
Skrajšana firma: AVTO CIT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Kroška
ulica 58
Osnovni kapital: 1,799.544 SIT
Ustanovitelj: AGROSERVIS, servis, trgovina, proizvodnja in transport, d.d., Murska Sobota, Kroška ulica 58, vstop 19. 6.
1997, vložek 1,799.544 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Petek Slavko, Beltinci, Gančani 10a,
imenovan 2. 6. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 8. 7. 1997: 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50500 Trgovina na drobno
z motornimi gorivi.
Rg-111548
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00325 z dne 11. 7. 1997
pod št. vložka 1/02304/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev zadruge s
temile podatki:
Matična št.: 1194950
Firma:
KMETIJSKA ZADRUGA
MARTJANCI, z.o.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga
Sedež: 9221 Martjanci, Martjanci 18
Osnovni kapital: 56.000 SIT
Ustanovitelji: Fartelj Janez, Martjanci,
Sebeborci 21, Čahuk Koloman, Fokovci 51,
Čahuk Geza, Fokovci, Ivanovci 42, Jakiša
Zoltan, Fokovci, Ivanovci 59, Ullen Vlado,
Martjanci 79, Pintarič Tibi, Martjanci 34,
Nemet Arpad, Prosenjakovci, Selo 104, Vratar Ludvik, Fokovci, Moravske Toplice, Cuber 41, Ambruž Štefan, Fokovci, Moravske
Toplice, Cuber 31, Kranjec Šarolta, Martjanci 77, Kočar Andrej, Moravske Toplice,
Vučja Gomila 131, Vitez Franc, Moravske
Toplice, Tešanovci 12, Casar Ivan, Morav-
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ske Toplice, Lukačevci 8, Dervarič Dušan,
Moravske Toplice, Tešanovci 92, Deutsch
Franc, Prosenjakovci, Ratkovci 23, Jančarič
Štefan, Martjanci, Noršinci 48, Kuhar Štefan, Moravske Toplice, Dolga ul. 79, Jakiša
Evgen, Fokovci 27, Filo Štefan, Prosenjakovci, Selo 37, Novak Ludvik, Fokovci, Ivanovci 51, Koudila Ivan, Fokovci, Moravske
Toplice, Dolga ul. 217, Kučan Aleksander,
Fokovci, Moravske Toplice, Vinska Gora 9,
Cifer Franc, Martjanci, Sebeborci 70, Balajc Jože, Prosenjakovci, Selo 55, Kučan
Franc, Moravske Toplice, Tešanovci 60, Šavel Rudolf, Martjanci 54, Časar Viktor, Moravske Toplice, Mlajtinci 37, Andrejč Franc,
Martjanci 26, Banko Irena, Moravske Toplice, Kranjčeva 2, Nemeš Jože, Moravske
Toplice, Tešanovci 19, Pozvek Erika, Moravske Toplice, Tešanovci 119, Gomboc
Štefan, Fokovci, Ivanovci 45/c, Pintarič Štefan, Martjanci, Noršinci 13, Zakal Pavel,
Moravske Toplice, Vučja Gomila 125, Farkaš Jože, Križevci v Prekmurju, Lončarovci
36, Čahuk Viljem, Prosenjakovci 42, Voroš
Mirko, Prosenjakovci 62/a, Oček Štefan,
Prosenjakovci, Ivanjševci 8, Kočiš Geza,
Križevci v Prekmurju, Lončarovci 28, Kormendi Viljem, Prosenjakovci, Pordašinci 21,
Gergorič Janez, Martjanci, Andrejci 15,
Horvat Milan, Martjanci, Sebeborci 13, Kardoš Vlado, Moravske Toplice, Tešanovci 3,
Vagner Ervin, Martjanci, Sebeborci 76, Horvat Jože, Prosenjakovci, Ratkovci 17, Malačič Martin, Martjanci, Noršinci 27, Novak
Štefan, Martjanci 22, Sečko Štefan, Martjanci, Sebeborci 62, Horvat Jože, Moravske
Toplice, Mlajtinci 34, Horvat Karel, Martjanci 48, Lipič Zlata, Moravske Toplice, Tešanovci 33, Marič Franc, Martjanci, Noršinci 9a, Cipot Franc, Moravske Toplice, Mlajtinci 12, Kočiš Franc, Prosenjakovci, Ratkovci 21, Cmor Evgen, Moravske Toplice,
Dolga ul. 65, in Flisar Emil, Moravske Toplice, Vinska gr. 24, vstopili 28. 11. 1996,
vložili po 1.000 SIT, odgovornost: ostalo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Nemeš Jože, imenovan 18. 11. 1996,
zastopa zadrugo z omejitvijo, da lahko pogodbe o prometu z nepremičninami oziroma o obremenjevanju le-teh sklepa samo na
podlagi sklepa upravnega odbora.
Dejavnost, vpisana 11. 7. 1997: 0111 Pridelovanje žit in drugih poljščin; 0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in
sadik; 01131 Vinogradništvo; 01132 Sadjarstvo; 0121 Reja govedi; 0122 Reja ovac,
koz, konj, oslov, mul in mezgov; 0123 Reja
prašičev; 0124 Reja perutnine; 0125 Reja
drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo; 0142
Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi ter lovske
storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
1511 Proizvodnja in konzerviranje mesa, rezen perutninskega; 1531 Predelava in konzerviranje krompirja; 1532 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 1533 Druga predelava in konzerviranje sadja in vrtnin; 1542
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1561 Mlinarstvo; 1571
Proizvodnja pripravljenih krmil za domače
živali; 1572 Proizvodnja krmil za male živali; 1587 Proizvodnja različnih začimb, di-

šav in drugih dodatkov; 1591 Proizvodnja
žganih pijač; 1592 Proizvodnja etilnega alkohola; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1598 Proizvodnja mineralnih
vod in brezalkoholnih pijač; 2010 Žaganje
in sobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2030
Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov
iz plute, slame in protja; 2625 Proizvodnja
drugih keramičnih izdelkov; 50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 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; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 5050 Trgovina na drobno z
motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo
z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5153 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 5155 Trgovina na debelo
s kemičnimi proizvodi; 5166 Trgovina na
debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 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; 52463 Trgovina na drobno
z gradbenim materialom; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55302
Dejavnost okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napitkov; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6521 Finančni zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 7110 Dajanje avtomobilov v najem;
7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in
opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in
računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7482 Pakiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne
dejavnosti.

Razno: od dejavnosti, ki je vpisana pod
šifro 7412 – Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,
družba ne sme opravljati revizijske dejavnosti, od dejavnosti, ki je vpisana pod šifro
7414 – Podjetniško in poslovno svetovanje,
pa ne arbitraže in posredovanja v pogajanjih med managerji in delavci.
Rg-111548a
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 97/00412 z dne 23. 7. 1997
pri subjektu vpisa KMETIJSKA ZADRUGA MARTJANCI, z.o.o., sedež: Martjanci 18, 9221 Martjanci, pod vložno št.
1/02304/00 vpisalo v sodni register tega sodišča popravo sklepa Srg 97/325 z dne 11. 7.
1997 s temile podatki:
Matična št.: 1194950
Namesto besede »družba« v sklepu Srg
97/325 z dne 11. 7. 1997, vpisani v prvem
stavku pod »razno«, se vpiše beseda »zadruga«.
Rg-111560
Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 94/00233 z dne 13. 8. 1997
pri subjektu vpisa JEKLOTEHNA – DTM,
Podjetje za trgovino in proizvodnjo, Gornja Radgona, d.o.o., sedež: Partizanska 44,
9250 Gornja Radgona, pod vložno št.
1/00881/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev z zakonom o gospodarskih
družbah, spremembo firme, osnovnega kapitala, družbenikov, dejavnosti in oseb, pooblaščenih za zastopanje s temile podatki:
Matična št.: 5470404
Firma: DTM, Podjetje za trgovino in
vzdrževanje, Gornja Radgona, d.o.o.
Skrajšana firma: DTM, d.o.o.
Osnovni kapital: 1,619.603 SIT
Ustanoviteljici: Dokl Verona, vstopila
4. 2. 1991 in Dokl Suzana, vstopila 19. 3.
1997, obe iz Gornje Radgone, Leninova 4,
vložili po 809.801,50 SIT, odgovornost: ne
odgovarjata; Dokl Friderik, izstopil 7. 11.
1991.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Dokl Friderik, razrešen 7. 11. 1991; Dokl
Verona, razrešena 11. 6. 1997 kot zastopnica in imenovana za direktorico, ki zastopa
družbo brez omejitev, in zastopnica Dokl
Suzana, imenovana 19. 3. 1997, ki zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 13. 8. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
vozila; 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;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 51470
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Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 51530 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 51640 Trgovina na debelo
s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
51700 Druga trgovina na debelo; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 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; 52481 Trgovina na drobno
s športno opremo; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52620 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Blatnik Stanislav, ki od 4. 11. 1996
zastopa družbo brez omejitev kot poslovodja.
Dejavnost, vpisana 22. 1. 1997: 2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
3611 Proizvodnja sedežnega pohištva; 3612
Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega; 3613 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega; 3614 Proizvodnja drugega pohištva,
d.n.; 3615 Proizvodnja žimnic; 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; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
koles; trgovina s posameznimi deli in opremo; 50401 Trgovina na debelo z motornimi
kolesi, deli in opremo; 50402 Trgovina na
drobno z motornimi kolesi, deli in opremo;
50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na
debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z
mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim
oljem, maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi
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; 524
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5247 Trgovina na drobno s
knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 52471 Dejavnost
knjigarn; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržnicah
in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drob-

NOVA GORICA
Rg-47152
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01797 z dne 24. 10. 1996 pri
subjektu vpisa PEGARA, Trgovina in
transport, Bilje, d.o.o., sedež: Bilje 48b,
5292 Renče, pod vložno št. 1/00920/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
akta in kapitala z zakonom o gospodarskih
družbah s temile podatki:
Matična št.: 5372917
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pegan Janko, Renče, Bilje
48b, vstop 28. 2. 1990, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

NOVO MESTO
Rg-101722
Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/02638 z dne 22. 1. 1997
pri subjektu vpisa NOVOLINE COMMERCE, trgovina in storitve, d.o.o., Novo mesto, sedež: Cesta komandanta Staneta 38, 8000 Novo mesto, pod vložno št.
1/01577/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo sedeža, povečanje osnovnega kapitala, spremembo družbenikov,
uskladitev dejavnosti, spremembo naziva
zastopnika in uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah s temile podatki:
Matična št.: 5455928
Sedež: 8000 Novo mesto, Trdinova ulica 6
Osnovni kapital: 3,498.000 SIT
Ustanovitelja: NOVOLINE, finančne,
tehnične in poslovne storitve,d.o.o., Novo
mesto, izstopil 4. 11. 1996; Blatnik Stanislav, vložil 1,657.702,20 SIT in Blatnik Ana,
vložila 1,840.297,80 SIT, vstopila 4. 11.
1996, oba iz Novega mesta, Marjana Kozine 38, odgovornost: ne odgovarjata.
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no zunaj prodajaln; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
strojev, ter računalniških naprav; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 7310 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja in tehnologije; 73101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7320 Raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju družboslovja in humanistike; 73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja;
73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7420
Projektiranje in tehnično svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843
Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pogodba o odsvojitvi deleža z dne 4. 11.
1996.

zili; 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; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 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; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina
na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina
na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52481 Trgovina na
drobno s športno opremo; 52483 Trgovina
na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 55111 Dejavnost

hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost
penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in
drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523
Druge nastanitve za krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in
napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6521 Finančni
zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7131
Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71402
Dejavnost videotek; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi;
7260 Druge računalniške dejavnosti; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 74831 Prevajanje;
74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in
zabaviščnih parkov; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9301 Dejavnost pralnic
in kemičnih čistilnic; 9305 Druge storitvene
dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti G 51.18 – Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; “razen posredništva
pri prodaji farmacevtskih izdelkov”, pri dejavnosti J 67.13 – Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom,
“samo menjalnice in zastavljalnice”, pri
dejavnosti K 74.12 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
svetovanje pa “razen opravljanja revizijske
dejavnosti”.

PTUJ
Rg-109561
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00058 z dne 21. 5. 1997 pod št.
vložka 1/09555/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno
odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1122347
Firma: PAMFI, trgovina, gostinstvo in
posredništvo, d.o.o.
Skrajšana firma: PAMFI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2272 Gorišnica, Zamušani 65 a
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Feierabend Marta, Maribor, Ukrajinska 37, vstop 30. 9. 1996, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Feierabend Marta, ki zastopa družbo
brez omejitev in prokurist Horvat Ivan, Gorišnica, Zamušani 65 a, imenovana 30. 9.
1996.
Dejavnost, vpisana 21. 5. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vo-

Rg-111010
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00093 z dne 13. 8. 1997 pri subjektu vpisa POSSES M & M, trgovsko in
storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Brstje
31, 2250 Ptuj, pod vložno št. 1/01620/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osnovnega kapitala in dejavnosti,
uskalditev z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5510376
Osnovni kapital: 1,737.600 SIT
Ustanovitelj: Črešnik Milan, Ptuj, Brstje
31, vstop 29. . 1990, vložek 1,737.600 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.
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Dejavnost, vpisana 13. 8. 1997: 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 5124 Trgovna na debelo s kožami, usnjem; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5142 Trgovina
na debelo z oblačili in obutvijo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 6022 Storitve taksistov; 6024 Cestni tovorni promet;
6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.

izobrazba; razširjeni program osnovne šole
s soglasjem staršev in ustanoviteljice.
V okvir dejavnosti zavoda sodijo: priprava šolske prehrane, organizacija razstav,
organizacija proslav, vzdrževalna in remontna dela, oddaja prostorov v najem.

lesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri
trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo;
50404 Vzdrževanje in popravila motornih
koles; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5125 Trgovina na debelo s surovim
tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi 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 pijača-

Rg-111017
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00015 z dne 12. 8. 1997 pri subjektu vpisa RADIO TEDNIK PTUJ, družba za časopisno in radijsko dejavnost,
d.o.o., sedež: Raičeva 6, 2250 Ptuj, pod
vložno št. 1/00674/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo družbenikov s
temile podatki:
Matična št.: 5033292
Ustanoviteljica: Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, izstopil 24. . 1996; Sklad RS za razvoj, Ljubljana, izstopil 6. 2. 1995; Infond Stolp, pooblaščena investicijska družba,
d.d., Maribor, Trg svobode 6, ki je vstopila
oziroma I. poslovni delež v višini 4,870.000
SIT, vložila 6. 2. 1995, II. poslovni delež
vložek v višini 2,440.000 SIT pa 24. 1. 1996,
odgovornost: ne odgovarja.
Rg-113177
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 94/04455 z dne 11. 9. 1997 pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DR. FRANJA ŽGEČA, DORNAVA, p.o., sedež: Dornava 136 a, 2252 Dornava, pod vložno št.
1/00470/00 vpisalo v sodni register tega sodišča osnovni kapital, spremembo zastopnikov, dejavnosti in naziva družbenika ter
uskladitev z zakonom o zavodih s temile
podatki:
Matična št.: 5087015
Firma: OSNOVNA ŠOLA DR. FRANJA ŽGEČA, DORNAVA
Pravnoorg. oblika: zavod
Osnovni kapital: 77,374.000 SIT
Ustanoviteljica: Občinski ljudski odbor,
Ptuj, izstop 10. 3. 1992; Občina Ptuj, Ptuj,
Mestni trg 1, vstop 10. 3. 1992, vložek
77,374.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Velikonja Marija, razrešena 30. 3. 1992; zastopnik Muršec Danilo, razrešen 1. 9. 1995; zastopnica Kostanjevec Zdenka, Ptuj, Frasova
ulica 3, imenovana 4. 10. 1995, zastopa zavod kot ravnateljica z omejitvami, da si mora v pravnih poslih z nepremičnim premoženjem pridobiti soglasje ustanovitelja, v
pravnih poslih nad vrednostjo enomesečnega prometa zavoda, pa soglasje sveta zavoda.
Zavod v okviru svoje vzgojnoizobraževalne dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti: obvezno osnovno izobraževanje po
programih, po katerih se pridobi veljavna

Rg-113179
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 96/00232 z dne 15. 9. 1997 pri subjektu vpisa REPRIZA, Trgovsko podjetje
– blagovna hiša, d.o.o., sedež: Miklošičeva 1, 2250 Ptuj, pod vložno št. 1/01603/00
vpisalo v sodni register tega sodišča zaznambo o zastavi poslovnega deleža s temile
podatki:
Matična št.: 5035163
Vpiše se zastavna pravica na poslovnem
deležu družbenika Simonič Radoslava v nominalni višini 3,474.000 SIT, vpisanem pod
zaporedno številko 5, v zavarovanje terjatve upnika Pomurske družbe za upravljanje
skladov, d.d., Murska Sobota, Trg zmage 7,
v višini 2,427.335 SIT z obrestmi in dospelostjo, razvidnimi iz pogodbe o zastavi poslovnega deleža z dne 26. 1. 1996.
Rg-113180
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00138 z dne 11. 9. 1997 pod št.
vložka 1/09565/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča prenos iz Okrožnega sodišča
Maribor in spremembo sedeža družbe s temile podatki:
Matična št.: 5968143
Firma:
ARDI BAJRAKTARAJ &
COM., proizvodnja, gradbeništvo, trgovina in posredovanje, d.n.o.
Skrajšana firma:
ARDI BAJRAKTARAJ & COM., d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo
Sedež: 2250 Ptuj, Trstenjakova 5
Ustanovitelja: Bajraktaraj Avdi, Maribor,
Obrežna 81, in Bajraktaraj Anvi, Maribor,
Ruška 99 c, vstopila 29. 8. 1996, ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: družbenika Bajraktaraj Avdi in Bajraktaraj Anvi, imenovana 29. 8. 1996, zastopata družba
brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 9. 1997: 1821
Proizvodnja delovnih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4541 Fasaderska in
štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z
motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na
debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo
za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi ko-
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mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in
usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482
Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na
drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno s kurivom;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55111 Dejavnost hotelov z restavracijo; 55112 Dejavnost penzinov; 5512
Dejavnost hotelov brez restavracije; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55402 Točenje pijač
in napitkov v diskotekah in nočnih barih;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 7132 Dajanje gradbenih strojev in
opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.; 7470 Čiščenje
stavb; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje
in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.
Pred prenosom sedeža je bila družba
vpisana pri Okrožnem sodišču Maribor, in
sicer pod št. vložka 1/10015-00 – ARDI
BAJRAKTARAJ & COM., d.n.o., Ruška
cesta 99, Maribor.

1997 kot družbenik in imenovan za dirketorja, ki zastopa družbo brez omejitev, in
prokurist Gangl Johannes, Gradec, Rechenbenstrasse 11, imenovan 27. 3. 1997.
Dejavnost, vpisana 15. 9. 1997: 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51700 Druga trgovina na debelo.
Pri dejavnosti G 51.180 – Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n., razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov.

mi, usnjem; 51250 Trgovina na debelo s
surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320 Trgovina
na debelo z mesom in mesnimi izdelki;
51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 51340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360
Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado,
sladkornimi izdelki; 51370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami;
51380 Trgovina na debelo z drugimi živili,
tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 51410 Trgovina na
debelo s tekstilom; 51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi
in kozmetiko; 51470 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 51530 Trgovina na debelo
z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 51550 Trgovina
na debelo s kemičnimi proizvodi; 51560;
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
51570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 51650 Trgovina na
debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo; 52110 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 52120 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in
mesnimi izdelki; 52230 Trgovina na drobno
z ribami, raki, mehkužci; 52240 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 52270 Trgovina na drobno
v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na
drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili; 52430 Trgovina na drobno z
obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 52450 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 cvetli-

Rg-113181
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00082 z dne 15. 9. 1997 pri subjektu vpisa AMSEL, storitve, proizvodnja, trgovina, d.o.o., sedež: Panonska 5,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/08093/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
firme skrajšane firme, sedeža, zastopnikov,
tipa zastopanja in družbene pogodbe ter
spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5795605
Firma: AMSEL, medicinska tehnika,
storitve, proizvodnja, trgovina, d.o.o.
Skrajšana firma: AMSEL, medicinska
tehnika, d.o.o.
Sedež: 2250 Ptuj, Na Tratah 4
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorica Kos Julija, razrešena 27. 3. 1997; Kos
Branko, Ptuj, Panonska 5, razrešen 27. 3.

Rg-113196
Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00232 z dne 6. 0. 1997 pri subjektu vpisa KODERMAN, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Trdinova 2,
2250 Ptuj, pod vložno št. 1/02700/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo
imena družbe, sedeža, osnovnega kapitala,
naslova družbenika in zastopnika, uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5828350
Firma: KODERMAN, trgovina in marketing, d.o.o.
Sedež: 2250 Ptuj, Trubarjeva 6
Osnovni kapital: 1,502.000 SIT
Ustanovitelj: Koderman Robert, Ptuj,
Trubarjeva ulica 6, vstop 20. 8. 1990, vložek 1,502.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Koderman Robert, imenovan 20. 8.
1990, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 6. 0. 1997: 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posrednštvo pri trgovini z motornimi
vozili; 50200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
50500 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51140 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 51150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51180
Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 51190 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo;
51220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 51240 Trgovina na debelo s koža-
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čarn; 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.;
52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 52610 Trgovina na drobno po pošti;
52620 Trgovina na drobno na tržnicah in
stojnicah; 52630 Druga trgovina na drobno
zunaj prodajaln.
Pri dejavnosti G 51.180 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdekov, d.n., “razen posredništva pri prodaji
farmacevtskih izdelkov”.

ničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 52461 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z
gradbenim materialom; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij
in gostiln; 55403 Točenje pijač in napitkov
v drugih lokalih; 6022 Storitve taksistov;
6023 Drug kopenski potniški promet; 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020
Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031
Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z
nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v
najem; 7230 Obdelava podatkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74201
Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje; 74202 Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno in
gradbeno projektiranje in z njim povezano
tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440 Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje stavb;
74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge
poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 »Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov« razen »pri prodaji farmacevtskih
izdelkov«, pri dejavnosti pod šifro 52.488
»Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.« razen »z orožjem in
strelivom«, pri dejavnosti pod šifro 74.12
»Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje« razen »revizijske dejavnosti«, pri dejavnosti pod šifro 74.14 »Podjetniško in poslovno svetovanje« pa razen »arbitraže in posredovanja
v pogajanjih med managerji in delavci«.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe,
sprejeta na skupščini družbe dne 8. 11. 1996.

Rg-109720
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg 94/05869 z dne 1. 7. 1997 pri
subjektu vpisa KMETIJSKO-GOZDARSKA ZADRUGA LEDINA, z.o.o., sedež:
Celjska cesta 10, 2380 Slovenj Gradec,
pod vložno št. 2/00062/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme in pravnoorganizacijske oblike s temile podatki:
Matična št.: 5130026
Firma: LEDINA, kmetijsko-gozdarska
zadruga, z.b.o.
Skrajšana firma: LEDINA, z.b.o.
Pravnoorg. oblika: zadruga brez odgovornosti
Vpiše se sprememba pravil zadruge,
sprejeta na občnem zboru zadruge dne 15. 5.
1997.

SLOVENJ GRADEC
Rg-48849
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00198 z dne 21. 11. 1996
pri subjektu vpisa OPTIMA, storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Gozdarska pot 15,
2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/03740/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, sedeža, dejavnosti,
družbenikov, zastopnikov in družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5480779
Firma: OPTIMA, svetovalni in izvedeni inženiring, d.o.o.
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Trg
svobode 21
Ustanovitelja: Rac Igor, Ravne na Koroškem, Ob Suhi 7/a, vstop 11. 1. 1991, vložek 1,327.250 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Medved Bojan, izstop 8. 11. 1996;
Škrubej Zdenka, Ravne na Koroškem, Čečovje 24, vstop 8. 11. 1996, vložek 195.322
SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Rac Igor, imenovan 11. 1. 1991, zastopa
družbo brez omejitev; direktor Medved Bojan, razrešen 8. 11. 1996; direktorica Škrubej Zdenka, imenovana 8. 11. 1996, zastopa
družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 21. 11. 1996: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov;
2821 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev,
cistern, kontejnerjev; 2822 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje;
2852 Splošna mehanična dela; 2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4511 Rušenje objektov in zemeljska dela;
4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri
gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska
dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545
Druga zaključna gradbena dela; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, teh-

Rg-111824
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg 96/00299 z dne 1. 8. 1997 pod
št. vložka 1/09559/00 vpisalo v sodni register tega sodišča ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1121014
Firma: JOSEF WALTLE, trgovina in
posredovanje, d.o.o.
Skrajšana firma: JOSEF WALTLE, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Čečovje 5
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Waltle Josef, Schlins,
Avstrija, Kreuzstrasse 24, vložil 900.000
SIT, in Retko Marijan, Prevalje, Podkraj 25,
vložil 600.000 SIT – vstopila 10. 12. 1996,
odgovornost: ne odgovarjata.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Waltle Josef, ki zastopa družbo brez
omejitev in prokurist Retko Marijan, imenovana 10. 12. 1996.
Dejavnost, vpisana 1. 8. 1997: 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in
aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in
rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5165 Trgovina
na debelo z drugimi stroji in napravami za
industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Rg-112229
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg 97/00276 z dne 11. 9. 1997 pri
subjektu vpisa LB–KOROŠKA BANKA,
d.d., sedež: Glavni trg 30, 2380 Slovenj
Gradec, pod vložno št. 1/01167/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
firme, dejavnosti in statuta ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5026164
Firma: KOROŠKA BANKA, d.d., Slovenj Gradec, bančna skupina Nove Ljubljanske banke
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Dejavnost, vpisana 11. 9. 1997: 65121
Dejavnost bank.
Vpiše se sprememba statuta, sprejeta na
zboru banke dne 23. 6. 1997.

Matična št.: 5710685
Dejavnost, vpisana 22. 9. 1997: 2040
Proizvodnja lesene embalaže; 2111 Proizvodnja vlaknin; 2112 Proizvodnja papirja
in kartona; 2121 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže; 2122 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja;
2123 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz
papirja; 2124 Proizvodnja tapet; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona; 2211 Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov; 2213 Izdajanje revij in periodike;
2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega
zapisa; 2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo;
2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov;
2225 Druge s tiskarstvom povezane storitve; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s
tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145
Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5233 Trgovina na drobno s
kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52462 Trgovina na
drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 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; 6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7482 Pakiranje.
Vpiše se sklep o spremembi akta o ustanovitvi družbe, sprejet dne 8. 4. 1997.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 »Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.« razen »z orožjem in strelivom«.

vogradu, pod vložno št. 1/02754/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti in spremembo akta o ustanovitvi
družbe s temile podatki:
Matična št.: 5413664
Dejavnost, vpisana 22. 9. 1997: 60240
Cestni tovorni promet.
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe, sprejeta dne 25. 4. 1997.

Rg-112376
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg 97/00221 z dne 15. 9. 1997
pod vložno št. 1/09563/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1196987
Firma: PROBANKA LEASING KOROŠKA, družba za zakup opreme, d.o.o.
Skrajšana firma: PROBANKA LEASING KOROŠKA, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Cankarjeva 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: PROBANKA, d.d., Maribor, Gosposka 23, vstop 2. 4. 1997, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Kresal Anton, Maribor, Kolaričeva 6,
imenovan 2. 4. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 15. 9. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 51140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 63400 Dejavnosti drugih prometnih
agencij; 65210 Finančni zakup (leasing);
67130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom; 70100 Poslovanje
z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje
lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi;
71100 Dajanje avtomobilov v najem; 71210
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
71220 Dajanje vodnih plovil v najem; 71230
Dajanje zračnih plovil v najem; 71310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
71320 Dajanje gradbenih strojev in opreme
v najem; 71330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 71340 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;
74140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 67.130 »Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom« se dovoli opravljanje dejavnosti
»menjalnic in zastavljalnic«, pri dejavnosti
pod šifro 74.140 »Podjetniško in poslovno
svetovanje« pa sta izvzeta »arbitraža in posredovanje v pogajanjih med managerji in
delavci«.
Rg-112504
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg 97/00180 z dne 22. 9. 1997 pri
subjektu vpisa TISKARNA GREŠOVNIK,
d.o.o., sedež: Brde 10/a, 2380 Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/07534/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:

Rg-112505
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg 97/00109 z dne 22. 9. 1997 pri
subjektu vpisa PIGMA, podjetje za organizacijo in mednarodni transport, d.o.o.,
sedež: Kotlje 218, 2390 Ravne na Koroškem, pod vložno št. 1/06005/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
družbenikov in poslovnih deležev s temile
podatki:
Matična št.: 5628202
Ustanovitelj: Piko Magdalena, izstop
12. 3. 1997; Piko Igor, Ravne na Koroškem,
Kotlje 218, vstop 12. 6. 1992, vložek
1,674.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Rg-112508
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg 97/00178 z dne 22. 9. 1997 pri
subjektu vpisa SM METAL, proizvodno
trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., sedež: Otiški vrh 44, 2373 Šentjanž pri Dra-

Rg-112509
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg 97/00179 z dne 22. 9. 1997 pri
subjektu vpisa MATOLES, prevozno, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež: Legen 125, 2383 Šmartno pri Slovenj
Gradcu, pod vložno št. 1/03079/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in akta o ustanovitvi ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5439566
Dejavnost, vpisana 22. 9. 1997: 20100
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 20200 Proizvodnja furnirja, vezanega
in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20400
Proizvodnja lesene embalaže; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 20250 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja;
51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 51150 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 60240
Cestni tovorni promet; 63110 Prekladanje;
63120 Skladiščenje; 63210 Druge pomožne
dejavnosti v kopenskem prometu.
Vpiše se sklep o spremembi akta o ustanovitvi družbe, sprejet dne 24. 4. 1997.
Rg-112588
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg 97/00089 z dne 24. 9. 1997 pri
subjektu vpisa KATICA, poslovno trgovski center, d.o.o., sedež: Ronkova 4, 2380
Slovenj Gradec, pod vložno št. 1/06040/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s temile podatki:
Matična št.: 5635039
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Mravljak Viktor, razrešen 31. 1.
1997; direktor Naranđa Ivan, Škofja Loka,
Sorška cesta 1, imenovan 1. 2. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-112589
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg 97/00146 z dne 23. 9. 1997 pri
subjektu vpisa ROBS, podjetje za računovodske, finančne in računalniške storitve,
d.o.o., sedež: Janeče 26, 2390 Ravne na
Koroškem, pod vložno št. 1/05875/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo dejavnosti in družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5626455
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1997: 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 72100 Svetovanje o računalniških napravah; 72200 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 72300
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Obdelava podatkov; 72400 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami; 72500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav; 72600
Druge računalniške dejavnosti; 74120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
povezano tehnično svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe,
sprejeta na skupščini družbe dne 25. 3. 1997.
Pri dejavnosti pod šifro: 74.120 »Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje« razen »revizijske dejavnosti«, pri dejavnosti pod šifro
74.120 »Podjetniško in poslovno svetovanje« pa razen »arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci«.

2,000.000 SIT; v zvezi z nakupom ali prodajo nepremičnin, najemanjem ali dajanjem
posojil, dajanjem garancij, hipotekarnih ali
kakršnihkoli jamstev za obveznosti družbe
in drugih oseb; za sklepanje leasing pogodb
ali pogodb o dolgoročnih prodajah in nabavah blaga, pogodb, ki se nanašajo na pravice industrijske lastnine; za ustanavljanje podružnic in družb hčera; za nakupe poslovnega deleža/delnic drugih družb; za uvajanje novih proizvodov in dejavnosti ali
opustitev dosedanjih; za imenovanje delavcev s posebnimi pooblastili.

Rg-112594
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg 97/00059 z dne 22. 9. 1997 pri
subjektu vpisa ANIK, trgovsko, storitveno
podjetje, d.o.o., sedež: Šmartno 145/b,
2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, pod
vložno št. 1/03878/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnikov s
temile podatki:
Matična št.: 5490871
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktorja Balant Karel, imenovan 6. 12. 1990 in
Balant Marjana, imenovana 13. 2. 1997, oba
iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, Šmartno
145/b, zastopata družbo posamično in brez
omejitev.
Rg-112595
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg 97/00144 z dne 15. 9. 1997 pri
subjektu vpisa ANTEL, proizvodno, storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o., sedež:
Javornik 54, 2390 Ravne na Koroškem,
pod vložno št. 1/04919/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča spremembo firme,
skrajšane firme, sedeža, osnovnega kapitala, družbenika, poslovnega deleža, dejavnosti in zastopnika ter uskladitev z zakonom o
gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5578043
Firma: R COMMERCE, proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: R COMMERCE,
d.o.o.
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Kotlje 4/c
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Prevorčič Anton, izstop
23. 4. 1997; Rudel Franc, Ravne na Koroškem, Kotlje 4/c, vstop 23. 4. 1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Prevorčič Anton, razrešen 23. 4.
1997; direktor Rudel Franc, imenovan 23. 4.
1997, zastopa družbo brez omejitev in posamično.
Dejavnost, vpisana 15. 9. 1997: 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; 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

Rg-112591
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg 97/00169 z dne 23. 9. 1997 pri
subjektu vpisa POLUS, podjetje za trgovino, izobraževanje, svetovanje in storitve,
d.o.o., sedež: Koroška cesta 20, 2370 Dravograd, pod vložno št. 1/09464/00 vpisalo
v sodni register tega sodišča spremembo
dejavnosti in družbene pogodbe ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5588669
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1997: 22110
Izdajanje knjig; 22120 Izdajanje časopisov;
22130 Izdajanje revij in periodike; 22150
Drugo založništvo; 52120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah;
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; 63300
Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 74400 Ekonomsko propagiranje;
74831 Prevajanje; 74841 Prirejanje razstav,
sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje,
aranžerstvo, dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 92720 Druge dejavnosti za
sprostitev, d.n.; 93050 Druge storitvene dejavnosti.
Vpiše se sprememba družbene pogodbe,
sprejeta na skupščini družbe dne 20. 3. 1997.
Rg-112592
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg 97/00066 z dne 23. 9. 1997 pri
subjektu vpisa NAMA VELEBLAGOVNICA RAVNE NA KOROŠKEM, trgovsko
podjetje, d.o.o., sedež: Prežihova 5, 2390
Ravne na Koroškem, pod vložno št.
1/04292/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5524792
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Brodnik Drago, razrešen 31. 1. 1997;
direktorica Premzel Ružica, Slovenj Gradec, Celjska 40, imenovana 1. 2. 1997, zastopa družbo z omejitvijo, da mora pridobiti
predhodno soglasje družbenika: za sklenitev poslov, kadar vrednost posla presega
znesek 2,000.000 SIT; za vse posle, ki konstituirajo za družbo obveznost, ki presega

Rg-112593
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg 97/00260 z dne 23. 9. 1997 pri
subjektu vpisa PECA, gostinsko podjetje,
p.o., sedež: Trg svobode 11, 2392 Mežica,
pod vložno št. 1/00222/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo firme,
pravnoorg. oblike, osnovnega kapitala,
družbenikov, dejavnosti in tipa zastopnika,
uskladitev z zakonom o gospodarskih družbah in s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:
Matična št.: 5000653
Firma: PECA, gostinsko podjetje, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 76,100.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad R Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova ulica 28, vložil
56,780.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 7,610.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala ulica 5, vložil 7,610.000 SIT,
Lovko Dragica, Ravne na Koroškem, Čečovje 10/b, vložila 200.000 SIT, Mastek-Kokalj Nada, Mežica, Trg svobode 12,
vložila 350.000 SIT, Čepin Miran, Mežica,
Podkraj 4, vložil 300.000 SIT, Žnidarič Biserka, Mežica, Leška cesta 3/a, vložila
300.000 SIT, Jug Marija, Mežica, Trg
4. aprila 11, vložila 400.000 SIT, Zavratnik Ivanka, Prevalje, Trg 45, vložila
300.000 SIT, Rastočnik Olga, Mežica, Leška cesta 7/a, vložila 400.000 SIT, Lipovič
Josip, Mežica, Polena 9, vložil 300.000
SIT, Camlek Andreja, Mežica, Leška cesta
7/b, vložila 200.000 SIT, Lipovič Florjana,
Mežica, Polena 9, vložila 300.000 SIT, Žnidarič Admir, Mežica, Leška cesta 3/a, vložil 100.000 SIT, Rastočnik Janez, Mežica,
Leška cesta 7/a, vložil 350.000 SIT, Lipovič Maja, Mežica, Polena 9, vložila
100.000 SIT, Lipovič Mateja, Mežica, Polena 9, vložila 100.000 SIT, in Mastek Justina, Mežica, Trg svobode 13, vložila
400.000 SIT – vstopili 21. 3. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Rastočnik Olga, ki od 23. 9. 1997
zastopa družbo kot začasna direktorica brez
omejitev.
Dejavnost, vpisana 23. 9. 1997: 55111
Dejavnost hotelov z restavracijo; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestrukturiranje
in
privatizacijo
št.
LP
00671/01207-1997/AK z dne 20. 6. 1997.
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za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s
kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi;
5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5164 Trgovina na
debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 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; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno
z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno na
tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina
na drobno zunaj prodajaln; 5274 Druga popravila, d.n.; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava in dostava hrane
(catering); 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032
Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali
po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v
najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem; 7134 Dajanje
drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
71401 Izposojanje športne opreme; 71403
Izposojanje drugih izdelkov široke porabe;

7440 Ekonomsko propagiranje; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9232 Obratovanje objektov
za kulturne prireditve; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9272 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 »Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.« razen posredništva »pri prodaji farmacevtskih izdelkov«, pri dejavnosti
pod šifro 52.488 »Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah, d.n.« pa
razen »z orožjem in strelivom«.

kov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 6521 Finančni zakup (leasing); 6713 Pomožne dejavnosti, povezane
s finančnim posredništvom; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po
pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme
v najem, d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških napravah; 7220 Svetovanje in oskrba
z računalniškimi programi; 7230 Obdelava
podatkov; 7260 Druge računalniške dejavnosti; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije; 7415
Upravljanje s holding družbami; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.;
80422 Drugo izobraževanje, d.n.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 »Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.« razen posredništva pri prodaji farmacevtskih izdelkov«, pri dejavnosti pod šifro 67.13 »Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom« pa se
dovoli opravljanje dejavnosti »menjalnic in
zastavljalnic«.
Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo,
št. LP 01048/01081-1997/NGT z dne 23. 6.
1997.

Rg-113202
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg 97/00267 z dne 6. 10. 1997 pri
subjektu vpisa NTU, tovarna gumirane žime in penastih mas, p.o., sedež: Stari trg,
2380 Slovenj Gradec, pod vložno št.
1/01275/00 vpisalo v sodni register tega sodišča prevne posledice lastninskega preoblikovanja, spremembo firme, skrajšane firme, naslova, pravnoorg. oblike, osnovnega
kapitala, družbenikov, dejavnosti in tipa zastopnika ter nadzorni svet s temile podatki:
Matična št.: 5035058000
Firma: NTU, tovarna gumirane žime
in penastih mas, d.d.
Skrajšana firma: NTU, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Meškova
ulica 2
Osnovni kpaital: 738,640.000 SIT
Ustanovitelji: Tovarna usnja Slovenj
Gradec, o.sol.o, TOZD NTU, b.o., izstopila
16. 5. 1997; Sklad Republike Slovenije za
razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
175,950.000 SIT, Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 73,960.000
SIT, Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25, vložil 73,960.000 SIT,
udeleženci interne razdelitve, vložili
119,910.000 SIT, udeleženci notranjega odkupa, vložili 295,860.000 SIT – vstopili
16. 5. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Zbičajnik Anton, Slovenj Gradec,
Podgorska cesta 119, ki od 15. 3. 1996 zastopa družbo kot začasni direktor brez omejitev in posamično.
Člani nadzornega sveta: Švab Andrej,
Kamnik Janez in Kržič Andrej, vstopili
16. 5. 1997.
Dejavnost, vpisana 6. 10. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2466
Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov, d.n.;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; 2811 Proizvodnja kovinskih
konstrukcij in njihovih delov; 28512 Druga
površinska obdelava in prekrivanje kovin;
2852 Splošna mehanična dela; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2875 Proizvodnja
drugih kovinskih izdelkov, d.n.; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdel-

Rg-113208
Okrožno sodišče Slovenj Gradec je s
sklepom Srg 97/00037 z dne 1. 10. 1997 pri
subjektu vpisa LESNA–ŽAGA OTIŠKI
VRH, d.o.o., sedež: Šentjanž pri Dravogradu, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, pod
vložno št. 1/01804/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev dejavnosti in
spremembo akta o ustanovitvi družbe s temile podatki:
Matična št.: 5038987
Dejavnost, vpisana 1. 10. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi,
deli in opremo; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij;
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; 5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5125
Trgovina na debelo s surovim tobakom;
5135 Trgovina na debelo s 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
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izdelki široke porabe; 5151 Trgovina na
debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s kovinami
in rudami; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5161
Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
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; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih
nespecializiranih prodajalnah; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na
drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 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; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno
z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov; 6024 Cestni tovorni promet; 6521 Finančni zakup (leasing); 71401 Izposojanje
športne opreme; 71402 Dejavnost videotek;
71403 Izposojanje drugih izdelkov široke
porabe; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413
Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 74203
Arhitekturno in gradbeno projektiranje in
z njim povezano tehnično svetovanje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 74831 Prevajanje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška
opravila.
Pri dejavnosti pod šifro 52.488 »Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.« razen »z orožjem in strelivom«, pri dejavnosti pod šifro 74.12 »Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno
svetovanje«
razen

»revizijske dejavnosti«, pri dejavnosti pod
šifro 74.14 »Podjetniško in poslovno svetovanje« razen »arbitraže in posredovanja v
pogajanjih med managerji in delavci«.
Vpiše se sprememba akta o ustanovitvi
družbe, sprejeta dne 11. 10. 1995.

podružnica Mak market Koper, Levji trg
1-3, Koper, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1996.
Podružnica nima nobenih obveznosti in
ima urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanoviteljica je družba Jesih & Šubic,
d.o.o., ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti podružnice.
Po prenehanju podružnice po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese
na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 11. 1997

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra
LJUBLJANA
Srg 4785/97
Rg-604
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
WOLZ – ZOBOTEHNIKA, d.o.o.,
podjetje za proizvodnjo zobotehničnih
pripomočkov, Celovška 108, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 11. 8. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelj je Stefan Georg Erwin
Wolz, Hegelstrasse 31, Weinheim, Nemčija, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obvznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,537.105 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 6. 11. 1997
Srg 4257/97
Rg-605
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba BIROPLAST, trgovina, kletarstvo, vinogradništvo, d.o.o., Zoranina
16, Domžale, reg. št. vl. 1/19518/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 30. 6. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.
Ustanovitelj je Bitenc Roman, Zoranina
16, Domžale, z ustanovitvenim kapitalom
54,924.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obvznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse ostalo premoženje prenese na
Bitenc Romana.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 10. 1997
Srg 1350/97
Rg-606
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Srg 6344/96
Rg-608
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
STEPAK, Proizvodno in trgovsko podjetje, d.d., Hrastnik, Podkraj 62, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu z dne
14. 11. 1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je PAK 4, d.o.o., Trbovlje,
z ustanovitvenim kapitalom 3,000.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital v znesku
3,000.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja PAK 4, d.o.o., Trbovlje.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 4. 1997
Srg 1504/97
Rg-609
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
AGEM, agencija za trženje in propagando, d.o.o., Dunajska 5, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 6. 2. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Alpress, d.o.o., Dunajska
5, 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 Alpress, d.o.o., Ljubljana.
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 9. 6. 1997
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MARIBOR
Srg 296/97
Rg-601
Družba GORENJE SANPLAST, podjetje za proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Smolnik 17, Ruše, reg. št. vl. 1/6427/00,
katere družbenik je GORENJE METALPLAST, d.o.o., Smolnik 17, Ruše, po sklepu
družbenika z dne 19. 2. 1997 preneha po
skrajšanem postopku.
Obvenost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzelo GORENJE
METALPLAST, d.o.o.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 1997
Srg 295/97
Rg-602
Družba GORENJE TEHNOPLAST,
podjetje za proizvodnjo in trgovino,
d.o.o., Ruše, Smolnik 17, reg. št. vl.
1/6417/00, katere družbenik je GORENJE
METALPLAST, d.o.o., Smolnik 17, Ruše,
po sklepu družbenika z dne 19. 2. 1997 preneha po skrajšanem postopku.
Obvenost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzelo GORENJE
METALPLAST, d.o.o.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 1997
Srg 294/97
Rg-603
Družba METALPLAST TRGOVINA,
trgovina in storitve, d.o.o., Smolnik 17,
Ruše, reg. št. vl. 1/5903/00, katere družbenik je GORENJE METALPLAST, d.o.o.,
Smolnik 17, Ruše, po sklepu družbenika z
dne 19. 2. 1997 preneha po skrajšanem postopku.
Obvenost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzelo GORENJE
METALPLAST, d.o.o.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 1997
Srg 6/97
Rg-607
Družba EUROLEX, trgovsko, storitveno podjetje, d.o.o., Trg osvoboditve
14, Lenart v Slovenskih goricah, reg. št.
vl. 1/3219-00, katere družbenica je Vrbnjak Cecilija, Trg osvoboditve 14, Lenart v
Slovenskih goricah, po sklepu družbenice
z dne 22. 11. 1996 preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Vrbnjak Cecilija.
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Zoper sklep lahko družbenica, upniki
ali pristojni organi v roku 15 dni od dneva
objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 13. 11. 1997

nehanja družbe po skrajšanem postopku dne
4. 11. 1997 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se
pod št. vl. 1/9015-00 vpiše izbris družbe
MIDOSA, podjetje za trgovino, storitve,
posredništvo, izobraževanje in proizvodnjo, d.o.o., s sedežem Troblje 35/D, Slovenj Gradec, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzameta Svetina Stanislav in Svetina Milena, oba Troblje 35/D,
Slovenj Gradec.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 11. 1997

PTUJ
Srg 112/97
Rg-114444
Družba EURO KLJUČ – EURO KEY,
storitve, trgovina, d.o.o., Langusova 19,
Ptuj, reg. št. vl. 1/9128/00, katere ustanovitelj je Nardone Edi, Via Baldasseria Bassa
318, Udine, Italija, po sklepu ustanovitelja
družbe z dne 13. 5. 1997 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Nardone Edi.
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 4. 11. 1997

SLOVENJ GRADEC
Srg 6074/94
Rg-595
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 6074/94 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 4. 11. 1997 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/6825-00 vpiše izbris družbe MISLINJA – KOP, d.o.o., Mislinja, s sedežem Tolsti vrh 6 a, Mislinja, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Majda Krump
iz Tolstega vrha 6 a, Mislinja.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 11. 1997
Srg 65/95
Rg-596
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 65/95 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
4. 11. 1997 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/9517-00 vpiše izbris družbe DIANA, d.o.o., Podgorje, s sedežem v Podgorju 181, Podgorje, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Skobir Simon iz Podgorja 181, Podgorje pri Slovenj
Gradcu.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 11. 1997
Srg 7/95
Rg-597
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 7/95 zaradi vpisa pre-

Srg 5502/94
Rg-598
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 5502/94 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 4. 11. 1997 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2819-00 vpiše izbris družbe
DOVERA, d.o.o., Muta, s sedežem Cesta 4. julija 4, Muta, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo Dobnik Ivana, Muta, Vomerjeva 10, Kokošinek Miro,
Radlje ob Dravi, Pod Perkolico 33, Kokošinek Irena, Muta, Sušnikova 9, Gostenčnik
Ivan, Muta, Šolska 15, Kovačič Cvetka, Muta, Gozdna 12, Poklinek Tatjana, Vuzenica,
Elektrarniško naselje 5 in Vasiljevič Ljubo,
Muta, Kovaška 6.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 11. 1997
Srg 6723/94
Rg-599
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 6723/94 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 4. 11. 1997 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se
pod št. vl. 1/5338-00 vpiše izbris družbe
AKTOR, storitve in trgovina, d.o.o., s sedežem Tomšičeva 37, Slovenj Gradec, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame Sonja Štruc,
Slovenj Gradec, Tomšičeva 37.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 4. 11. 1997
Srg 31/95
Rg-600
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 31/95 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
13. 11. 1997 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se
pod št. vl. 1/3868-00 vpiše izbris družbe
MANNA, podjetje za proizvodnjo, trgovino in inežniring, d.o.o., s sedežem Cankarjeva 3, Slovenj Gradec, zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzamejo Nadja Rojnik in Alastair Stone, oba 64 Tavistock
RD.W11 1AW London ter Matjaž Rojnik in
Marjana Rojnik, oba Graška gora 21, Slovenj Gradec.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 13. 11. 1997
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Evidenca statutov
sindikatov
Št 028-13/97
Ob-5252
Pravila Sindikata novinarjev Gospodarski vestnik, Ljubljana, Dunajska 5
sprejeta na ustanovnem sestanku 5. 11.
1997, se hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Bežigrad. Pravila so vpisana v
evidenco statutov sindikata pod št. 13/97
dne 25. 11. 1997.
Št 028-17/93-3
Ob-5253
Pravila Sindikata za družbo Poslovni
sistem Mercator, d.d., Ljubljana, Dunajska 107, vpisana v evidenco statutov sindikatov pod št. 14 pri tukajšnji upravni enoti
Ljubljana, izpostavi Bežigrad, dne 22. 4.
1993, so bila na zboru dne 10. 9. 1997 dopolnjena oziroma spremenjena.
Čistopis pravil se hrani pri Upravni enoti
Ljubljana, izpostavi Bežigrad.
Št. 02801-13/97
Ob-5272
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 18. 11.
1997 pod zap. št. 188/97, z nazivom Pravila
o organiziranju in delovanju sindikata družbe Aurodent Celje, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata, z imenom Sindikat
kovinske in elektro industrije Slovenije,
Sindikat družbe Aurodent Celje, in sedežem Kersnikova ulica 19, Celje, matična
številka: 1185829.
Št. 02800-12/97
Ob-5273
Upravna enota Celje z dnem izdaje te
odločbe sprejme v hrambo statut, vpisan v
evidenco statutov sindikatov dne 4. 11. 1997
pod zap. št. 187/97 z nazivom Pravila sindikata podjetja Elektro Celje in sindikalnih
podružnic v PE Celje, PE Krško in PE Slovenj Gradec, ki jo je zahtevala pooblaščena
oseba sindikata, z imenom: Sindikat podjetja Elektro Celje, in sedežem: Vrunčeva
2/a, Celje, matična številka: 1185802.
Št. 028-12/97-02
Ob-5274
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, izpostava Center, oddelek za občo upravo, družbene dejavnosti in skupne
zadeve z dnem izdaje te odločbe v hrambo
statut, vpisan v evidenco statutov sindikatov, dne 27. 11. 1997, pod zap. št. 238, z
nazivom Statut sindikata novinarjev televizije Slovenija, ki ga je zahtevala pooblaščena oseba sindikata, z imenom: Sindikat
novinarjev Slovenije Televizija Slovenija, matično številko: 1159623, in sedežem:
Kolodvorska 2–4, Ljubljana.
Št. 028-13/97-02
Ob-5275
Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, izpostava Center, oddelek za občo upravo, družbene dejavnosti in skupne
zadeve z dnem izdaje te odločbe sprejme v
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hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov, dne 27. 11. 1997, pod zap. št.
239, z nazivom “Pravila organizacije sindikata OGU Ljubljana”, ki ga je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata z imenom: Organizacija sindikata Območne geodetske uprave Ljubljana, matično številko:
1159631, in sedežem: Cankarjeva 1/III,
Ljubljana.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 1997

Razglasi sodišč
Oklici dedičem
D 306/95
R-192
Savtič Andrea, po poklicu kmet, iz Zabavelj, je dne 24. 6. 1941 umrl in ni zapustil
oporoke.
Do dediščine ima pravico zapustnikov
pravnuk Jerman Marcel, sin pokojnega Venceslava.
Ker sodišču ni znano njegovo prebivališče, naj se priglasi sodišču v enem letu od
objave oklica v Uradnem listu RS.
Dediču je postavljena za skrbnico Birsa
Cvetka iz Ankarana, Ivančičeva 19.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljene skrbnice in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 20. 11. 1997

Oklici o skrbnikih in razpravah
P 151/94
R-193
To sodišče je po sodnici Tjaši Potparič
Janežič v pravdni zadevi tožeče stranke
Zdravstveni dom Zagorje, zoper toženo
stranko Vidergar Jožeta, Savinjska c. 18,
Trbovlje, zaradi plačila odškodnine 16.510
SIT s pp, sklenilo:
na podlagi 5. točke drugega odstavka 84.
člena ZPP se toženi stranki Jožetu Vidergarju, stan. Savinjska cesta 18, Trbovlje postavi začasna skrbnica Turšič Majda, pravnica, stan. Loke 34, Trbovlje, ki bo zastopala toženo stranko v pravdni zadevi P 453/94,
vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 30. 10. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije
St 87/96
S-474
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Iskra Commerce Mednarodna špedicija, d.o.o., Ljubljana, Kotnikova 28 – v stečaju z dne 14. 1. 1998 ob
9. uri v sobi 307/III tega sodišča.

St 4/97
S-475
To sodišče je v likvidacijski zadevi zoper likvidacijskega dolžnika
Poslovna
skupnost kmetijstva, živilske predelovalne industrije, trgovine, gostinstva in turizma Vita, o.sol.o., Nova Gorica, Kidričeva 7, izven naroka dne 26. 11. 1997 sklenilo:
likvidacijski postopek zoper dolžnika Poslovna skupnost kmetijstva, živilske predelovalne industrije, trgovine, gostinstva in
turizma Vita, o.sol.o., Nova Gorica, Kidričeva 7, se zaključi (člen 99/2 v zvezi s
182. členom ZPPSL).
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu
RS.
Pravnomočni sklep o zaključku likvidacijskega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča , št. vl. 1/00407/00.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku likvidacijskega postopka v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni
vpisi v zvezi z likvidacijskim postopkom.
St 8/91
S-476
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Elektromehanika Kacin, d.o.o., Idrija v stečaju, izven naroka
dne 26. 11. 1997 sklenilo:
stečajni postopek zoper dolžnika Elektromehanika Kacin, d.o.o., Idrija, Triglavska 4c, Idrija, se zaključi (člen 99/2
ZPPSL).
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu
RS.
Pravnomočni sklep o zaključku likvidacijskega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča , št. vl. 1-846-00.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v
zvezi z stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 11. 1997
St 25/97
S-477
To sodišče v stečajni zadevi Galia Style,
d.o.o., Koroška c. 5, Maribor, opr. št.
St 25/97 preklicuje 1. narok za preizkus
upniških terjatev, ki je bil določen na dan
12. 1. 1998 ob 10. uri v sobi 330.
Nov 1. narok za preizkus upniških terjatev bo dne 14. 1. 1998 ob 10. uri v sobi 330
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 27. 11. 1997
St 58/97
S-478
To sodišče je s sklepom St 58/97 dne
28. 11. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Penzion Kanu, d.o.o., sedaj:
Club Kanu, gostinstvo in turizem, d.o.o.,
Valburga 7, Smlednik.
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Za stečajno upraviteljico se imenuje odvetnica Katarina Benedik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano
sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 3. 3. 1998 ob 9. uri v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 11. 1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 1997

Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v dopoldanskem času po telefonu
061/159-18-56 ali osebno na sedežu podjetja. Kontaktna oseba je Alojz Pšeničnik.
Megrad inženiring, p.o. Ljubljana

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
La-216
Projektivno podjetje Kranj, p.o., Bleiweisova c. 6, glede na spremembe zaposlenih (prenehanja delovnega razmerja in novih zaposlitev) v teku izvajanja programa
lastninskega preoblikovanja in glede na
izražen interes novozaposlenih za udeležbo v notranjem odkupu ponovno javno poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da v roku vključno 40 dni po objavi ponovnega javnega
poziva v dnevniku Dlo ter na oglasni deski
podjetja vplačajo delnice in tako postanejo
udeleženci programa notranjega odkupa
delnic.
Program lastninskega preoblikovanja je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 20 z
dne 12. IV. 1996 in v časopisu Delo z dne
18. 4. 1996.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju podjetja vsak delovni
dan od 8. do 12. ure na sedežu podjetja osebno ali po telefonu 064/226-800. Kontaktna
oseba je direktor Tadej Markič, d.i.g. in
Cvetka Grašič.
Projektivno podjetje Kranj, p.o.
Št. 76/97
La-217
Megrad inženiring, p.o., Ljubljana,
Cesta v Kleče 12, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim, upokojencem) do interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic. Javni poziv je bil
prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 8, z
dne 12. II. 1996 in dnevniku Delo dne 9. 2.
1996. Istočasno je bil javni poziv objavljen
na oglasni deski v podjetju.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih
sredstev se podaljša do vključno 31. 12.
1997.

La-218
Na podlagi sklepa zbora delavcev podjetja Dominvest Jesenice, p.o., C. M. Tita št.
18, Jesenice, z dne 26. 11. 1997, v skladu s
programom lastninskega preoblikovanja
podjetja, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 22/97, 27/97 in 71/97, podjetja Dominvest Jesenice, p.o., C. M. Tita št. 18, kot
subjekt lastninskega preoblikovanja objavlja javni poziv vsem upravičencem notranjega odkupa tj. zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokojencem podjetja subjekta
lastninjenja, oziroma lastninskega preoblikovanja v notranji odkup podjetja.
Upravičenci bodo delnice lahko vplačevali v gotovini ali z morebitnimi presežki
lastniških certifikatov iz interne razdelitve.
Upravičenci vplačujejo vpisane delnice
s 50% popustom, vse delnice notranjega odkupa pa morajo biti vplačana nejkasneje v
nadaljnjih 4 letih od začetka programa. Program notranjega odkupa je upoštevan samo,
če v njem sodeluje najmanj 1/3 vseh zaposlenih podjetja. Upravičenci vplačujejo delnice pri podjetju, razen tistih delnic, ki so
vplačane z gotovino.
Kolikor program notranjega odkupa ne
bi bil uspešen, se vse delnice iz tega naslova
prenesejo na Sklad RS za razvoj, vplačana
sredstva upravičencev pa se vrnejo v njihovi nominalni vrednosti.
Upravičenci bodo lahko delnice vpisovali in vplačevali v 30 dnevnem roku, pri
čemer ta začne teči z dnem objave tega oglasa v Uradnem listu RS, v dnevnem časopisu in na oglasni deski podjetja.
Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj programa, v nadaljevanju pa v skladu z določili
družbene pogodbe.
Vse delnice dajejo poleg pravice do udeležbe na dobičku in stečajni masi podjetja
tudi pravico do upravljanja, razen dela delnic v okviru programa notranjega odkupa,
prenešenih na sklad za odkup v naslednjih 4
letih.
Poziva se vse upravičence notranjega odkupa k vpisu delnic preoblikovanja podjetja, kot sledi:
– upravičence notranjega odkupa, da v
30 dneh od objave oglasa in poziva v dnevnem časopisu in na oglasni deski vpišejo in
vplačajo delnice programa notranjega odkupa.
Delnice iz interne razdelitve, kakor iz
programa notranjega odkupa bodo upravičenci lahko vpisovali in vplačevali na blagajni podjetja vsak delovni dan od 10. do
12. ure.
Ta poziv se objavi v Uradnem listu RS, v
dnevniku Delo in na oglasnih deskah podjetja.
Dodatne informacije v zvezi s programom in pogoji vpisa in vplačila so na razpolago pri Jožetu Zidarju (tel. 064/81-680).
Dominvest Jesenice, p.o.
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Razpisi delovnih mest
Št. 240
Ob-5300
OŠ Lesično razpisuje dela in naloge
hišnika-kurjača.
Delo je za krajši delovni čas in nedoločen delovni čas. Prijave z dokazili poslati v
8 dneh na OŠ Lesično, 3261 Lesično.
Osnovna šola Lesično
Št. 24/3
Ob-5271
Svet Doma upokojencev Domžale razpisuje na podlagi sklepa na seji sveta doma z
dne 20. 11. 1997 in 35. člena zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91) prosto delovno
mesto
direktorja doma
Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev izpolnjevati še
pogoje, ki jih določa 56. člen zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92):
– da imajo visoko ali višjo izobrazbo socialne, psihološke smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali socialoške
smeri,
– da imajo opravljen strokovni izpit na
področju socialnega varstva,
– da imajo 5 let delovnih izkušenj na
področju socialnega varstva od tega 4 leta
na vodstvenih delovnih mestih,
– da predloži program dela doma.
Direktor bo imenovan za 4 leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo v osmih dneh po objavi razpisa na Dom upokojencev Domžale, Karantanska 5, Domžale.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni od objave razpisa.
Dom upokojencev Domžale

Javna naročila
Namera o javnem naročilu
Št. 60-2493/97
Ob-5311
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero
o javnem naročilu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JP Komunala Novo mesto, d.o.o., Rozmanova 2, Novo mesto, kont. oseba Žare
Kovačevič, dipl. gr. inž., Muzejska ulica 5,
Novo mesto, tel. 068/321-514, faks
068/324-115, soba št. 2.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela, storitve.
Navedba vsebine: gradnja poslovnih
prostorov Cikava:
– gradbeno obrtniška dela z zunanjo ureditvijo,
– instalacije.
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3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 200,000.000
SIT, čas razpisa: začetek 13. 3. 1998 in/ali
zaključek 13. 4. 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 5. 1998 in/ali zaključek 1. 12. 1999.
5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane
preference za domače ponudnike v višini 10%.
JP Komunala Novo mesto

– ponujena višina najemnine,
– reference ponudnika,
– plačilni pogoji,
– veljavnost ponudbe,
– rast cene malice oziroma višine najemnine.
6. Ponudniki morajo ponudbe oddati najkasneje do 20. 12. 1997, na naslov: JP Komunala, d.o.o., Trbovlje, Savinjska cesta
11a, z oznako: Ponudba – ne odpiraj, Najem
kuhinje in jedilnice.
7. Ponudbe bomo javno odpirali 22. 12.
1997 ob 8. uri v sejni sobi JP Komunala, d.o.o.,
Trbovlje, Savinjska cesta 11a, Trbovlje.
8. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 3 dni od datuma javnega odpiranja
ponudb.
JP Komunala Trbovlje, d.o.o., Trbovlje

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 12. 1997, do
12. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ul. dr. Vrbnjaka 6, Rakičan,
9000 Murska Sobota (tajništvo bolnišnice).
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ne odpiraj – javni razpis” ter s točnim naslovom ponudnika in
številko Uradnega lista RS, v katerem je bil
javni razpis objavljen.
7. Javno odpiranje ponudb bo 16. 12.
1997 ob 12.30, na upravi Splošne bolnišnice v Rakičanu, Ul. dr. Vrbnjaka 6, v sobi
direktorja bolnišnice. Prisotni predstavniki
ponudnikov morajo predložiti pred odpiranjem ponudb pisna pooblastila firm, katere
zastopajo.
Kolikor ponudnik pripravi ponudbo za
več predmetov javnega razpisa, morajo biti
ponudbe za vsak predmet razpis v svoji kuverti.
8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa do 24. 12. 1997.
9. Razpisna dokumentacija je na vpogled
zainteresiranim ponudnikom v tajništvu bolnišnice od 1. 12. 1997 do 24. 12. 1997 od 8.
do 14. ure.
10. Naročnik si pridržuje pravico, da razveljavi javni razpis, kolikor z analizami ugotovi, da so v ponudbah navedeni neresnični ali
zavajujoči podatki ter druge nepravilnosti.
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Javni razpisi
Preklic
Ob-5257
Splošna bolnišnica Maribor
preklicuje
javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti za
opravljanje špediterskih storitev, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 71, z dne
21. XI. 1997, Ob-5056.
Splošna bolnišnica Maribor
Popravek
Ob-5319
V javnem razpisu za kreditiranje projektov iz sredstev pridobljenih iz naslova zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
45/95) in za odobritev jamstev za investicijske kredite, Sklada RS za razvoj malega
gospodarstva, Štefanova 5, Ljubljana, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 44-45 z
dne 25. VII. 1997 se:
– pod točko “2.3. Pogoji za dodeljevanje
jamstev” spremeni drugi odstavek, ki sedaj
glasi: “Prosilec lahko zaprosi za jamstvo
največ do 80% vrednosti glavnice bančnega
posojila, katerega realna obrestna mera ne
sme presegati višino, ki velja za komitente z
A ali B boniteto.”
– pod isto točko se doda novi odstavek,
sedaj četrti odstavek, ki glasi: “Provizija za
odobreno jamstvo znaša ob odobritvi 0,8%
in 0,8% letno.”.
Sklad RS za razvoj malega gospodarstva
Št. 3868/97
Ob-5217
Na podlagi 28. člena statuta JP Komunala, d.o.o., Trbovlje (UVZ, 10/97) in zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97),
objavljamo
javni razpis
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JP Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska
cesta 11a, Trbovlje, kontaktna oseba Lado
Draksler,
tel.
0601/27-115,
faks
0601/27-592.
2. Predmet izbire najugodnejšega ponudnika: najem kuhinje in jedilnice z opremo
za pripravo in razdeljevanje malic.
3. Orientacijska mesečna najemnina: 500
DEM + komunalni stroški.
4. Čas najema oziroma začetek in konec:
po dogovoru.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– cena malice (najnižja ponudba ni nujno tudi najugodnejša),

Ob-5218
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. Naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ul. dr. Vrbnjaka 6,
tel. 069/32-010, faks 069/21-007, kontaktna
oseba Milan Ferjan.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Vsebina:
a) ergometrija s holterjem in prenosnim spirometrom; 12 kanalna ergometrija,
možnost računalniške obdelave ter posnemanja na EKG, možnost takojšnjega izpisa
in izpis na laserski oziroma termotiskalnik,
povezava s kolesom; omogočati mora digitalno obdelavo podatkov in skladiščenje
le-teh na elektronskem mediju,
b) biokemični analizator; večkanalni-selektivni, sistema mokre kemije z možnostjo določanja prioritete vzorcev, kapacitete 350–500 testov na uro, ISE Modul, barcodareader,
c) plinski analizator s popolno avtomatsko kalibracijo, z avtomatskim čiščenjem, z možnostjo izpisa vseh acidobaznih
parametrov.
Aparati morajo biti novi, izdelani po sodobni metodologiji in atestirani.
Servis mora biti v Sloveniji, odzivni čas
največ 24 ur.
3. Orientacijska vrednost naročila (z
vključenim 5% prometnim davkom):
a) 5,500.000 SIT,
b) 14,000.000 SIT,
c) 2,500.000 SIT.
Ponudbeni zneski morajo biti izraženi v
slovenskih tolarjih.
Način plačila: 25% ob dobavi, ostalo v
najmanj šestih brezobrestnih obrokih. V ceni storitev morajo biti vključeni vsi stroški
nabave (fco kupec), prometni davek, stroški
montaže aparatov in stroški šolanja kadrov
na licu mesta.
4. Dobavni rok:
a) največ 20 dni od podpisa pogodbe,
b) največ 100 dni od podpisa pogodbe,
c) največ 40 dni od podpisa pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: cena aparatov, način plačila, dobavni rok,
kvaliteta aparatov, odzivni čas servisiranja
ter reference v bolnišničnem zdravstvu v Sloveniji, s pomenom v tem vrstnem redu.

Ob-5219
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: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begunje 55, Begunje na Gorenjskem.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: kurilno olje EL –
260.000 litrov.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
12,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 15. 1.
1998, zaključek 15. 1. 1999.
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 30. 12. 1997 do
13. ure, na naslov: Psihiatrična bolnišnica
Begunje, Begunje 55, Begunje na Gorenjskem, prevzemnik: kadrovska služba bolnišnice.
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. 1. 1998 ob
9. uri, v sejni sobi v I. nadstropju Psihiatrične bolnišnice Begunje, Begunje 55, Begunje na Gorenjskem, odpiranje vodi Tancar
Mojca, pravnica.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 8. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Psihiatrična bolnišnica Begunje, kontaktna oseba: kadrovski referent,
Begunje 55, Begunje na Gorenjskem.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 za 3.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko, na račun št.
51540-603-31525.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo pri Čuden
Slavku, Psihiatrična bolnišnica Begunje,
vsak delovnik med 10. in 12. uro.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 15. 1. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 1. 1998.
Psihiatrična bolnišnica Begunje

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 16. 12.
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 16. 12.
1997, ob 12. uri v prostorih urada za občinsko premoženje in gospodarske javne službe.
11. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje v roku 15 dni po
javnem odpiranju ponudb.
Občina Piran

nju, d.o.o., Debevec Aleksander, Grajska 2,
Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/64-582, soba št. 9.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 12. 1997 za 10.000 SIT do 12. ure.
Način plačila: virman ali položnica, na
račun št. 52720-601-18631 APP Zagorje ob
Savi, sklic na št. IN-M-010/98.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont. oseba Debevec Aleksander, Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/64-582, soba št. 9.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 1. 1998.

Št. 161/97
Ob-5227
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Št. 161/97
Ob-5228
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: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba
Debevec
Aleksander,
tel.
0601/64-100 int. 241, 174, Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/64-582, soba št. 9.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: predmet javnega naročila je material za vzdrževanje strojev
in naprav.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
9,500.000 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.
6. Kraj, datum in ura predložitve ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 15. 12. 1997 do 12. ure
na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi, prevzemnik Marinšek Jasna, Grajska 2, 1410
Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/64-582, vložišče, tajništvo.
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 dne 16. 12.
1997, ob 12. uri, na naslovu: Grajska 2, Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., odpiranje
vodi Franc Stošicki, Grajska 2, Zagorje ob
Savi, tel. 0601/64-100, faks 0601/64-582,
soba št. 2.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 31. 12. 1997.
9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik Zagorje v zapira-

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba
Debevec
Aleksander,
tel.
0601/64-100 int. 241, 174, Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/64-582, soba št. 9.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: predmet javnega naročila je material za zasipavanje jamskih
prostorov (gramoz).
3. Vrednost
dodeljenega
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.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura predložitve ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 5. 1. 1998 do 12. ure
na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi, prevzemnik Marinšek Jasna, Grajska 2, 1410
Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/64-582, vložišče, tajništvo.
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 6. 1. 1998,
ob 10. uri, na naslovu: Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., odpiranje vodi Franc Stošicki, Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/64-582, soba št. 2.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 21. 1. 1998.
9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Debevec Aleksander, Grajska 2,

Št. 362/054/97
Ob-5220
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 občinski svet na seji dne 27. 3. 1997, župan Občine Piran ponovno objavlja
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 10 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,
– 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
ponudnika,
– 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 pravice, 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.
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Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/64-582, soba št. 9.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 za 10.000 SIT do 12. ure.
Način plačila: virman ali položnica, na
račun št. 52720-601-18631 APP Zagorje ob
Savi, sklic na št. IN-M-011/98.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont. oseba Debevec Aleksander, Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/64-582, soba št. 9.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 2. 1998.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 12. 1997 za 10.000 SIT do 12. ure.
Način plačila: virman ali položnica, na
račun št. 52720-601-18631 APP Zagorje ob
Savi, sklic na št. IN-M-009/98.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont. oseba Debevec Aleksander, Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/64-582, soba št. 9.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 1. 1998.
Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Zagorje

50100-609-10238 pri APP Ljubljana s pripisom “Razpisna dokumentacija – HPLC”.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, kont. oseba mag. Karin Gabrovšek,
Večna pot 111, Ljubljana, tel. 123-33-88,
faks 273-390.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 1. 1998.
Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta

Št. 161/97
Ob-5229
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Št. 901/97
Ob-5230
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: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba
Debevec
Aleksander,
tel.
0601/64-100 int. 241, 174, Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/64-582, soba št. 9.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: predmet javnega naročila je jamski les.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
9,000.000 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.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura predložitve ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 15. 12. 1997 do 12. ure
na naslov: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi, prevzemnik Marinšek Jasna, Grajska 2, 1410
Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/64-582, vložišče, tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponduba – 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 16. 12. 1997,
ob 10. uri, na naslovu: Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., odpiranje vodi Franc Stošicki, Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/64-582, soba št. 2.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 31. 1. 1997.
9. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., Debevec Aleksander, Grajska 2,
Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/64-582, soba št. 9.

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Univerza v Ljubljani, Biotehniška
fakulteta, kont. oseba Oddelek za biologijo, Mira Potočnik, Večna pot 111,
Ljubljana, tel. 266-994, faks 273-390,
e-mail mira.potočnik@uni.lj.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sistem tekočinske
kromatografije
visoke
zmogljivosti
(HPLC) z autosamplerjem.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
10,100.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca ali do 60 dni.
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 29. 12. 1997 do
24. ure, na naslov Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, prevzemnik Oddelek za
biologijo, Večna pot 111, 1001 Ljubljana,
tel. 123-33-88, faks 273-390.
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. 1. 1998 ob
9. uri, na naslovu: Biotehniška fakulteta,
Oddelek za biologijo, odpiranje vodi prof.
dr. Nada Gogala, Večna pot 111, Ljubljana,
tel. 123-33-88 faks 273-330.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 23. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Biotehniška fakulteta, Oddelek za
biologijo, kont. oseba Mira Potočnik, Večna
pot 111, Ljubljana, tel. 266-994, faks 273-330.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 12. 1997 za 5.000 SIT.
Način plačila: nepovratno nakazilo na žiro račun Oddelka za biologijo, na račun št.

Št. 98-97
Ob-5231
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, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, kont. oseba
dr. Domen Leštan, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, tel. 123-11-61, faks 123-10-88.
2. Predmet javnega naročila: blago – izbira dobavitelja za nabavo raziskovalne
opreme,
Navedba vsebine: oprema za spremljanje biotehničnih in kemičnih procesov v
tleh.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
8,600.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
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.
Kot merilo za izbor najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala zlasti skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji, kvaliteto
opreme, reference dobavitelja, dobavni rok,
plačilne pogoje, dolžino garancijskih rokov
in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 18. 12. 1997 do 12. ure,
na naslov Biotehniška fakulteta, Oddelek za
agronomijo, prevzemnik Tea Kuzman, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, tel. 123-11-61,
faks 123-10-88, tajništvo, soba 127.
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 19. 12. 1997
ob 8.30 na naslovu: Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, odpiranje vodi dr. Domen Leštan, Jamnikarjeva 101, Ljubljana, tel. 123-11-61,
faks 123-10-88, sejna soba št. 132a.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 9. 1. 1998.
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8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, kont. oseba dr. Domen Leštan, Jamnikarjeva 101, Ljubljana,
tel. 123-11-61, faks 123-10-88, tajništvo,
soba št. 127.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 12. 1997 med 9. in 12. uro.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 16. 1. 1998.

delek za agronomijo, kont. oseba mag. Tomaž Sinkovič, Jamnikarjeva 101, Ljubljana,
tel. 123-11-61, faks 123-10-88, tajništvo,
soba št. 127.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 2. 1997 med 9. in 12. uro.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 16. 1. 1998.
Biotehniška fakulteta
Oddelek za agronomijo, Ljubljana

Naročnik ni dolžan izbrati ponudbe, ki
vsebuje najnižjo ceno, temveč prosto presoja o izbiri najugodnejšega ponudnika v skladu z navedenimi merili.
9. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.
10. Dodatna pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo vsak delovni dan med 7.
in 13. uro na OŠ Metlika, na tel. 068/58-169.
OŠ Metlika

Št. 98-97
Ob-5232
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, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, kont. oseba mag. Tomaž Sinkovič, Jamnikarjeva
101, Ljubljana, tel. 123-11-61, faks
123-10-88.
2. Predmet javnega naročila: blago – izbira dobavitelja za nabavo raziskovalne
opreme,
Navedba vsebine: raziskovalni svetlobni
mikroskop z napravo za mikrofotografijo.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
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.
Kot merilo za izbor najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala zlasti skladnost ponudbe z razpisnimi pogoji, kvaliteto
opreme, reference dobavitelja, dobavni rok,
plačilne pogoje, dolžino garancijskih rokov
in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 18. 12. 1997 do 12. ure,
na naslov Biotehniška fakulteta, Oddelek za
agronomijo, prevzemnik Tea Kuzman, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana, tel. 123-11-61,
faks 123-10-88, tajništvo, soba 127.
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 19. 12. 1997
ob 10. uri na naslovu: Univerza v Ljubljani
Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, odpiranje vodi prof. dr. Franc Batič,
Jamnikarjeva 101, Ljubljana, tel. 123-11-61,
faks 123-10-88, sejna soba št. 132a.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 9. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Biotehniška fakulteta, Od-

Št. 061-2/97
Ob-5233
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. Naziv in sedež naročnika: Osnovna
šola Metlika, Šolska ulica 7, Metlika.
2. Predmet javnega razpisa je nakup šolskega avtobusa – do 20 sedežev.
3. Okvirna vrednost naročila je do
8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: takoj po izbiri izvajalca
oziroma v najkrajšem možnem času.
5. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:
– firmo oziroma ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji,
– reference,
– vzorec pogodbe s ponudbenim predračunom, ki mora vsebovati ceno brez prometnega davka in z vključenim prometnim
davkom, cena naj bo fiksna in oblikovana
za plačilo po dobavi,
– datum do katerega velja ponudba,
– dinamika realizacije pogodbe,
– garancijske roke in seznam servisov,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje
tolmačenja na zahtevo naročnika v zvezi s
ponudbo.
Ponudbe, ki ne bodo vsebovale elementov iz prve do vključno osme alineje prejšnjega odstavka, se bodo štele za nepravilno
sestavljene.
6. Rok in način predložitve ponudbe: ponudbe morajo biti poslane pravočasno po
pošti na naslov: Osnovna šola Metlika, Šolska ulica 7, Metlika, ali oddane osebno v
tajništvu šole, v roku 10 dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Zapečatene ponudbe morajo biti jasno
označene z napisom: “Ne odpiraj – Ponudba za avtobus”.
Nepravilno opremljene in nepravilno sestavljene ponudbe bo komisija zavrnila v
postopku odpiranja ponudb.
O datumu odpiranja ponudb bodo ponudniki obveščeni pisno.
7. Zastopniki ponudnikov morajo imeti
pri odpiranju ponudb pisna pooblastila za
zastopanje.
8. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena in kompletnost ponudbe,
– roki dobave,
– boljše reference,
– garancija, ugodnost pri servisnih storitvah,
– dodatna oprema,
– druge ugodnosti (popusti, ipd.).

Ob-5244
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 Vrhnika, kont. oseba Ljubica
Lukan, dipl. psih., Tržaška c. 1, Vrhnika,
tel. 755-121, faks 755-158, soba št. II/32.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: vozilo kombi.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
3,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: januar 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 18. 12. 1997 do
12. ure, na naslov: Občina Vrhnika, oddelek za družbene dejavnosti, prevzemnica Sabina Ahčan, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika, tel.
755-121, faks 755-158.
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. Na hrbtni strani mora biti označen
naslov pošiljatelja.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 18. 12. 1997
ob 13. uri, na naslovu: Občina Vrhnika, odpiranje vodi Ljubica Lukan, dipl. psih., Tržaška c. 1, Vrhnika, tel. 755-121, faks
755-158, sejna soba.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. 1. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Vrhnika, oddelek za
družbene dejavnosti, kont. oseba Sabina Ahčan, Tržaška c. 1, Vrhnika, tel. 755-121,
faks 755-158, soba št. II. nadstropje.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 12. 1997.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 16. 1. 1998.
Občina Vrhnika
Št. 8-02-11938/97
Ob-5246
Telekom Slovenije, p.o., Poslovna enota
Novo mesto, Novi trg 7a, objavlja na podlagi 53. člena zakona o graditvi objektov,
odredbe o postopku za izvajanje javnega
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razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS,
št. 28/93 in 19/94)
javni razpis
za izbiro izvajalca za dobavo in montažo
notranje opreme na objektu Cikava
1. Investitor: Telekom Slovenije, p.o.,
Poslovna enota Novo mesto, Novi trg 7a,
Novo mesto.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
dobavo in montažo notranje opreme na objektu Cikava.
3. Razpisna dokumentacija: tehnično dokumentacijo, popise del in razpisne pogoje
lahko ponudniki dobijo v tajništvu Poslovne enote Novo mesto, Novi trg 7a, soba 90.
Natančnejše informacije o razpisni dokumentaciji dobijo ponudniki pri Ivanu Golobiču v sobi 78 (tel. 068/371-030) ali pri
Jožetu Reberšaku, vodji DE (tel.
068/324-250).
4. Naziv objekta: Poslovni objekt Telekom na Cikavi.
5. Orientacijska vrednost razpisanih del:
9,500.000 SIT.
6. Predviden rok dokončanja del: v
30 dneh.
7. Merila za izbor ponudbe so razvidna
iz razpisne tehnične dokumentacije.
Vrednotenje ponudb bo tehnično, ekonomsko, komercialno in pravno.
8. Oddaja in sprejem ponudbe
Ponudbe morajo prispeti na naslov Telekom Slovenije, p.o., Poslovna enota Novo
mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto, soba
90 (tajništvo PE) do 22. 12. 1997 do 12. ure.
Priporočene pošiljke, ki bodo pravočasno oddane in bodo prispele po navedenem
terminu, se štejejo kot prepozne.
Ponudbe naj bodo oddane v zapečateni
ovojnici z oznako: Ne odpiraj – ponudba za
Poslovni objekt Cikava.
Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo v celoti izpolnjevale zahtev iz razpisne
dokumentacije, bo komisija zavrnila kot neveljavne.
9. Odpiranje ponudb bo 23. 12. 1997 ob
12. uri v prostorih PE Novo mesto, Novo
mesto, Novi trg 7a.
Telekom Slovenije
PE Novo mesto

6. Javno odpiranje ponudb bo 3 dni po
roku, ki je določen za oddajo ponudb. Predstavniki ponudnikov lahko sodelujejo pri odpiranju ponudb z ustreznimi pooblastili.
7. Podrobneje je obseg in vrsta razpisanih del razvidna iz razpisane dokumentacije, ki jo lahko ponudniki dvignejo na Športnem društvu Jesenice, Ledarska 4, (tel.
064/863-364), vsak delovni dan od 11. do
13. ure ob plačilu stroškov razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT.
Športno društvo Jesenice

Rok za oddajo ponudbe je 15 dni in začne
teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS na naslov: Republika Slovenija, Upravna
enota Celje, Trg celjskih knezov 9, 3001,
Celje, p.p. 432. Ponudba mora biti zapečatena in označena »Ne odpiraj – Ponudba za
vzdrževalna dela v prostorih Upravne enote
Celje«, z naslovom ponudnika.
8. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo deseti dan po
objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS
ob 12. uri v prostorih vodje oddelka za gospodarstvo, ekonomske odnose in razvoj ter
kmetijstvo Upravne enote Celje.
9. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni pisno, najkasneje v 8 dneh po
odpiranju ponudb.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času razpisa na sedežu Upravne enote Celje pri kontaktni osebi Tamše Jožici
vsak ponedeljek od 8. do 14. ure in sredo od
8. do 16. ure, tel. št. 063/442-836.
Vse neveljavne ponudbe (nepravočasno
predložene) ali nepravilno označene bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka in jih
neodprte vrnila ponudnikom.

Št. 154-97
Ob-5247
Športno društvo Jesenice, Ledarska 4,
Jesenice objavlja
javni razpis
za oddajo izvedbe sistema za
prezračevanje v športni dvorani
»Podmežakla« na Jesenicah – pritličje
severni del
1. Predmet javnega razpisa je izvedba
prezračevalnega sistema v športni dvorani
»Podmežakla« na Jesenicah v pritličju pod
tribunami na severnem delu.
2. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 13,000.000 SIT.
3. Rok za izvedbo razpisanih del je marec 1998.
4. Zainteresirani ponudniki naj predložijo
svoje ponudbe v zapečatenih kuvertah v roku
15 dni po pošti ali osebno v 15 dneh na naslov
društva z oznako »Ne odpiraj – ponudba«.
5. Ponudniki lahko vložijo svojo ponudbo za vsa razpisana dela, lahko pa tudi za
posamezne vrste del.

Št. 36300/7/97
Ob-5248
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 za leto
1998
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Upravna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, p.p. 432.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževalna dela v
prostorih Upravne enote Celje za leto 1998.
– slikopleskarska dela,
– mizarska dela,
– finomehanikarska dela,
– vodovodnoinstalacijska dela,
– elektrovzdrževalna dela,
– tapetniška dela,
– steklarska dela,
– telekom storitve.
3. Orientacijska vrednost vseh vzdrževalnih del znaša 6,000.000 SIT.
4. Rok začetka oziroma 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,
– kvaliteta opravljenega dela,
– reference ponudnika,
– rok plačila,
– garancija del,
– odzivni čas,
– tekoči stroški,
– popusti.
6. Ponudba mora vsebovati:
– naslov in točen naziv dejavnosti fizične ali pravne osebe,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti (v
nadaljevanju – odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti),
– cena,
– reference,
– BON 1 in 2 ali 3, pri samostojnih podjetnikih pa davčno napoved za preteklo leto,
– plačilni pogoji in odzivni čas,
– transportni stroški,
– obrazec izjave, da ponudnik sprejema
pogoje razpisne dokumentacije,
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo posla, ki jo bo izbrani ponudnik dostavil najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe,
– garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo bo dobavitelj izročil naročniku ob izvedbi del.
7. Rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe in način predložitve ponudbe

Št. 03900/2/97
Ob-5249
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 za leto
1998
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Republika Slovenija, Upravna enota Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, p.p. 432.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega
materiala po skupinah za leto 1998.
I. skupina: registratorji, papir, mape in
zvezki,
II. tonerji, trakovi za printerje, fakse in
računske stroje,
III. skupina: kuverte in obrazci,
IV. skupina: ostali material.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT;
oziroma po skupinah:
I. skupina v vrednosti – 1,500.000 SIT,
II. skupina v vrednosti – 1,500.000 SIT,
III. skupina v vrednosti – 1,500.000 SIT,
IV. skupina v vrednosti – 2,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja dobav: 12 mesecev, začetek
1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
– cena,
– kvaliteta blaga,
– reference ponudnika,
– dobavni roki,
– način dobave,
– rok plačila,
– garancija dobav,
– odzivni čas,
– tekoči stroški.
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6. Ponudba mora vsebovati:
– naslov ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti (v
nadaljevanju – odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti),
– ceno,
– reference,
– dobavni rok in način dobave za naročeno blago,
– jamstvo za kvalitetno ponudbo blaga,
– tehnično in propagandno gradivo za
ponujeno blago,
– plačilni pogoji in odzivni čas,
– obrazec izjave, da ponudnik sprejema
pogoje razpisne dokumentacije,
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo posla, ki jo bo izbrani ponudnik dostavil najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe,
– garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo bo dobavitelj izročil naročniku ob primopredaji blaga.
Nepravilno, netočno ali nepopolno izpolnjeni vzorec ponudbe pisarniškega materiala bo naročnik upošteval pri ocenjevanju ponudb za izbiro ponudnika.
7. Rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe in način predložitve ponudbe
Rok za oddajo ponudbe je 15 dni in začne teči naslednji dan po objavi v Uradnem
listu RS na naslov: Republika Slovenija,
Upravna enota Celje, Trg celjskih knezov 9,
3001, Celje, p.p. 432. Ponudba mora biti
zapečatena in označena »Ne odpiraj – Ponudba za pisarniški material«, z naslovom
ponudnika.
8. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo petnajsti dan
po objavi javnega razpisa v Uradnem listu
RS ob 12. uri v prostorih načelnika Upravne
enote Celje, soba 27/II.
9. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni pisno, najkasneje v 8 dneh po
odpiranju ponudb.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo lahko prevzamete v času razpisa na sedežu Upravne enote Celje pri kontaktni osebi Zagoričnik Daniju, vsako sredo od 8. do 16. ure, tel. št.
063/443-551, št. pisarne 33/II.
Vse neveljavne ponudbe (nepravočasno
predložene) ali nepravilno označene bo komisija izločila iz nadaljnjega postopka in jih
neodprte vrnila ponudnikom.
Upravna enota Celje

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Ptuj.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
3,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izboru: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 12. 1997
do 12. ure, na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, prevzemnik Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, 1000 Ljubljana, tel.
17-84-913, faks 17-84-834, soba št. P 07,
e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 1. 1998 ob
12.30 na naslovu: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, odpiranje vodi Darko Marušič, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks
17-84-909, soba št. P 22 (sejna soba), e-mail
pisarna.gu@gu. sigov.mail.si.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont. oseba Vida Kaupšin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel.
17-84-913, faks 17-84-834, soba št. P 07,
e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 do 12. ure.
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: 7. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 1. 1998.

3. Orientacijska
vrednost
naročila:
3,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izboru: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 29. 12. 1997 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, prevzemnik Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 17-84-913,
faks 17-84-834, soba št. P 07, e-mail
pisarna.gu@gu.sigov.mail.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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 1. 1998 ob
11. uri na naslovu: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, odpiranje vodi Darko Marušič, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks
17-84-909, soba št. P 22 (sejna soba), e-mail
pisarna.gu@gu. sigov.mail.si.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje
in prostor – Geodetska uprava Republike
Slovenije, kont. oseba Vida Kaupšin,
Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913,
faks 17-84-834, soba št. P 07, e-mail
pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 do12. ure.
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: 7. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 1. 1998.

Ob-5245A
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 okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks 17-84-834, soba
št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.

Ob-5245B
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 okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks 17-84-834, soba
št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Maribor.

Ob-5245C
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 okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks 17-84-834, soba
št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Novo mesto.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
12,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izboru: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 29. 12. 1997 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, prevzemnik Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 17-84-913,
faks 17-84-834, soba št. P 07, e-mail
pisarna.gu@gu.sigov.mail.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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 1. 1998 ob
9.30 na naslovu: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, odpiranje vodi Darko Marušič, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks
17-84-909, soba št. P 22 (sejna soba), e-mail
pisarna.gu@gu. sigov.mail.si.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont. oseba Vida Kaupšin,
Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913,
faks 17-84-834, soba št. P 07, e-mail
pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 do12. ure.
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: 7. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 1. 1998.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 29. 12. 1997 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, prevzemnik Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 17-84-913,
faks 17-84-834, soba št. P 07, e-mail
pisarna.gu@gu.sigov.mail.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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 8. 1. 1998 ob
8. uri na naslovu: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, odpiranje vodi Darko Marušič, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks
17-84-909, soba št. P 22 (sejna soba), e-mail
pisarna.gu@gu. sigov.mail.si.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont. oseba Vida Kaupšin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel.
17-84-913, faks 17-84-834, soba št. P 07,
e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 do 12. ure.
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: 7. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 1. 1998.

12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, prevzemnik Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 17-84-913,
faks 17-84-834, soba št. P 07, e-mail
pisarna.gu@gu.sigov.mail.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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1998 ob
14. uri na naslovu: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, odpiranje vodi Darko Marušič, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks
17-84-909, soba št. P 22 (sejna soba), e-mail
pisarna.gu@gu. sigov.mail.si.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont. oseba Vida Kaupšin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks
17-84-834, soba št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997, do 12. ure.
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: 7. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 1. 1998.

Ob-5245Č
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 okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks 17-84-834, soba
št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Kranj.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
5,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izboru: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.

Ob-5245D
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 okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks 17-84-834, soba
št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Velenje.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
5,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izboru: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 29. 12. 1997 do

Ob-5245E
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 okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks 17-84-834, soba
št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Nova Gorica.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
6,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izboru: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 29. 12. 1997 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, prevzemnik Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 17-84-913,
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faks 17-84-834, soba št. P 07, e-mail
pisarna.gu@gu.sigov.mail.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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1998 ob
12.30 na naslovu: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, odpiranje vodi Darko Marušič, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks
17-84-909, soba št. P 22 (sejna soba), e-mail
pisarna.gu@gu. sigov.mail.si.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont. oseba Vida Kaupšin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks
17-84-834, soba št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 do 12. ure.
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: 7. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 1. 1998.

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 7. 1. 1998 ob
11. uri na naslovu: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, odpiranje vodi Darko Marušič, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks
17-84-909, soba št. P 22 (sejna soba), e-mail
pisarna.gu@gu. sigov.mail.si.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont. oseba Vida Kaupšin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks
17-84-834, soba št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 do 12. ure.
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: 7. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 1. 1998.

Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1998 ob
9.30 na naslovu: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, odpiranje vodi Darko Marušič, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks
17-84-909, soba št. P 22 (sejna soba), e-mail
pisarna.gu@gu. sigov.mail.si.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor –
Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kaupšin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks 17-84-834, soba
št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997, do 12. ure.
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: 7. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 1. 1998.

Ob-5245G
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 okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks 17-84-834, soba
št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Ljubljana.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
52,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izboru: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 29. 12. 1997 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, prevzemnik Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 17-84-913,
faks 17-84-834, soba št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1998 ob
8. uri na naslovu: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, odpiranje vodi Darko Marušič, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks

Ob-5245F
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 okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks 17-84-834, soba
št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Koper.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
6,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izboru: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 29. 12. 1997 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, prevzemnik Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 17-84-913,
faks 17-84-834, soba št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks 17-84-834, soba
št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Sevnica.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
4,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izboru: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 29. 12. 1997 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, prevzemnik Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 17-84-913,
faks 17-84-834, soba št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Ob-5245H
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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17-84-909, soba št. P 22 (sejna soba), e-mail
pisarna.gu@gu. sigov.mail.si.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont. oseba Vida Kaupšin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks
17-84-834, soba št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 do 12. ure.
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: 7. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 1. 1998.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont. oseba Vida Kaupšin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks
17-84-834, soba št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 do 12. ure.
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: 7. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 1. 1998.

mentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor –
Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kaupšin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks 17-84-834, soba
št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 do 12. ure.
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: 7. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 1. 1998.

Ob-5245J
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 okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks 17-84-834, soba
št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Celje.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izboru: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 29. 12. 1997 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, prevzemnik Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 17-84-913,
faks 17-84-834, soba št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. 1. 1998 ob
9.30 na naslovu: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, odpiranje vodi Darko Marušič, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks
17-84-909, soba št. P 22 (sejna soba), e-mail
pisarna.gu@gu. sigov.mail.si.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor –
Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kaupšin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks 17-84-834, soba
št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.

Ob-5245I
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 okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks 17-84-834, soba
št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Slovenj Gradec.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
4,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izboru: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 29. 12. 1997 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, prevzemnik Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 17-84-913,
faks 17-84-834, soba št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. 1. 1998 ob
13. uri na naslovu: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, odpiranje vodi Darko Marušič, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks
17-84-909, soba št. P 22 (sejna soba), e-mail
pisarna.gu@gu. sigov.mail.si.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks 17-84-834, soba
št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega
materiala za potrebe Območne geodetske
uprave Murska Sobota.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
3,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izboru: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 29. 12. 1997 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, prevzemnik Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 17-84-913,
faks 17-84-834, soba št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. 1. 1998 ob
11. uri na naslovu: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, odpiranje vodi Darko Marušič, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks
17-84-909, soba št. P 22 (sejna soba), e-mail
pisarna.gu@gu. sigov.mail.si.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-

Ob-5245K
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997, do 12. ure.
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: 7. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 1. 1998.

10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 7. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 1. 1998.
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije

11. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo - navodila za izdelavo ponudbe, razpisne pogoje, investicijski program in projektno nalogo vsak delovni dan
od 8. do 10. ure v vložišču na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec.
Kontaktna oseba: Branko Malek, tel.
0602/41-114.
Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-5245L
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 okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks 17-84-834, soba
št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava pisarniškega
materiala za potrebeglavnega urada Geodetske uprave RS.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
13,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izboru: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 29. 12. 1997 do
12. ure, na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, prevzemnik Vida Kapušin, Šaranovičeva 12, 1000 Ljubljana, tel. 17-84-913,
faks 17-84-834, soba št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.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.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 6. 1. 1998 ob
8. uri na naslovu: Ministrstvo za okolje in
prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, odpiranje vodi Darko Marušič, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks
17-84-909, soba št. P 22 (sejna soba), e-mail
pisarna.gu@gu. sigov.mail.si.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 24. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor –
Geodetska uprava Republike Slovenije, kont.
oseba Vida Kaupšin, Šaranovičeva 12, Ljubljana, tel. 17-84-913, faks 17-84-834, soba
št. P 07, e-mail pisarna.gu@gu.sigov.mail.si.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997, do 12. ure.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.

Št. 072/053/97
Ob-5250
Na podlagi zakona o graditvi objektov
(Ur. l. SRS, št. 34/84, 29/86 in RS, št. 59/96),
v skladu z zakonom o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97), ter na podlagi odredbe o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), objavlja
Mestna občina Slovenj Gradec
javni razpis
za izbor izvajalca za izvedbo del
»Izdelava projektne dokumentacije PGD
in PZI za izgradnjo prizidka, razširitev
telovadnice in adaptacija obstoječih
prostorov Prve osnovne šole Slovenj
Gradec«
1. Investitor: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec.
2. Predmet razpisa je oddaja del »izdelava projektne dokumentacije PGD in PZI za
izgradnjo prizidka, razširitev telovadnice in
adaptacija obstoječih prostorov Prve osnovne šole Slovenj Gradec«
3. Orientacijska vrednost razpisanih del
je 6,000.000 SIT.
4. Predvideni rok izvedbe:
– PGD projekti - 60 dni po podpisu pogodbe,
– PZI projekti - 75 dni po podpisu pogodbe.
5. K ponudbi mora biti predložena še naslednja dokumentacija:
– dokumenti, ki so navedeni v 3. točki
razpisnih pogojev Mestne občine Slovenj
Gradec.
Priloge morajo biti oštevilčene po vrstnem redu iz 3. t. razpisnih pogojev.
Opozarjamo na popolnost zahtevane dokumentacije.
6. Ponudbe, ki zahtevajo predplačilo, se
ne bodo upoštevale.
7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti
kuverti, ki mora biti opremljena s firmo ponudnika in z oznako:
»Ponudba za izdelavo projektne dokumentacije Prve osnovne šole Slovenj Gradec« s pripisom »Javni razpis - ne odpiraj«.
Ponudbe morajo prispeti v 10 dneh po
objavi v Uradnem listu RS do 10. ure priporočeno ali oddane osebno na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380
Slovenj Gradec. Kolikor pride zadnji dan za
oddajo ponudb na dela prost dan, je dan
oddaje prvi naslednji delovni dan.
8. Odpiranje ponudb bo prvi delovni dan
po preteku roka za oddajo ponudb v sejni
sobi Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska 5, Slovenj Gradec ob 9. uri.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo navzoči, morajo predložiti veljavno pooblastilo
za zastopanje.
9. Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno ali ne bodo pravilno opremljene, se
ne bodo obravnavale in bodo vrnjene.
10. Ponudniki bodo obveščeni o izidu
razpisa najkasneje v roku 10 dni po odpiranju ponudb.

Ob-5258
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
izvedbo sanacije sten, izolacije in oken
1. Predmet razpisa je izvedba sanacije
sten, izolacije in oken v IV. in V. nadstropju
poslovnega objekta centrale Ljubljana, Tržaška 16.
2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.
3. Rok za izvedbo pogodbenih del je v
januarju 1998.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo in si hkrati ogledajo projektno
dokumentacijo v centrali Ljubljana, Tržaška
16, v sredo 10. 12. 1997 med 8. in 11. uro,
vse pod pogojem, da predložijo pooblastilo.
Dvig razpisne dokumentacije po navedenem
terminu ne bo možen.
5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena in rok
izvedbe.
6. Rok za oddajo ponudb je 19. 12. 1997
do 15. ure na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, centrala Ljubljana, Tržaška 16. Ponudbe morajo biti v zaprtih ovojnicah in z vidno oznako »Ne odpiraj
– javni razpis – sanacija«. Za pravočasno
predloženo se bo štela ponudba, ki bo investitorju predložena v zgoraj določenem roku.
7. Javno odpiranje ponudb bo 22. 12.
1997 ob 8. uri v sejni sobi na naslovu iz 6.
točke.
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pravočasno pisno obveščeni v
roku 8 dni po končanem postopku izbire.
Ob-5259
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo in montažo primopredajnih
pultov
1. Predmet razpisa je dobava in montaža
primopredajnih pultov v poslovnih prostorih ekspoziture Ljubljana 4, Cesta v Kleče
12, ekspoziture Cerknica, Cesta 4. maja 65
in podružnice Kranj, Slovenski trg 2.
2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.
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3. Rok za izvedbo pogodbenih del je v
januarju 1998.
4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo in se hkrati dogovorijo za ogled poslovnih centrov v centrali Ljubljana,
Tržaška 16, v sredo 10. 12. 1997 med 11. in
14. uro, vse pod pogojem, da predložijo
pooblastilo in dokazilo o članstvu v Zbornici RS za zasebno varovanje. Dvig razpisne
dokumentacije po navedenem terminu ne
bo možen.
5. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevani zlasti kvaliteta, cena in rok
izvedbe.
6. Rok za oddajo ponudb je 19. 12. 1997
do 15. ure na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, centrala Ljubljana, Tržaška 16. Ponudbe morajo biti v
zaprtih ovojnicah in z vidno oznako »Ne
odpiraj – javni razpis – primopredajni pulti«. Za pravočasno predloženo se bo štela
ponudba, ki bo investitorju predložena v
zgoraj določenem roku.
7. Javno odpiranje ponudb bo 22. 12.
1997 ob 11. uri v sejni sobi na naslovu iz 6.
točke.
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pravočasno pisno obveščeni v
roku 8 dni po končanem postopku izbire.
Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

dokumentacijo: Kozorog biro, d.o.o., Tolmin, kont. oseba Danilo Kozorog, d.i. kom.,
Tumov drevored 15, Tolmin, tel.
065/81-182, faks 065/81-182.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: z virmanom, na račun številka: Občina Bovec: 52030-630-7129.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 3. 1998.
Datum objave razpisa: 5. 12. 1997.
Občina Bovec

– ponudbena cena,
– način plačila in fiksnost cene,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– garancijska doba,
– servisna služba,
– kvaliteta,
– dobavni rok,
– reference ponudnika,
– šolanje za uporabo opreme.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 5. 1. 1998 do 12. ure,
na naslov: Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana, prevzemnica Cirila Golob, soba št. 117.
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 5. 1. 1998,
ob 14. uri, na naslovu: Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana, odpiranje vodi Cirila Golob, dipl. jur., tel.
18-88-100, faks 348-369, soba št. 122.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 7 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zavod za gradbeništvo Slovenije, kontaktna oseba Cirila Golob, dipl.
jur., Dimičeva 12, I. nadstropje, Ljubljana,
soba št. 117.
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo vsak delovnik, na podlagi dokazila o vplačilu 5.000 SIT nepovratnih sredstev,
ki jih ponudniki nakažejo na žiro račun št.
50105-603-401067 pri APP Ljubljana.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 15. 2. 1998.
Zavod za gradbeništvo Slovenije

Ob-5260
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 Bovec, kont. oseba Milojka
Kranjc, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, tel.
065/86-450, faks 065/86-868.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: novogradnja gasilskega doma v Bovcu.
3. Orientacijska vrednost naročila: 65
mio SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. 3. 1998 in zaključek 15. 9. 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 3%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 14. 1. 1998 do 12. ure,
na naslov: Občina Bovec, prevzemnik občinski urad, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec, tel. 065/86-450, faks 065/86-868.
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 14. 1. 1998
ob 12.30 na naslovu: Občinski urad občine
Bovec, odpiranje vodi Fabijan Kašca, dipl.
jur., Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, tel.
065/86-450, faks 065/86-868.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno

Ob-5265
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: Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel. 18-88-100, faks
348-369.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
a) hidravlične čeljusti,
b) stiskalnica za določevanje tlačne in
upogibne trdnosti,
c) ciklični triosni aparat za preiskave nevezanih in vezanih materialov,
d) naprava za pospešeno UV staranje materialov.
Tehnični pogoji:
ad a) čeljusti za tlačne in natezne obremenitve do 600 kN, dinamometer za merjenje sile, hidravlični agregat za zapiranje čeljusti,
ad b) agregat za krmiljenje treh batov,
okvir za določevanje upogibnih trdnosti do
10 kN, okvir za določevanje tlačne trdnosti
do 300 kN,
ad c)
1. triosna celica s senzorji za merjenje
deformacij in tlaka,
2. sistem za uvajanje vertikalne sile s
hidravličnim ali pnevmatskim batom za ponavljajočo obtežbo do 20 kN,
3. regulator tlaka v triosni celici,
4. oprema za krmiljenje bata in obdelavo
podatkov,
ad d)
1. svetlobni vir: Xenon ali metalhalid
žarnica min. 2500 W (800–1200 W/m2) z
ustreznimi filtri za simulacijo zunanjega
sončnega sevanja in sončnega sevanja v notranjosti (za okenskimi stekli),
2. regulacija temperature v obsevalnem
prostoru: ± 3 °C v območju + 10 °C do 80 °C,
3. obsevalni prostor – izdelan iz nerjavečega jekla z možnostjo odtoka vode (občasna simulacija dežja) obsevana površina horizontalna, minimalne velikosti 0,4 m2, višina prostora min. 70 cm,
3. Orientacijska vrednost naročila:
ad a) 6,500.000 SIT,
ad b) 6,500.000 SIT,
ad c) 15,000.000 SIT,
ad d) 12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok
pod a), b) in d) 6 mesecev;
pod c) 4 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:

Ob-5266
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: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, Celje, kontaktna oseba Jože Spevan, Vodovod–Kanalizacija Celje, tel. 063/451-322, faks 063/451-543.
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Navedba vsebine: projektiranje PGD,
PZI – Vodovod Visoko-Kalše, I. faza
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
1,500.000 SIT.
4. Predvideni pričetek del: januar 1998,
zaključek marec 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika
– ponudbena cena,
– fiksnost cen,
– plačilni pogoji,
– reference pri projektiranju vodovodov,
– druge ugodnosti.
6. Rok za predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 16. 12. 1997 do
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12. ure, ne glede na način predložitve, na
naslov: Mestna občina Celje, Komunalna
direkcija, Prešernova 27/II, 3000 Celje.
Ponudba mora biti zapečatena in označena »Ne odpiraj – ponudba za Vodovod
Visoko – Kalše I. faza.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
17. 12. 1997, ob 9. uri na naslovu: Mestna
občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, Celje – sejna soba.
Predstavniki ponudnikov morajo predložiti Strokovni komisiji, ki bo vodila odpiranje, pooblastila za zastopanje.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa
najkasneje v 15 dneh od odpiranja ponudb
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z razpisnimi pogoji, od dneva objave v Uradnem listu RS pa do 12. 12. 1997
med 8. in 10. uro na naslovu: Vodovod–Kanalizacija Celje, javno podjetje d.o.o., Lava
2a, 3000 Celje pri Spevan Jožetu.
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
ponduniki dvignejo s potrdilom o plačilu
stroškov razmnoževanja v višini 3.000 SIT
na ŽR Vodovod–Kanalizacija Celje na račun številka: 50700-601-105256 pri Agenciji RS za plačilni promet, enota Celje.
Mestna občina Celje

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. 1. 1998 ob
11.30 na naslovu: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, odpiranje vodi Povše Roman, Toplarniška 19, Ljubljana, tel. 446-646, faks
444-567, sejna soba št. 23.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, kont. oseba Zorec Brigita, Toplarniška 19, Ljubljana, tel. 446-646, faks
444-567, soba št. 33.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 12. 1997 za 5.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 50103-601-16504.
8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 7. točko.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 1. 1998.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, p.o.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljanska 5, Maribor.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 12. 1997 za 3.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 30. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 1. 1998.

Ob-5268
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljanska ul. 5,
Maribor, tel. 317-221, faks 511-388.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: material za popravila in vzdrževanje
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
28,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 29. 12. 1997 do
13. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Maribor, prevzemnik Služba za oskrbo in vzdrževanje, Ljubljanska 5, 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 30. 12. 1997
ob 12. uri v mali konferenčni dvorani stolpnice E 16, Splošne bolnišnice Maribor, odpiranje vodi Silva Hrastnik, jur., Ljubljanska 5, Maribor.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 5. 1. 1998.

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
p.o., kont. oseba Zorec Brigita, Toplarniška
19, Ljubljana, tel. 446-646, faks 444-567,
soba št. 33.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava tehničnih kemikalij za pripravo tehnoloških vod (po
sklopih) v letu 1998:
– sklop št. 1: klorvodikova kislina (HCl), orientacijska vrednost 7,200.000 SIT,
– sklop št. 2: natrijev hidroksid (NaOH),
orientacijska vrednost 7,260.000 SIT,
– sklop št. 3 hidrazin z dodatkom aktivatorja, orietnacijska vrednost 5,200.000 SIT.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
19,660.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek januar 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 29. 12. 1997 do
12. ure, na naslov Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, prevzemnik komercialno nabavni sektor, Toplarniška 19, Ljubljana, tel.
446-646, faks 444-567, soba št. 33.

Ob-5269
Na podlagi 18., 34. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ponovno objavljamo

Ob-5270
Na podlagi 18., 34. in 50. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) ponovno objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljanska ul. 5,
Maribor, tel. 317-221, faks 511-388.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: premog rjavi (kosovec, kockovec).
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
11,815.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 29. 12. 1997 do
13. ure, na naslov: Splošna bolnišnica Maribor, prevzemnik Služba za oskrbo in vzdrževanje, Ljubljanska 5, 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 30. 12. 1997
ob 9. uri v mali konferenčni dvorani stolpnice E 16, Splošne bolnišnice Maribor, odpiranje vodi Silva Hrastnik, jur., Ljubljanska 5, Maribor.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 5. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Splošna bolnišnica Maribor,
kont. oseba Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljanska 5, Maribor.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 12. 1997 za 3.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51800-603-33486.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
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10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 1. 1998.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-5264B
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Anton Gajšek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup ležajev in tesnil.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
27,800.000 SIT;
– ležaji – 25,000.000 SIT,
– oljna tesnila – 1,600.000 SIT,
– tesnila – 1,200.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 19. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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. 12. 1997
ob 8. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Anton Gajšek, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Anton Gajšek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, 21-086, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 1. 1998.

Ob-5264A
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Janez
Artnak, tel. 0601/26-144, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava telefonske
centrale.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
5,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
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 v
višini 5%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 24. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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 7. 1. 1998 ob
12. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba predsednik komisije, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144,
21-086, faks 0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun RTH,
d.o.o., na račun številka: 52700-601-18647
pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Janez Artnak, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
Ponudba mora veljati do: 5. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 3. 1998.

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Janez
Artnak, tel. 0601/26-144, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava kompaktne
postaje.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
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 5%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 24. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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 7. 1. 1998 ob
10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba predsednik komisije, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144,
21-086, faks 0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 17. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 12. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Janez Artnak, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 5. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 3. 1998.
Ob-5264C
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

Ob-5264Č
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Aleš
Berger, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
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2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup jamskega lesa
in izdelkov iz lesa.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
82,100.000 SIT;
– jamski les – 80,100.000 SIT,
– izdelki iz lesa – 600.000 SIT,
– toporišča za orodje – 1,400.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 18. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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 19. 12. 1997
ob 8. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Aleš Berger, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Aleš
Berger, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 1. 1998.

– vrtalno drogovje – 4,000.000 SIT,
– vrtalne krone – 6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 5%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 10. 1. 1998 do 10. ure,
na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba
Majda Turnšek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
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 10. 1. 1998
ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Jože Velikonja, tel.
0601/44-116, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Jože
Velikonja, tel. 0601/44-116, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 1. 1998.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 23. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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 6. 1. 1998 ob
8. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Anton Gajšek, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Anton Gajšek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 1. 1998.

Ob-5264D
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Jože
Velikonja, tel. 0601/44-116, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup vrtalnega drogovja in vrtalnih kron.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT;

Ob-5264E
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Anton Gajšek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: nakup orodja.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 31,200.000
SIT;
– metle, ščetke in drugo – 900.000 SIT,
– pile, svedri in noži – 5,400.000 SIT,
– ročno orodje – 24,900.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane.

Ob-5264F
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup vezivnega materiala za utrditev stropa na odkopih.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
2,800.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 10. 1. 1998 do 10. ure,
na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba
Majda Turnšek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
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
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Javno odpiranje ponudb bo 11. 1. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Robert Štern, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, 21-086, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 21. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, 21-086, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 21. 1. 1998.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, 21-086, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 1. 1998.

Ob-5264G
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup električnih detonatorjev.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
14,100.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 10. 1. 1998 do 10. ure,
na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
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 12. 1. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg
revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144,
21-086, faks 0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 1. 1998.

Ob-5264H
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup TH podporja.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
78,400.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 10. 1. 1998 do 10. ure,
na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba
Majda Turnšek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
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 10. 1. 1998
ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg
revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144,
21-086, faks 0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun RTH,
d.o.o., na račun številka: 52700-601-18647
pri APP Trbovlje.

Ob-5264I
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Ivan
Muhič, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup žičnega pletiva in spojne vrvice.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
25,800.000 SIT;
– žično pletivo – 19,300.000 SIT,
– spojna vrvica – 6,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 17. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Ivan Muhič, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Ivan
Muhič, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 1. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 1. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 1. 1998.

Ob-5264K
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-5264L
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup pisarniškega
materiala.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
18,400.000 SIT;
– potrošni
pisarniški
material
–
12,500.000 SIT,
– potrošni računalniški material –
3,000.000 SIT,
– pisarniški material z oznako podjetja –
2,900.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 19. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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 19. 12. 1997
ob 12. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Milo
Ham, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup veznega in
spojnega materiala.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
24,600.000 SIT;
– vijačni material – 20,100.000 SIT,
– elektrode – 2,100.000 SIT,
– drobno-kovinski material – 1,900.000
SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 19. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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 23. 12. 1997
ob 12. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Milo Ham, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Milo
Ham, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 1. 1998.

Ob-5264J
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Milo
Ham, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup izdelkov črne
metalurgije.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
67,600.000 SIT;
– cevi raznih profilov – 8,400.000 SIT,
– jekla, pločevina in nosilci – 26,900.000
SIT,
– verige in izdelki za prenos bremen –
12,800.000 SIT,
– žične vrvi in pribor – 19,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 17. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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 8. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Milo Ham, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Milo
Ham, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
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Ob-5264M
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Marjan Čož, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup vodovodnega
in instalacijskega materiala.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
8,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 19. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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 22. 12. 1997
ob 8. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Marjan Čož, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Marjan Čož, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 1. 1998.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup goriv, maziv
in filtrov.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
22,600.000 SIT;
– goriva in maziva – 22,200.000 SIT,
– filtri – 400.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 19. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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 23. 12. 1997
ob 8. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Vito Pavčnik, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Vito
Pavčnik, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 1. 1998.

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, tel. 0601/26-144, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup razstreliva in
kartonskih cevi.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
31,000.000 SIT;
– razstrelivo – 29,500.000 SIT,
– kartonske cevi – 1,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 18. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg
revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144,
faks 0601/26-642.
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 1. 1998.
Ob-5264N
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Ob-5264O
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Vito
Pavčnik, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

Ob-5264P
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Milo
Ham, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup tehničnih plinov.
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3. Orientacijska
vrednost
naročila:
3,900.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 19. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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 23. 12. 1997
ob 12. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Milo Ham, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Milo
Ham, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 1. 1998.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 23. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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 6. 1. 1998 ob
10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Darko Cerovšek, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 15. 1. 1998.

cije 12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144,
faks 0601/26-642.
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 22. 12. 1997
ob 12. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Zora Kalan, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 1. 1998.

Ob-5264R
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup ventilacijskih
cevi.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
13,300.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Ob-5264S
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup izdelkov iz gume in plastike.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
38,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 v višini 5%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolu-

Ob-5264Š
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Janez
Artnak, tel. 0601/26-144, Trg revolucije 12,
Trbovlje, 0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup elektro materiala.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
49,700.000 SIT;
– drobni elektro material – 6,100.000
SIT,
– stikala – 12,800.000 SIT,
– žice, kabli in pribor – 19,800.000 SIT,
– svetila – 7,500.000 SIT,
– varovalni elementi – 2,700.000 SIT,
– upori in polprevodniški material –
800.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 19. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
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kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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 23. 12. 1997
ob 8. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Janez Artnak, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Janez Artnak, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 1. 1998.

Javno odpiranje ponudb bo 22. 12. 1998
ob 8. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Robert Štern, Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-144, 21-086 faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 5. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 1. 1998.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 5. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na
naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 1. 1998.

Ob-5264T
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup gradbenega
materiala.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
28,100.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 19. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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

Ob-5264U
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Darko Cerovšek, Trg revolucije 12, Trbovlje,
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup polnilnega
materiala za zapolnitev na odkopih.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
5,200.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 19. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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 22. 12. 1997
ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Robert Štern, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, 21-086, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa

Ob-5264V
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Teodor Žuža, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup kemikalij, kemičnih izdelkov in čistil.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
12,200.000 SIT;
– čistila – 6,500.000 SIT,
– kemikalije za laboratorij – 1,600.000
SIT,
– barve, laki, lepila, razrečila in drugo –
4,100.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 23. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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 11. 1. 1998
ob 12. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Teodor Žuža, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 15. 1. 1998.
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8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Teodor Žuža, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 1. 1998.

Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stane
Kos, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 1. 1998.

10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 1. 1998.
RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-5264Z
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stane
Kos, Trg revolucije 12, Trbovlje,
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
nakup kemičnih
sredstev za čistilno napravo.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
11,300.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 23. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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 13. 1. 1998
ob 8. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Stane Kos, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 19. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 10.000 SIT.

Ob-5264Ž
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Anton Koban, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup izdelkov zaščite.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
34,700.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
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 18. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
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 19. 12. 1997
ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Anton Koban, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 7. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Anton Koban, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

Ob-5277
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Socialno-varstveni zavod Dutovlje, kont.
oseba Macarol Damjana, Dutovlje 128, Dutovlje, tel in faks 067/64-114.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za
prehrano.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
29,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 11 mesecev, začetek 1. 2.
1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja
cena in druga merila iz razpisne dokumentacije.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 9. 1. 1998 do 12. ure,
na naslov: Socialno-varstveni zavod Dutovlje, prevzemnik Macarol Damjana – vodja
finančno-računovodske službe, Dutovlje
128, Dutovlje.
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 15. 1. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Socialno-varstveni
zavod Dutovlje, Dutovlje 128, Dutovlje, v
večnamenskem prostoru. Odpiranje vodi Pogačar Miha, višji upravni delavec, tel. in
faks 067/64-114.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 23. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Socialno-varstveni zavod
Dutovlje, Dutovlje 128, vodja finančno računovodske službe – Macarol Damjana, tel.
in faks 067/64-114.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
Način plačila: na račun številka:
51420-603-31920.
9. Ostali podatki: dodatne informacije,
samo pismene, se dobijo na naslovu: Socialno-varstveni zavod Dutovlje, Dutovlje
128, 6221 Dutovlje, direktor Pogačar Miha,
višji upravni delavec, tel. in faks
067/64-114.
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10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu.
Ponudba mora veljati do: 31. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 1. 1998.
Socialno-varstveni zavod Dutovlje

na naslov: Občina Naklo, Glavna cesta 24,
Naklo, tel. 064/471-890, faks 064/471-688.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
ponudba za kabelsko omrežje” 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 15. 1. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Občina Naklo, odpiranje vodi Dušan Dermota, Glavna cesta 24,
Naklo, tel. 064/471-890, faks 064/471-688,
soba št. 6.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 20 dni po odpiranju ponudb.
8. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: opcija ponudbe 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 25. 1. 1998.
Občina Naklo

mentacijo: Občina Krško, kont. oseba Zdravko Pilipovič, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba št. 203.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 12. 1997 za 5.000 SIT.
Način plačila: na račun številka:
51600-630-13042.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Biro Rostohar, kont. oseba Vladimir Rostohar, Golek 4, Krško, tel. 0608/231-340.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 28. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 16. 1. 1998.

Št. 102/1-397
Ob-5279
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 Naklo, kont. oseba Drago Goričan, tajnik občine, Glavna cesta 24, Naklo,
tel. 064/471-890, faks 064/471-688, soba št.
4.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
a) Pridobitev koncesije izgradnje kabelskega omrežja v Občini Naklo,
Ponudnik mora poleg določil zakona o
javnih naročilih izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti mora registrirano dejavnost za
izgradnjo in vzdrževanje kabelskih televizijskih omrežij,
– imeti že delujoče kabelsko omrežje na
področju Slovenije,
– biti član gospodarskega združenja kabelskih operaterjev Slovenije,
– imeti pridobljen atest ustanove RTV
oddajniki,
– imeti reference, zlasti izdelovanja
omrežja,
– imeti urejeno in neprekinjeno (24 ur)
delujočo mobilno službo,
– zagotoviti enako ceno kabelskega priključka na celotnem območju občine in zagotoviti plačilo priključka na mesečne obroke,
– imeti svojo službo marketinga in obveščanja občanov vsaj 10 ur tedensko,
– omogočiti sprejem vseh, do sedaj dosegljivih TV programov in sprejem regionalnih programov Gorenjske,
– predvideti kanal za interne informacije
občine,
– zagotoviti vzdrževanje in obnavljanje
kabelskega omrežja do hišnih priključkov
najmanj naslednjih 12 let.
b) Izdelava projekta za izgradnjo kabelskega omrežja,
c) Izgradnja kabelskega omrežja do
odjemnih mest,
č) Vzdrževanje in obnavljanje kabelskega omrežja.
3. Orientacijska vrednost naročila: orientacijska vrednost del je cena priključka v
okviru cen na področju Slovenije. Cene navesti ločeno pod 2b., 2c. in 2č.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 2. 1998 in/ali zaključek 29. 6. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
– reference in strokovnost ponudnika,
– rok izvedbe del,
– ponudbena cena,
– ostale ponujene ugodnosti.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 5. 1. 1998 do 11. ure,

Št. 2410
Ob-5278
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 Zdravko Pilipovič, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771,
faks 0608/22-221, soba št. 203.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija strehe na domu XIV. divizije na Senovem.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 17,500.000
SIT.
4. Dobavni rok: 60 dni po podpisu 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 6. 1. 1998 do 10. ure,
na naslov: Občina Krško, prevzemnik
Zdravko Pilipovič, CKŽ 14, 8270 Krško,
tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221.
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 6. 1. 1998 ob
11. uri, 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 13. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-

Ob-5280
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.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vpis etažne lastnine
v zemljiško knjigo.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
5,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 25. 12. 1997 in/ali zaključek 1. 10. 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 18. 12. 1997 do
10. 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 18. 12. 1997
ob 10.30, na naslovu: Občina Krško, odpiranje vodi Stanislava Preskar, CKŽ 14, Krško, tel. 0608/22-771, faks 0608/22-221, soba D.
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: Občina Krško, kont. oseba
Stanislava Preskar, CKŽ 14, Krško, tel.
0608/22-771, faks 0608/22-221, soba št.
406.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 12. 1997 za 5.000 SIT.
Način plačila: na račun številka:
51600-630-80130 42.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
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Ponudba mora veljati do: 19. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 1. 1998.
Občina Krško

va 15, Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/669-110.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 12. 1997 za 3.000 SIT.
Način plačila: virman (predložiti potrjen
izvod) na račun številka: 51620-603-31177
s pripisom za živila po enodnevni predhodni najavi po faksu.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko samo pismeno.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 30. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 21. 1. 1998.
JZ Splošna bolnšnica Brežice

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od dneva objave v Uradnem listu RS do
6. 1. 1998 od 10. do 12. ure.
Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.
Način plačila: virmansko na račun številka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308/66-97.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 6. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 2. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-5282
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: JZ Splošna bolnišnica Brežice, kont. oseba Tone Zorko, dipl. soc., Černelčeva 15,
Brežice,
tel.
0608/668-100,
faks
0608/668-110.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni material – živila in material za prehrano:
– sklop A: sadje in zelenjava (skupaj
5,500.000 SIT):
1. južno sadje – 990.000 SIT,
2. domače sadje – 1,150.000 SIT,
3. zelenjava – 3,360.000 SIT;
– sklop B: kruh in pekovsko pecivo –
1,900.000 SIT;
– sklop C: meso in mesni izdelki (skupaj
13,100.000 SIT):
1. svinjina,
govedina,
teletina
–
8,300.000 SIT,
2. perutnina – 2,200.000 SIT,
3. sveži in suhi izdelki iz mesa –
2,300.000 SIT,
4. ribe – 300.000 SIT;
– sklop D: mleko, mlečni izdelki, zelenjava in zmrznjeni izdelki – 8,700.000 SIT;
– sklop E: jajca – 900.000 SIT,
– sklop F: splošno prehrambeno blago –
8,700.000 SIT.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
38,800.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 5. 1. 1998 do 10. ure,
na naslov: JZ Splošna bolnišnica Brežice,
prevzemnik tajništvo, Černelčeva 15, 8250
Brežice,
tel.0608/668-100,
faks
0608/668-110.
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 6. 1. 1998 ob
12. uri, na naslovu: JZ Splošna bolnišnica
Brežice, odpiranje vodi Ferk Ljuba, Černelčeva 15, Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110.
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: JZ Splošna bolnišnica Brežice, kont. oseba Gramc Milena, Černelče-

Št. 0042/32-308/66-97
Ob-5283
Na podlagi tretjega 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 notranje zadeve RS, kont.
oseba Jasna Žigič, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/172-56-65, faks 061/349-758.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava tiskovin.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
70,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 3. 1998 in/ali zaključek 1. 3. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila: cena, finančno stanje
izvajalca, rok dobave, kvaliteta, celovitost
ponudbe, reference, plačilni pogoji, odprava napak.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini
10%.
6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 6. 1. 1998 do 12. ure,
na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve
RS, prevzemnik vložišče, Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 061/172-51-11.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za dobavo tiskovin št.
308/66-97”.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1998 ob
10. uri, na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Naročnik: Ministrstvo za notranje zadeve, odpiranje vodi Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu
javnega razpisa najkasneje do 6. 2. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za notranje
zadeve, kont. oseba Jasna Žigič, Vodovodna 93a, Ljubljana, tel. 172-56-65, faks
061/349-758, skladišče tiskovin.

Št. 033-785/97
Ob-5284
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: Mestna občina Murska Sobota, kont.
oseba Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-000, faks 21-861, soba
št. 20.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: adaptacija obstoječih prostorov v pritličju Mestne občine
Murska Sobota z opremo.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek januarja 1998, zaključek februarja 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
– najnižja cena,
– druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji,
– ugodna cena in plačilni pogoji,
– roki izpolnjevanja dosedaj sklenjenih
pogodb.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 19. 12. 1997 do
12. ure, na naslov: Mestna občina Murska
Sobota, prevzemnik Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
21-861, soba št. 20.
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 29. 12. 1997
ob 12.30, na naslovu: Mestna občina Murska Sobota, odpiranje vodi Nada Cvetko-Török, d.i.g., Kardoševa 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-000, faks 21-861, soba
št. 25.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 16. 1. 1998.
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8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska Sobota, kont. oseba Viher Jožica, Kardoševa
2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
21-861, soba št. 20.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 za 3.000 SIT.
Način plačila: virman na račun številka
51900-630-76001.
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. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 2. 1998.
Mestna občina Murska Sobota

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 12. 1998 za 8.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun številka:
51500-601-16114
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Fakulteta za organizacijske vede Kranj,
kont. oseba Boris Boštar, Kidričeva 55,
Kranj, tel. 064/226-123, e-mail boris.bostar@fov-uni-mb.si.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 16. 1. 1998.
Domplan, d.d., Kranj

– goniometer z možnostjo nastavitve v
vertikalni in horizontalni položaj ter theta/2theta in theta/theta geometrijo,
– X-ray cev,
– monohromator, filter,
– nosilci vzorca tudi za majhne količine
praškovnih vzorcev,
– PC, Monitor, Color printer, Diffraction software, PDF podatkovna baza.
Vse oddatne podatke in razlage za izdelavo ponudbe lahko dobijo ponudniki pri
mag. Ireni Ban na Smetanovi 17, Maribor,
tel. 062/22-94-417 ali pa v dekanatu tel.
062/22-94-400.
2. Supercritical Fluid Cromatograph, ki
ga sestavljajo:
– črpalke za SC Fluid,
– regulatorji tlaka,
– kolone,
– senzorji za meritev masnega pretoka,
tlaka (pred in za kolono),
– avtomatski ventili za vzorčevanje in
injeciranje,
– FID detektor (za uporabo SFC),
– dioda array – detektor (s softwerom),
– visokotlačno pretočno celico,
– PC, monitor, printer, softwer.
Vse dodatne podatke in razlage za izdelavo ponudbe lahko dobijo ponudniki pri
prof. dr. Željku Knezu na Smetanovi 17,
Maribor, tel. 062/22-94-461 ali pa v dekanatu tel. 062/22-94-400.
III. Vsaka ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazila
o registraciji podjetja (z registracijskimi listi),
– bonitetna poročila,
– ceno opreme z vključenimi stroški dobave, montaže in prometnim davkom,
– vzorec pogodbe z roki dobave, načinom plačila, vezano na funkcionalni prevzem in podobno,
– izjava o garancijski dobi in pogarancijskem vzdrževanju z navedenimi pogoji
in podatki o servisni službi,
– referenčno listo instalirane enake ali
podobne opreme,
– dokazilo o atestu ponujene opreme,
– navedbo pooblaščene osebe, ki daje na
zahtevo naročnika dodatne informacije o ponudbi.
IV. Rok za oddajo ponudb je do 20 dni
po objavi v Uradnem listu RS. Ponudniki
morajo dostaviti ponudbo v zaprti kuverti
na naslov: Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo Univerze v Mariboru, Smetanova 17, Maribor z oznako »Ne odpiraj – za
razpisno komisijo – oprema«.
V. Odpiranje ponudb bo prvo sredo po
preteku roka za oddajo ponudb ob 12. uri v
dekanatu fakultete, D-401 na Smetanovi 17,
Maribor.
VI. Merila za izbiro ponudb so: ustreznost tehničnih karakteristik, cena, garancijski rok, servis, plačilni pogoji, dobavni rok,
rok izvedbe, kompletnost ponudbe, pogoji
pogarancijskega vzdrževanja ter reference
ponudnika.
VII. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri v
15 dneh od dneva odpiranja ponudb.
Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo

Ob-5297
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: Fakulteta za organizacijske vede Kranj,
kont. oseba dr. Tone Ljubič, Prešernova 11,
Kranj, tel. 064/222-804, faks 064/221-424,
e-mail tone.ljubič@fov.uni-mb.si
2. Predmet javnega naročila: blago, storitve.
Navedba vsebine: dobava in montaža aktivne omrežne opreme za novo stavbo Fakultete za organizacijske vede
Kranj.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
25,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca in/ali po podpisu
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 24. 12. 1997 do
10. ure, na naslov: Domplan Kranj, prevzemnik tajništvo, Bleiweisova 14, 4000
Kranj, tel. 064/268-700, faks 064/211-864.
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. 12. 1997
ob 10.15, na naslovu: Domplan Kranj, d.d.,
odpiranje vodi dr. Tone Ljubič, Bleiweisova 14, Kranj, tel. 064/268-700, faks
064/211-864.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 9. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Domplan Kranj, d.d., kont.
oseba Janez Fajfar, Bleiweisova 14, Kranj,
tel. 064/268-742, faks 064/211-864.

Ob-5298
Občina Velike Lašče na podlagi določil
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za menjavo ostrešja
na cerkvi sv. Marije na Veliki Slevici pri
Velikih Laščah
1. Naročnik: Občina Velike Lašče, Velike Lašče 15, Velike Lašče.
2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
menjavo ostrešja na cerkvi sv. Marije na
Veliki Slevnici pri Velikih Laščah.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek januar 1998 (posek in priprava lesa),
dokončanje junij 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane, so navedene v razpisni dokumentaciji.
6. Ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo vsak delovni dan od 8. do
9. ure na sedežu naročnika.
7. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
objave javnega razpisa na naslov naročnika.
8. Ponudba mora biti v zapečateni ovojnici in označena: Ne odpiraj – javni razpis
za menjavo ostrešja na cerkvi na Veliki
Slevnici.
9. O datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo ponudniki naknadno obveščeni.
10. Ponudniki bodo o izbiri javnega naročila obveščeni v roku 10 dni od odpiranja
ponudb.
Občina Velike Lašče
Ob-5299
Javni razpis
za dobavo opreme za potrebe
laboratorija za anorgansko kemijo
I. Naročnik: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru,
Smetanova ul. 17, Maribor.
II. Predmet razpisa
1. Osnovni operacijski sistem praškovnega difraktometra, ki ga sestavljajo:
– kontrolna elektronika z visokonapetostnim generatorjem (3kW) in protiradiacijsko zaščito,
– mikroprocesorska kontrolna enota za
goniometer,
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Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika
Ob-5238
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: Mestna občina Maribor, kont. oseba
Alenka Juratič, Slovenska 40, Maribor, tel.
062/22-01-415, faks 226-551.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: ureditev vodovodnega sistema Urban–Šober–Medič.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 70 mio SIT,
26. 9. 1997.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek takoj, in/ali zaključek junij 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ponudbena cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 10.
1997 ob 8. uri na naslovu: Mestna občina
Maribor, Slovenska 40, Maribor.
Število prispelih ponudb 7, najnižja cena
70,037.690 SIT, najvišja cena 87,496.842
SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 59 z dne 26. IX. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 5. 12. 1997.
Ob-5239
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: Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Komunalna direkcija, kont. oseba Branko
Belca, dipl. inž., Slovenska 40, Maribor, tel.
062/22-01-418, faks 226-551.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izdelava projekta za
izgradnjo Njegoševe c. v Mariboru.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
5,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena in rok izdelave enakovredno
zastopana v končni oceni.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 9.
1997 na naslovu: Mestna občina Maribor,
Slovenska 40, Maribor.
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Število prispelih ponudb 2, najnižja cena
5,682.262 SIT, najvišja cena 5,776.018,50
SIT.
Datum in številka objave javnega razpisa: 5. 9. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila 21. 10. 1997.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija

1997, kolikor bodo dopuščale vremenske
razmere.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: opis odločujočih meril za izbiro izbrane ponudbe:
na podlagi vrednotenja ponudb po razpisnih
kriterijih, je za najugodnejšega ponudnika
izbran SGP Primorje Ajdovščina, p.o., Ajdovščina.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 9.
1997 ob 14. uri na naslovu: Občina Dobrova–Horjul–Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena: 42,957.165 SIT, najvišja cena
54,990.312 SIT.
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 50 z dne 18. VIII. 1997,
Ob-3449.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 11. 10. 1997.
Občina
Dobrova–Horjul–Polhov Gradec

Ob-5240
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: Arnes, Jamova 39, Ljubljana, kontaktna
oseba mag. Avgust Jauk, tel. 061/125-1515,
faks 061/125-5454.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: usmerjevalniki prometa.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
39,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: rok dobave opreme 30
dni od sklenitve pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– izpolnjevanje minimalnih tehničnih
zahtev in dodatna funkcionalnost,
– usposobljenost in reference ponudnika,
– cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. novembra 1997 ob 10. uri v veliki predavalnici IJS, Jamova 39, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena 36,757.512,85 SIT, najvišja cena
65,420.602,27 SIT.
Datum in številka objave javnega razpis
Ur. l. RS, št. 63 z dne 10. X. 1997, Ob-4291.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 28. 11. 1997.
Arnes, Ljubljana
Št. 4001-2493/97
Ob-5241
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 Dobrova–Horjul–Polhov Gradec, Ulica Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova, tel. 061/641-099.
2. Predmet javnega naročila: obnova lokalne ceste.
Navedba vsebine: obnova lokalne ceste
L 4804 Dobrova–Horjul, odsek Brezje Dobrova.
Obseg del ali količina: razvidna iz popisa del.
3. Rok začetka in dokončanja del:
začetek 3. 11. 1997, zaključek do 15. 12.

Št. 226/97
Ob-5242
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) Občina Šentilj objavlja
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Šentilj, Šentilj 69, Šentilj.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
kanalizacijskih vej št. 1.0 in 2.0 v Ceršaku
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Rok dokončanja del: marec 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila
navedena v razpisu in razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe
Cestno podjetje Maribor iz Maribora
Ponudnik je najugodnejši glede kvalitete
izvajanja tovrstnih del, ter sprejemljive
cene, plačilnih pogojev, kvalitete in
celovitosti ponudbe.
6. Kraj in datum javnega odpiranja:
Občina Šentilj, 27. 10. 1997 ob 12. uri.
Število prispelih ponudb: 9, najnižja
ponudba: 26,719.764 SIT, najvišja ponudba:
34,688.431,30 SIT, izbrana ponudba:
26,810.900 SIT.
7. Postopek izbire: javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
8. Številka in datum objave javnega
razpisa: Ur. l. RS., št. 61 z dne 3. X. 1997,
Ob-4160.
Št. 226/97
Ob-5243
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) Občina Šentilj objavlja
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šentilj, Šentilj 69, Šentilj.
2. Predmet javnega naročila: sanacija
plazov na LC 8502 Selnica ob Muri–Zg.
Velka v Srebotju št. 22 in v Selnici ob
Muri št. 120.
3. Orientacijska vrednost naročila: Srebotje št. 22 – 9,500.000 SIT; Selnica ob
Muri 120 – 5,800.000 SIT.
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4. Rok dokončanja del: 70 delovnih dni
za oba plaza.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila
navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe:
Srebotje 22: Tempograd, d.o.o., iz Maribora.
Ponudnik je najugodnejši glede kvalitete
izvajanja razpisanih del, ter sprejemljive cene, plačilnih pogojev, kvalitete in celovitosti ponudbe.
Selnica ob Muri 120: Podjetje za gozdne
gradnje, d.o.o., iz Maribora
Ponudnik je najugodnejši glede kvalitete
izvajanja razpisanih del (reference), ugodne
cene, plačilnih pogojev, kvalitete in celovitosti ponudbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja:
Občina Šentilj, 17. 11. 1997 ob 12. uri.
Število prispelih ponudb: 9, najnižja ponudba: Srebotje 22: 9,411.805 SIT, Selnica
ob Muri 120: 5,048.085 SIT.
Najvišja ponduba:
Srebotje 22:
11,508.063 SIT, Selnica ob Muri 120:
6,367.501,20 SIT.
Izbrana
ponudba:
Srebotje
22:
11,013.492 SIT, Selnica ob Muri 120:
5,243.831 SIT.
7. Postopek izbire: javni razpis za izbiro
izvajalca brez omejitev.
8. Številka in datum objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 68 z dne 7. XI. 1997,
Ob-4793.
Občina Šentilj

Predvideni datum objave dodelitve naročila 5. 12. 1997.
Občina Podčetrtek in
Stanovanjski sklad občine
Šmarje pri Jelšah

Odpiranje ponudb je bilo dne 17. 11.
1997 ob 10. uri v prostorih MOC, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, Celje.
Število prispelih ponudb – šest, najnižja
cena 22,000.000 SIT, najvišja cena
33,070.011 SIT.
6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 65 z dne 24. X. 1997,
Ob-4529.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 3. 12. 1997.
Mestna občina Celje

Št. 714/97
Ob-5262
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 sedež naročnika: Občina
Podčetrtek, Škofja gora 1, Podčetrtek in Stanovanjski sklad občine Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, Šmarje pri Jelšah, kont.
oseba Darinka Šeligo tel. 063/821-111.
2. Predmet javnega naročila: ureditev
treh stanovanj v stanovanjskem objektu
Slake 7 v Podčetrtku – preureditev prostorov bivšega vrtca (gradbena, obrtniška
in istalacijska dela).
3. Rok izvedbe: 31. 1. 1998.
4. Orientacijska
vrednost
naročila:
8,000.000 SIT.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila
objavljena v javnem razpisu.
Opis odločujočih meril za izbiro ponudbe: najugodnejša ponudbena cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo dne 13.
11. 1997, ob 12. uri v sejni sobi Občine
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev tg 12, naročnik: Občina Podčetrtek in Stanovanjski
sklad občine Šmarje pri Jelšah.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 8,256.426,70 SIT, najvišja cena:
8,347.780 SIT (7,942.549 + 405.231).
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 65 z dne 24. X. 1997,
Ob-4506.

Št. 97
Ob-5263
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: Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska 24, Murska Sobota, tel. 069/31-525, faks
069/31-529.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija ravne strehe, z izvedbo enokapnih streh, izvedba
ostrešja, požarnih zidov in strešne kritine
v velikosti ca. 970 m2.
3. Orientacijska vrednost naročila: 20
milijonov SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 12. 1997 ali zaključek 31. 12. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najugodnejši ponudnik je izbran po sistemu točkovanja roka izvedbe, ponudbene cene, načina plačila, obračuna del in referenc.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 11.
1997 ob 13. uri v sobi direktorja Zdravstvenega doma Murska Sobota, Grajska 24.
Število prispelih ponudb: 6, najnižja cena 18,299.370 SIT, najvišja cena 21,516.214
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. 68 z dne 7. XI. 1997
št. Ob-4747.
Predvideni datum objave dodelitve naročila do 10. 12. 1997.
Zdravstveni dom
Murska Sobota
Ob-5234
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: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27/II, Celje, kont. oseba
Jože Spevan, dipl. ek., Vo-KA Celje, tel.
063/451-322.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela: izvedba kanalizacijskega kolektorja
RZ-9, od J3 do J13.
3. Začetek in dokončanje del: začetek december 1997, zaključek april 1998.
4. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena in ustrezne reference za izvajanje
razpisanih del.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Ob-5235
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: Sklad stavbnih zemljišč, kont. oseba Peter Ograjenšek, Mestni trg 10, 3230 Šentjur,
tel. 740-162, faks 743-446, soba št. 46.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja komunalne opreme v območju razširitve cone
C-10-R.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
25,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 60 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: reference in ponudbena cena.
Kot najugodnejša sta bila izbrana ponudnika:
– Ceste – kanalizacije, d.d., Lava 9, Celje,
– JKP Šentjur, Ul. Leona Dobrotinška
18, Šentjur.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 10.
1997, ob 14. uri na naslovu: Sklad stavbnih
zemljišč, Mestni trg 10, Šentjur.
Število prispelih ponudb 6, najnižja cena
20,916.004,80 SIT, najvišja cena 23,970,590
SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 69 z dne 3. X. 1997.
Sklad stavbnih zemljišč
Šentjur
Št. 02101-0083/97
Ob-5236
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 Kamnik, Glavni tg 24, Kamnik,
kont. oseba Jože Štok, tel. 061/818-108, faks
061/831-176.
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2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: sanacija lokalne ceste Tunjice–Laniše.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
9,000.000 SIT.
4. Rok začetka del: 15 dni po izbiri izvajalca.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja cena, najugodnejša garancija, ugoden rok
dokončanja del.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 20. 10.
1997 ob 11. uri v sobi 12/1, Občine Kamnik.
Na razpis so pravočasno prispele tri ponudbe. Najnižja ponudbena cena je
16,106.316,71 SIT, najvišja ponudbena cena je 17,170.628 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 61 in 63 (popravek) z dne
3. X. 1997 in 10. X. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 28. 11. 1997.
Občina Kamnik

nice, kontaktna oseba: Alenka Justin, tel.
81-040.
2. Predmet javnega naročila: nakup enosobnih, dvosobnih in trisobnih stanovanj
na območju Občine Jesenice.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
25,000.000 SIT.
4. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri izbiri so se upoštevale cene stanovanj, stanje in površina stanovanja.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 10.
1997 ob 12. uri v konferenčni sobi Občine
Jesenice.
Število prispelih ponudb: dvanajst, najnižja cena: 83.096 SIT/m2, najvišja cena:
118.816 SIT/m2.
6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN)
Datum in številka objave razpisa: Uradni list RS, št. 57, z dne 19. IX. 1997
Občina Jesenice

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,
začetek 1. 1. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike. Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb.
Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 11.
1997 ob 9. uri, na naslovu JZ Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
Število prispelih ponudb: 4.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. člen
ZJN).
8. Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 65, z dne 24. X.
1997; Ob-4497.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 12. 1997.

Ob-5237
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev za: AC Hoče–Arja vas,
pododsek Hoče–Pletovarje; projekt
vodnogospodarskih ureditev PGD, PZI,
PZR – desni pas
Izvajalec: Vodnogospodarski biro, Maribor.
Orietnacijska vrednost del znaša
10,000.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogodbe, rok izdelave razpisanega dela pa 3 mesece po podpisu pogodbe.
Javno odpiranje ponudb je bilo 21. 10.
1997 ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška
19, soba št. 320/III. Kontaktna oseba je Marjana Potočnik, dipl. inž., tel. 17-88-300.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je bila najnižja cena.
DARS, d.d.

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
Kot najugodnejši ponudnik za čiščenje
poslovnih prostorov Fakultete za organizacijske vede v Kranju, Kidričeva cesta n.h.,
se izbere Čistilni servis Prosen Kranj.
Naročnik Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, je v Ur. l. RS, št.
63 z dne 7. X. 1997 objavila javni razpis za
izbiro izvajalca brez omejitev za čiščenje
poslovnih prostorov Fakultete za organizacijske vede v Kranju, Kidričeva cesta
n.h.
Na javni razpis je prispelo 12 veljavnih
ponudb.
Komisija za vodenje postopka javnega
naročila je izvedla postopek v skladu z zakonom o javnih naročilih ter pripravila poročilo z oceno ustreznosti in kakovosti ponudb.
Komisija je ugotovila, da ponudba Čistilnega servisa Prosen Kranj najbolj ustreza objavljenim merilom za izbiro ponudbe, ki so
bila določena z razpisno dokumentacijo.
Pri oceni ponudb je komisija upoštevala
vsa merila.
Fakulteta za organizacijske vede
Kranj
Ob-5293
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 Jesenice, C. M. Tita 78, Jese-

Št. 110-1/97
Ob-5304
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 24/97) Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
(v nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja

Št. 566/97
Ob-5305
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: 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: storitve.
Navedba vsebine: pranje perila.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
8,500.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu
je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega mu je bila priznana: Periteks d.o.o.,
Trzin, Blatnica 2, Trzin.

Št. 566/97
Ob-5306
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: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont.
oseba Jožica Miklavčič Kerš, dipl. ek., Celjska cesta 37, Vojnik, tel. 063/772-311, 772010, faks 063/772-593.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni material – čistilna in pralna sredstva;
a) čistilna sredstva,
b) papirna konfekcija,
c) vreče polietilen,
d) pralna sredstva.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
6,500.000 SIT.
a) čistilna sredstva – 2,000.000 SIT,
b) papirna konfekcija – 2,500.000 SIT,
c) vreče polietilen – 800.000 SIT,
d) pralna sredstva – 1,200.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega jim je bila priznana:
a) čistilna sredstva
I. ponudnik: Ivec, d.o.o., Maribor, Ul.
heroja Šaranoviča 38, Maribor.
II. ponudnik: Chemo, d.d., Ljubljana,
Maistrova 10, Ljubljana.
b) papirna konfekcija
I. ponudnik: Bodo, Bojan Dolinšek, s.p.,
Polzela 42/b, Polzela.
II. ponudnik: Ivec, d.o.o., Maribor, Ul.
heroja Šaranoviča 38, Maribor.
III. ponudnik: Era, d.d., Velenje, Prešernova 10, Velenje.
IV. ponudnik: Chemo, d.d., Ljubljana,
Maistrova 10, Ljubljana.
c) vreče polietilen
I. ponudnik: Bodo, Bojan Dolinšek, s.p.,
Polzela 42/b, Polzela.
II. ponudnik: Ivec, d.o.o., Maribor, Ul.
heroja Šaranoviča 38, Maribor.
III. ponudnik: Era, d.d., Velenje, Prešernova 10, Velenje.
IV. ponudnik: Chemo, d.d., Ljubljana,
Maistrova 10, Ljubljana.
d) pralna sredstva
I. ponudnik: Bodo, Bojan Dolinšek, s.p.,
Polzela 42/b, Polzela.
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II. ponudnik: Ivec, d.o.o., Maribor, Ul.
heroja Šaranoviča 38, Maribor.
III. ponudnik: Era, d.d., Velenje, Prešernova 10, Velenje.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,
začetek 1. 1. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike. Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 11.
1997 ob 9. uri, na naslovu: JZ Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.
Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
8. Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 65, z dne 24. X.
1997; Ob-4495.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 12. 1997.
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik

sklep
o izbiri najugodnejšega pondunika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih goricah, kontaktna oseba
Jože Dukarič, Trg osvoboditve 7, tel.
062/724-231, faks 062/723-015.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: gradnja prizidka k
Zdravstvenemu domu Lenart – zunanji
posegi.
3. Orientacijska vrednost: 8,000.000 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 in 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 odpiranja javnih
ponudb: javno odpianje ponudb je bilo
10. 11. 1997 ob 9. uri v sobi 24/II Občine
Lenart, Trg osvoboditve 7.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja ponudbena cena je znašala 10,249.957 SIT,
najvišja ponudbena cena je znašala
10,465.742 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 65, z dne 24. X. 1997.
Občina Lenart

Predvideni datum objave dodelitve naročila: 12. 12. 1997.
Občina Ormož

Ob-5307
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: Mestna občina Murska Sobota, kont.
oseba Brigita Perhavec, Kardoševa 2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks 21-861,
soba št. 10.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: ureditev otroškega
igrišča pri Soboškem gradu v Murski
Soboti.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 30 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejša cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 10.
1997, ob 12.30 na naslovu: Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.
Št. prispelih ponudb: 3, najnižja cena
10,000.000 SIT, najvišja cena 15,985.685,75
SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 59, z dne 26. IX. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 12. 1997.
Občina Murska Sobota
Št. 501-2/97

Ob-5308

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

Št. 345-56/1997
Ob-5309
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 Ormož, kont. oseba Andrej Zelenik, Ptujska c. 6, Ormož, tel. 062/701041, faks 062/701-721, soba št. 13.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: izgradnja parkirišča
pri Zdravstvenem domu Ormož.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
14,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.
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: najnižja cena, najkrajši rok izvedbe in garancijska doba.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 11.
1997, ob 9. uri na naslovu: Občina Ormož,
Ptujska c. 6, Ormož.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena 9,326.871 SIT, najvišja cena 10,520.722
SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 65, z dne 24. X. 1997.

Ob-5310
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: Mestna občina Maribor, kont. oseba Vlado Selinšek, Slovenska ul. 40, Maribor, tel.
22-01-416, soba št. 107/I.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine:
a) sanacija talne ureditve dela Trga
svobode,
b) ureditev Kardeljeve c. v dolžini
80 m,
c) sanacija plazu Urban.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:
a) 12 mio SIT,
b) 10 mio SIT,
c) 12 mio SIT,
17. 10. 1997.
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: reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 11.
1997, ob 8. uri na naslovu: Mestna občina
Maribor, Slovenska 40, Maribor.
Število prispelih ponudb: 12,
najnižja cena:
a) 9,592.448,50 SIT,
b) 10,533.703 SIT,
c) 8,993.353 SIT,
najvišja cena:
a) 10,817.918 SIT,
b) 12,669.030,90 SIT,
c) 14,590.074,90 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 64, z dne 17. X. 1997; int.
št. 64.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 12. 1997.
Mestna občina Maribor
Mestna uprava
Komunalna direkcija
Ob-5312
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: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Branko Koprčina, inž., Strma
ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351.
2. Predmet javnega naročila: blago.
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Navedba vsebine: izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo soli za posipavanje cest.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
14,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 25. 11. 1997 in zaključek 15. 3. 1998.
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 posipnih materialov,
– dobavni rok glede na poziv,
– kompletnost ponudbe,
– cena,
– reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 10.
1997 ob 12. uri na naslovu: Nigrad, Javno
komunalno podjetje, d.d., Strma ulica 8, Maribor.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena 12,50 SIT/kg, najvišja cena 16,70 SIT/kg.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 63, z dne 10. X. 1997,
Ob-4294.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 14. 11. 1997.
Nigrad, d.d., Maribor

naročnik Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Kotnikova 5, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 10,000.000 SIT, najvišja cena:
10,000.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 61, z dne 3. X. 1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 12. 1997.
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Agencija RS za učinkovito rabo energije

7. zamrznjeni
mlevski
izdelki:
3,000.000 SIT,
8. sladkor: 3,000.000 SIT,
9. mleko in mlečni izdelki: 7,000.000
SIT,
10. kakav in izdelki kakava: 3,000.000
SIT,
11. olje in izdelki olja: 3,000.000 SIT,
12. drobni
prehrambeni
artikli:
4,000.000 SIT,
13. čaji in pijače: 4,000.000 SIT.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
130,000.000 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.
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 11. 11.
1997, ob 9. uri na naslovu: Uprave RS za
izvrševanje kazenskih sankcij, Župančičeva
3, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 36.
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. 59/97, z dne 29. IX.
1997; Ob-3997.
Uprava RS za izvrševanje
kazenskih sankcij

Ob-5313
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 gospodarske dejavnosti,
Agencija za učinkovito rabo energije, Dimičeva 12, Ljubljana, kont. oseba Jožef Pogačnik, Dimičeva 12, Ljubljana, tel. 18883-55, faks 188-83-67.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: financiranje projektov za učinkovito rabo energije.
Projekt za spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije v gospodinjstvih – financiranje izvedb izolacij obstoječih podstrešij
in tesnenj oken in vrat.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece ali 90 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
večje število izvedb, najmanjši stroški za
vodenje projekta.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najmanj 550 izvedb ukrepov v okviru predvidenih sredstev, na račun ustrezno najkonkurenčnejše organizacije izvajanj
ob enakovredni kakovosti izvedb ukrepov.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 10.
1997, ob 12. uri na naslovu: Dimičeva 12,

Ob-5315
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: Agencija za radioaktivne odpadke Ljubljana, Parmova 53, Ljubljana, tel. 061/1323-280, faks 061/13-25-112, soba št. 330.
2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: izdelava projekta
»Izbor lokacije za odlagališče NSRAO –
ocena potencialne geološke primernosti
območij za podzemno odlaganje«.
3. Orientacijska
vrednost
naročila:
7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 mesecev po sklenitvi pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– celovitost ponudbe izvajalca,
– reference pri izvajanju tovrstnih del.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 11.
1997, ob 12. uri v prostorih Agencije RAO.
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 64, z dne 17. X. 1997.
Agencija za radioaktivne odpadke,
Ljubljana
Št. 403-1/96-022-34
Ob-5316
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 prehrambenih
artiklov:
1. goveje in svinjsko meso ter izdelki:
70,000.000 SIT,
2. meso perutnine, izdelki in jajca:
7,000.000 SIT,
3. ribe in ribji izdelki: 6,000.000 SIT,
4. zamrznjeno
in
suho
sadje:
4,000.000 SIT,
5. zamrznjene in konzervirane vrtnine: 8,000.000 SIT,
6. mlevski izdelki: 7,000.000 SIT,

Ob-5317
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje,
kontaktna oseba Dušan Kragelj, dipl. inž.,
Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: gradbeno-obrtniška
in instalacijska dela.
3. Orientacijska
vrednost
del:
140,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu
je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega je priznana:
a) za gradbeno-obrtniška dela:
– Granit Slovenska Bistrica,
– SCT Ljubljana,
– Pluton Prebold,
– Gradis Celje,
– Remont Celje;
b) za elektroinstalacije:
– Elektrosignal Celje,
– SCT Ljubljana,
– Gradis Celje,
– Esotech Velenje;
c) za strojne instalacije:
– Klima Celje,
– SCT Ljubljana,
– Esotech Velenje,
– Gradis Celje,
– Remont Celje.
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Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,
do 1. 1. do 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Kriteriji za izbiro ponudb: kriteriji iz razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo
4. 11. 1997 ob 12. uri v Splošni bolnišnici
Celje, Oblakova 5, Celje.
Število prispelih ponudb 13.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 61, z dne 3. X. 1997,
Ob-4166.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 12. 1997.

Orientacijska vrednost del znaša
40,000.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja del pa 60 delovnih dni
po podpisu pogodbe.
Javno odpiranje ponudb je bilo dne
12. 11. 1997 ob 9. uri v prostorih Direkcije
Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 220/II. Kontaktna oseba
je Oto Rubinič, dipl. inž., tel. 17-88-300.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je bila najnižja cena.

Ob-5318
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev za: ureditev lokalne ceste
Razdrto–Kamnolom
Izvajalec: SGP Primorje Ajdovščina.
Orientacijska vrednost del znaša
25,000.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja del pa 60 delovnih dni
po podpisu pogodbe.
Javno odpiranje ponudb je bilo dne
13. 11. 1997 ob 9. uri v prostorih Direkcije
Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 320/III. Kontaktna oseba
je Oto Rubinič, dipl. inž., tel. 17-88-300.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je bila najnižja cena.

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev za: AC Arja vas–Vransko:
izgradnja ABC sistema na cestninski
postaji Vransko
Izvajalec: J.V. Iskra sistemi + Traffic
design, Ljubljana.
Orientacijska vrednost del znaša
140,000.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja del pa 15. 12. 1997.
Javno odpiranje ponudb je bilo dne
4. 11. 1997 ob 9. uri v prostorih Direkcije
Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 320/III. Kontaktna oseba
je Borut Skubic, dipl. inž., tel. 063/725-277.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je bila najnižja cena.
DARS, d.d.

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje,
kontaktna oseba Hedvika Zimšek, vms., Oblakova 5, Celje, tel. 063/441-133.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje hospitalnih
in ostalih prostorov.
3. Orientacijska
vrednost
del:
140,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu
je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega je priznana: ISS Servisystem,
d.o.o., Maribor, za dobo 12 mesecev, to je
od 1. 1. do 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Kriteriji za izbiro ponudb: kriteriji iz razpisne dokumentacije (cena, reference).
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo
5. 11. 1997 ob 12. uri v Splošni bolnišnici
Celje, Oblakova 5, Celje.
Število prispelih ponudb 5.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 61, z dne 3. X. 1997,
Ob-4167.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 12. 1997.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-5323A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
(v nadaljevanju DARS, d.d.) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev za: razcep Razdrto; obnova
magistralne ceste M10–5 z ureditvijo
pločnikov in avtobusnih postajališč
Izvajalec: SGP Primorje Ajdovščina.

Ob-5323B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v nadaljevanju DARS, d.d.) objavljamo

Ob-5323C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
(v nadaljevanju DARS, d.d.) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev za: AC Hoče–Arja vas;
cestninska postaja Tepanje ABC sistem
Izvajalec: J.V. Iskra sistemi + Traffic
design, Ljubljana.
Orientacijska vrednost del znaša
140,000.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja del pa 15. 12. 1997.
Javno odpiranje ponudb je bilo dne
4. 11. 1997 ob 10. uri v prostorih Direkcije
Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 320/III. Kontaktna oseba
je Vlado Breščak, dipl. inž., tel. 062/224559.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je bila najnižja cena.
Ob-5323Č
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 24/97), Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v nadaljevanju DARS, d.d.) objavljamo

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa
Št. 3/97
Ob-5254
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.
Pavle Cevc, Jamova 39, Ljubljana, tel.
177-39-00 (centrala), faks 061/12-35-400.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: pulzni VER. spektrometer, subvencioniran s strani MZT v okviru paketa IX pod zaporedno številko
132.0.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
69,549.117,40 SIT.
4. Dobavni rok: 4 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: v skladu s 3. in 4. točko 55. člena
in 56. členom zakona o javnih naročilih je
bilo naročilo oddano brez javnega razpisa.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Institut “Jožef Stefan”, Ljubljana.
Št. 3/97
Ob-5255
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.
Vladimir Cindro, Jamova 39, Ljubljana, tel.
177-39-00 (centrala), faks 061/123-54-00.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: laboratorijska oprema, subvencionirana s strani MZT v okviru paketa IX pod zaporedno številko 146.0.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
11,503.436 SIT.
4. Dobavni rok: 30 do 90 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: v skladu s 3. in 4. točko 55. člena
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in 56. členom zakona o javnih naročilih smo
naročilo oddali brez javnega razpisa.

Ob-5314
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Št. 3/97
Ob-5256
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.
Marija Kosec, Jamova 39, Ljubljana, tel.
177-39-00 (centrala), faks 061/123-54-00.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: masni spektrometer
kot dopolnilo opreme za termično analizo, subvencionirano s strani MZT v okviru paketa IX pod zaporedno številko
147.0.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
7,638.065 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: januar 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: v skladu s 3. in 4. točko 55. člena
in 56. členom zakona o javnih naročilih je
bilo naročilo oddano brez javnega razpisa.
Institut “Jožef Stefan”
Ljubljana
Št. 020-68/97
Ob-5226
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o neposredni oddaji del
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, Dunajska c. 48,
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ljubljana, Kotnikova ul. 5,
– Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Ljubljana, Slovenska c. 50;
Kont. oseba: Rajko Javornik, MOP, Dunajska 48, Ljubljana, tel. 061/178-73-48,
faks 061/178-74-22, e-mail: rajkojavornik
amopsigov.mail.si.
2. Predmet naročila: izdelava krovnega
projekta “Znaki kakovosti v graditeljstvu”, pripadajoče regulative in aplikativnega projekta za področje energetske
učinkovitosti gradbenih proizvodov (oken
in balkonskih vrat).
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
6,000.000 SIT
4. Dobavni rok oziroma rok dokončanja
del: 20. 11. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika - druga
merila: reference ponudnika in njegova usposobljenost za realizacijo takega dela, ponudbena cena, rok za izvedbo, predhodne
aktivnosti na problematiki kakovosti (posveti o približevanju slovenskega graditeljstva evropski kakovosti), razpolaganje z
ustreznimi strokovnimi kadri in podatkovnimi bazami.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Tolmin, kont. oseba Miran Drole, Ul. padlih borcev 1b, Tolmin, tel. 065/81001, faks 065/81-155.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: prenova stavbe Ul.
padlih borcev 2 v Tolminu.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
87,070.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 10. 12. 1997 in zaključek 25. 4. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
1. najnižja cena,
2. garancije za izvedena dela,
3. reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Občina Tolmin, kont. oseba Drole
Miran, Ul. padlih borcev 1b, Tolmin.
Št. prispelih ponudb: 5, najnižja cena:
87,070.000 SIT, najvišja cena 92,093.033
SIT.
Občina Tolmin
Ob-5321
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 obrambo, kont. oseba Branko
Gorc, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana, tel.
061/171-23-42, faks 061/13-19-035, soba
št. 463.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– 30 kosov reflektorskih pnevmatskih
stolpov,
– 2 kosa hidravličnih potopnih črpalk.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
25,833.465 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 11. 1997 in zaključek 30. 11. 1997.
Ob-5322
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 obrambo RS, Kardeljeva
ploščad 24–26, Ljubljana, tel. 061/133-11-11,
faks 061/131-81-64.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup šotorov.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
29,548.575 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca ali 15 dni.
Ministrstvo za obrambo
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Sklici skupščin
in nasprotni predlogi
Št. 5203
Ob-5320
Družba Tegrad, d.d., Ljubljana, Kamniška 41
preklicuje
sklic 4. skupščine Tegrad, d.d.,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 73, z
dne 28. XI. 1997 sklicane za dan 24. 12.
1997 ob 10. uri v sejni sobi družbe Tegrad,
d.d., Ljubljana, Kamniška 41. Skupščina ni
bila sklicana v skladu z akti družbe in veljavno zakonodajo.
Tegrad, d.d.,
predsednik uprave in glavni direktor
Št. 208/97
Ob-5251
Na podlagi 29. točke statuta delniške
družbe, sklicujemo
3. skupščino družbe
I & I, Avtobusni prevozi, delniška
družba, s sedežem v Kopru, Vojkovo
nabrežje 32,
ki bo v petek, dne 9. 1. 1998 ob 13. uri, v
sejni dvorani poslovne stavbe Intereurope,
d.d., Vojkovo nabrežje 32, IX. nadstropje z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnih teles in ugotovitev
sklepčnosti.
3. Potrditev dnevnega reda.
4. Formiranje sklada za odkup lastnih
delnic iz dobička za leto 1994, 1995 in 1996.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Uprava družbe in nadzorni svet predlagata k posameznim točkam dnevnega reda
naslednje sklepe:
Predlog sklepa k 2. točki: izvolijo se
predsednik skupščine, dva preštevalca glasov, ter imenujeta zapisnikar in notarka po
predlogu sklicatelja.
Na podlagi poročila preštevalcev glasov,
predsednik razglasi sklepčnost skupščine.
Predlog sklepa k 3. točki: potrdi se predlagani dnevni red.
Predlog sklepa k 4. točki: sprejme se
sklep o formiranju sklada za odkup lastnih
delnic v predlagani obliki.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda, je delničarjem
na vpogled v tajništvu uprave, na sedežu
družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32,
V. nadstropje, vsak delovnik od 9. do
12. ure, v času od dneva objave, pa do
vključno 8. 1. 1998.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda.
Vsak nasprotni predlog delničarjev k
predlogom sklepov po posameznih točkah
dnevnega reda, mora biti v pisni obliki,
obrazložen in vložen v enem tednu po objavi tega sklica, v tajništvu uprave na sedežu
družbe v Kopru, Vojkovo nabrežje 32,
V. nadstropje.

Stran 5958

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Št. 75 – 5. XII. 1997

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini,
imajo le delničarji, vpisani v delniško knjigo družbe, njihovi pooblaščenci, ali zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred skupščino v
tajništvu uprave na sedežu družbe v Kopru,
Vojkovo nabrežje 32, V. nadstropje, pisno
prijavijo svojo udeležbo.
Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati
splošne podatke (za fizične osebe ime in
priimek, ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum, ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek,
ter naslov pooblaščenca in firmo, sedež ter
podpis in žig pooblastitelja). Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščino.
Vsaka navadna delnica daje delničarju
1 glas.
Prednostne delnice nimajo glasovalne
pravice.
O vseh točkah dnevnega reda je glasovanje z dvigom rok.
Dvorana, v kateri bo potekala skupščina,
bo odprta 60 minut pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, t.j. 9. 1. 1998
ob 14. uri v isti dvorani. Skupščina bo takrat
veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Vljudno vabljeni!
I & I, d.d.,
uprava

nameni 50% čistega dobička v rezerve, preostali del v višini 50% oziroma v znesku
2,730.708 SIT, pa ostane nerazporejenega.
6. Volitve članov nadzornega sveta in
določitev višine sejnin.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se v nadzorni svet družbe
IMP Montaža Koper, d.d., izvolijo: Tomaž
Može, Dušan Hočevar, Julijan Peruzin.
Za namestnike članov nadzornega sveta
se izvolijo: Amedeo Cesar, Boris Švagelj,
Zoran Nikolič.
Članom nadzornega sveta pripada za njihovo delo sejnina v višini 30.000 SIT bruto
za člana in 40.000 SIT bruto za predsednika
nadzornega sveta.
7. Obravnava in sprejem sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlog uprave s soglasjem nadzornega sveta družbe:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
203,857.000 SIT in bo zmanjšan po pravilih
rednega zmanjšanja osnovnega kapitala z
umikom delnic za 118,857.000 SIT in bo
tako novi osnovni kapital po zmanjšanju
znašal 85,000.000 SIT.
Zmanjšanje osnovnega kapitala bo izvedeno z namenom spremembe lastniške
strukture.
Družba bo na trgu pridobila zadostno
število delnic za zmanjšanje osnovnega kapitala v skladu s prvo točko. Tako pridobljene delnice v nominalni vrednosti
118,857.000 SIT se v celoti umaknejo.
Statut družbe se v določbi 4.1. in 4.2.
statuta družbe spremeni tako, da se na novo
opredeli osnovni kapital in število delnic
glede na zmanjšani osnovni kapital.
8. Predlog sprememb statuta.
Predlog sklepa: statut se dopolni z naslednjimi spremembami:
– družba lahko v skladu z zakonom oblikuje sklad lastnih delnic
– članom uprave in vodilnim managerjem pripada za njihovo delo nagrada. Sklep
o višini nagrade in načinu izplačila sprejme
skupščina
– članom nadzornega sveta pripadajo za
njihovo delo sejnine, katerih višino določi
skupščina.
Sprejme se čistopis statuta.
9. Imenovanje revizorja za poslovno leto 1998.
Predlog sklepa: revidiranje poslovnih izkazov za leto 1998 se poveri revizorski hiši
Reset, d.o.o., Portorož, Liminjanska 96, Portorož.
10. Vprašanja in pobude delničarjev
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini
imajo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, v korist katerih so delnice delniške
družbe vknjižene v delniški knjigi, ki jo
vodi delniška družba, na dan 15. 12. 1997 in
ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine družbi pisno prijavili udeležbo.

Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino in čistopis
statuta je delničarjem na vpogled na sedežu
družbe od 25. 11. 1997 do 26. 12. 1997, in
sicer vsak delovnik od 11. do 15. ure.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne ob 13. uri. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na
število prisotnih delnic.
IMP Montaža Koper, d.d.
uprava-direktor

Št. 01-206

Ob-5276

Na podlagi 7.6. točke statuta družbe IMP
Montaža Koper, d.d., ulica 15. maja 21, Koper, uprava – direktor družbe IMP Montaža
Koper, d.d., sklicuje
1. sejo skupščine
družbe IMP Montaža Koper, d.d.,
ki bo 29. 12. 1997 ob 12. uri na sedežu
družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa: uprava družbe predlaga
skupščini delničarjev družbe IMP Montaža
Koper, d.d., da imenuje naslednje organe
skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Marjan Škoda,
– za preštevalca glasov se imenujeta Kristina Bonin in Vlasta Horvat.
3. Poročilo o lastninskem preoblikovanju.
Predlog sklepa: poročilo o lastninskem
preoblikovanju se vzame na znanje.
4. Poslovno poročilo za leta od 1993 do
1996.
Predlog sklepa: na predlog uprave in
nadzornega sveta se sprejme poslovno poročilo za obdobje od leta 1993 do 1996.
5. Obravnava in sprejem sklepa o delitvi
dobička.
Predlog sklepa: uprava družbe s soglasjem nadzornega sveta v skladu z določbo
228. člena zakona o gospodarskih družbah

Ob-5281
Začasna uprava delniške družbe Birostroj Computers, d.d., Maribor, Glavni trg
17/b na podlagi 7.2. točke statuta delniške
družbe sklicuje
1. skupščino
delniške družbe Birostroj Computers,
d.d.,
ki bo v ponedeljek dne 5. 1. 1998 ob 14.
uri v dvorani družbe v IV. nadstropju poslovne zgradbe v Mariboru, Glavni trg 17/b.
Dnevni red:
1. Otvoritev
skupščine,
ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se za predsednika skupščine izvoli Peče Ljubo, za preštevalca glasov pa se imenujeta Mikuž Peter in Šmirmaul Bojana.
2. Obravnava in odločanje o letnem poročilu za leto 1996 s predlogom za kritje
izgub za leta 1993, 1994, 1995 in 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in z mnenjem začasnega nadzornega sveta se sprejema poročilo za leto 1996 in predlog pokrivanja izgube iz let 1993, 1994,
1995 in 1996.
2.2. Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se iz
rezerv s 1. 1. 1997 pokrije izguba za leto
1993 skupno z revalorizacijo v znesku
158,402.316 SIT. Preostala izguba iz leta
1994, 1995 in 1996 v znesku 326,688.070,36
SIT ostane nepokrita in se bo pokrivala v
naslednjih letih.
3. Razrešitev članov začasnega nadzornega sveta in izvolitev nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina na predlog začasnega nadzornega sveta razreši člane začasnega nadzornega sveta: Balažic Rosano, Mikuž Petra, Hernah Petra in Počkar Mirana in
predlaga, da se v nadzorni svet izvolijo za
mandatno dobo 4 let od dneva imenovanja:
1. Papež Marjan,
2. Šutovič Zlatko,
3. Celan Borut.
Dva člana nadzornega sveta izvolijo delavci družbe po določbah zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju.
Po vpisu na skupščini sprejetih sprememb in dopolnitev statuta v sodni register,
ki določajo 3 članski nadzorni svet, preneha
funkcija člana nadzornega sveta Celan Bo-
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rutu in enemu članu imenovanemu s strani
delavcev po določbah zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju.
4. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta pripada
članom nadzonrega sveta za vsako sejo sejnino v neto znesku.
– predsedniku – 400 DEM v tolarski protivrednosti,
– članu – 300 DEM v tolarski protivrednosti.
5. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev statuta ter čistopisa statuta Birostroj
Computers, d.d., Maribor.
Predlog sklepa: na predlog začasne uprave in začasnega nadzornega sveta se sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve
statuta in čistopis statuta Birostroj Computer, d.d., Maribor v predloženi obliki.
6. Imenovanje pooblaščenega revizorja
družbe.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se imenuje za pooblaščenega revizorja družbe za leto 1997 Valuta,
Družba za revizijo, d.o.o., iz Maribora.
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Gradivo o katerem sklepa skupščina je
zainteresiranim delničarjem na vpogled v
tajništvu družbe na Mladinski 3 v Mariboru
vsak delovnik med 10. in 12. uro.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Delničarji lahko sporočijo svoje predloge v roku 7 dni od dneva objave sklica
skupščine. Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in poslani na sedež družbe.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji – imetniki navadnih delnic, skladno s
statutom oziroma njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki.
Prosimo delničarje da svojo udeležbo na
skupščini pisno prijavijo najkasneje v treh
dneh pred zasedanjem skupščine.
Vsaka delnica da en glas.
Delničarji glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastilo mora
biti pisno. Glasovanje je javno.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 15. uri, v istih
prostorih.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Birostroj Computers, d.d.,
začasna uprava – direktor

novanje predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta:
– objavljeni dnevni red se sprejme,
– ugotovi se sklepčnost skupščine,
– za predsednika skupščine se imenuje
Carmen Dobnik,
– za preštevalca glasov se imenujeta Višnja Maslovarič in Franc Bohnec.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Boris
Lepša.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine Intertrade ITA, d.d.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta.
3. Obravnava in sprejem revidiranega
poročila o poslovanju družbe za leto 1996.
Mnenje začasnega nadzornega sveta: začasni nadzorni svet daje pozitivno mnenje k
letnemu poročilu in predlaga skupščini, da
sprejme letno poročilo za poslovno leto 1996,
skupaj z revizijskim mnenjem za poslovno
leto 1996, ki ga je podala revizijska družba
Plus Revizija, d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 1.
Predlog sklepa začasne uprave: sprejme
se letno poročilo za poslovno leto 1996 po
predlogu začasne uprave in mnenju začasnega nadzornega sveta.
4. Obravnava predloga za delitev dobička za leta 1993, 1995 in 1996 ter pokrivanje
izgube za leto 1994 in izgube iz otvoritvene
bilance.
Mnenje začasnega nadzornega sveta: začasni nadzorni svet soglaša s predlagano
delitvijo dobička in pokrivanjem izgube.
Predlog sklepa začasne uprave, na podlagi mnenja začasnega nadzornega sveta:
skupščina sprejme predlagano delitev čistega dobička in predlagano pokrivanje izgube
po stanju na dan 31. 12. 1996.
Dobiček družbe za leto 1993, ki znaša v
revalorizirani vrednosti 426,858.873 SIT se
uporabi za pokrivanje izgube za leto 1994, ki
znaša v revalorizirani višini 66,892.601,98 SIT
in izgube iz otvoritvene bilance, ki znaša v
revalorizirani vrednosti 128,932.301,80 SIT.
Preostanek dobička iz leta 1993, ki znaša
v revalorizirani vrednosti 231,033.969,22 SIT
se skupaj z dobičkom za leto 1995, ki znaša v
revalorizirani vrednosti 13,554.317,90 SIT
in za leto 1996, ki znaša 5,268.762,42 SIT
razporedi kot sledi:
1. Za izplačilo dividende delničarjem
118,202.700 SIT, kar znese 1.700 SIT bruto
na delnico in se ravalorizira do zadnjega
dne v mesecu pred mesecem izplačila.
2. Dobiček v višini 131,654.349,54
ostane nerazporejen.
5. Volitve članov nadzornega sveta, ki
so predstavniki delničarjev in seznanitev
skupščine s člani nadzornega sveta, ki jih je
izvolil svet delavcev ter razrešitev članov
začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepov začasnega nadzornega
sveta:
I. Skupščina izvoli naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
1. Babšek Franc,
2. Bohnec Franc,
3. Kecman Dušan.

Skupščino se seznani, da je svet delavcev izvolil naslednje predstavnike delavcev
v nadzorni svet:
1. Jelenc Matija,
2. Pance Franc.
II. Skupščina ugotovi, da je mandat članov začasnega nadzornega sveta prenehal.
6. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa začasne uprave in začasnega nadzornega sveta o določitvi sejnine
članom nadzornega sveta: za predsednika
nadzornega sveta 300 DEM neto v tolarski
protivrednosti, za člane nadzornega sveta
200 DEM neto v tolarski protivrednosti.
7. Imenovanje revizorja družbe za leto
1997.
Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 1997 revizijsko družbo
Plus Revizija, d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 1.
8. Vprašanja in predlogi delničarjev
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na voljo za vpogled na upravi družbe Intertrade ITA, d.d., Tomšičeva 3,
vsak delovni dan od 13. do 15. ure, od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.
Morebitne nasprotne predloge sklepov k
posameznim točkam dnevnega reda lahko
delničarji sporočijo upravi družbe v pisni
obliki in obrazložene v sedmih dneh od dne
objave sklica skupščine.
Skupščine 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.
Člani nadzornega sveta in začasni direktor se lahko udeležijo skupščine tudi, če
niso delničarji.
V vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno – z glasovnicami, ki jih udeleženci prejmejo ob vstopu na skupščino. Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov delničarjev (navadna večina), razen če zakon ali statut ne določita
drugače.
Če ob prvem sklicu sklepčnost ne bo
zagotovljena, bo ponovno zasedanje
skupščine istega dne, ob 15. uri v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Dvorana, v kateri bo skupščina, bo odprta uro pred uradnim začetkom. Udeležence
pozivamo, da se ob prihodu na skupščino
prijavijo v dvorani, v kateri bo skupščina in
sicer najmanj eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
Vljudno vabljeni!
Intertrade ITA, d.d.,
začasna uprava

Ob-5301
Intertrade ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm, d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3, na podlagi 7.1. in 7.3. točke statuta delniške družbe
Intertrade ITA, d.d., Ljubljana, sklicuje
1. skupščino delničarjev,
ki bo v petek 16. 1. 1998 ob 14. uri na
sedežu družbe Intertrade ITA, d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3 v kletni dvorani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti ter ime-
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Razne objave
Ob-5294
Občina Ribnica objavlja na podlagi
36. čl. zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. člena odloka o podelitvi koncesije za obvezno javno
lokalno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
(Uradni list RS, št. 40/97)
javni razpis
za podelitev koncesije za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka (dimnikarsko
službo)
1. Koncedent: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica.
2. Predmet koncesije: izvajanje obvezne
lokalne službe pregledovanja, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
3. Koncesijsko območje: celotno območje Občine Ribnica oziroma njen del:
I. KS Dolenja vas, KS Velike Poljane
in mesto Ribnica ter del KS Ribnica, ki
obsega naslednja naselja: Hrovača, Otavice, Goriča vas, Nemška vas, Dane, Bukovica, Zadolje, Dolenji Lazi, Zapuže in Grič –
do bencinske črpalke.
II. območje KS Sodražica, KS Sv.
Gregor ter del KS Ribnica, ki obsega naslednja naselja: Breže, Jurjevica, Kot, Sajevec, Slatnik, Sušje, Žlebič, Gorenji Lazi,
Breg pri Ribnici.
4. Trajanje koncesije: določen čas za obdobje petih let.
5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati interesenti:
– da je fizična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji,
– da predloži ustanovitveni akt,
– da predloži reference in dokazila, ki
potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za opravljanje dejavnosti,
– da je ustrezno tehnično opremljen za
opravljanje dejavnosti,
– da razpolaga z zadostnim številom
strokovnega kadra za opravljanje koncesionarske dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku in da ni
bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje,
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje dejavnosti.
6. Prijava na razpis mora vsebovati:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev po 5.
točki razpisa za podelitev koncesije za obvezno lokalno javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih
vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– organizacijsko shemo izvajanja dejavnosti, ki so predmet koncesije ter pogoje in
načine upravljanja z infrastrukturnimi objekti, potrebnimi za izvajanje dejavnosti, ki
so predmet koncesije,
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– osnutek koncesijske pogodbe,
– cenik dimnikarskih storitev.
7. Merila za izbiro koncesionarja:
– ponujena izhodiščna cena za posamezno vrsto storitev in način letnega usklajevanja cen, kvaliteta in realnost predložene organizacijske sheme izvajanja dejavnosti
kandidatov za čas trajanja koncesije,
– reference o dosedanjem delu na področju dejavnosti, za katero se podeljuje
koncesija,
– druge posebne ugodnosti ponudnikov.
8. Razpisni postopek
Rok za oddajo pisnih ponudb z vsemi
potrebnimi dokazili je 60 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Ponudbe je potrebno poslati v zaprti kuverti s pripisom: » Ne odpiraj – javni razpis
za koncesijo za opravljanje dimnikarske
službe«.
9. Javno odpiranje ponudb bo prvi delovnik po poteku razpisnega roka ob 12.uri
v prostorih sejne sobe Občine Ribnica.
10. O izbiri koncesionarja bo odločil
koncedent z upravno odločbo.
11. Vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo na Občini Ribnica, Oddelek za
gospodarstvo in kmetijstvo, tel. 061/861-090.
Občina Ribnica

nirji, ki so bili na ustanovnem zboru IZS,
dne 21. novembra 1996 vpisani v evidenco
prisotnih (v nadaljnem besedilu: ustanovni
člani).
Na podlagi navedenih ugotovitev o izpolnjenih pogojih pričetka opravljanja javnega pooblastila Inženirske zbornice Slovenije iz 3. točke drugega odstavka 76.b člena
zakona o graditvi objektov, Upravni odbor
Inženirske zbornice Slovenije (v nadaljnem
besedilu: Upravni odbor IZS) zato objavlja:
– pričetek vpisovanja inženirjev, ki delajo pri graditvi objektov in urbanističnem
načrtovanju oziroma opravljajo inženirske
storitve v evidenco članov zbornice in imenik pooblaščenih inženirjev, ter
– pričetek vpisovanja gospodarskih
družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, ki imajo v sodni register vpisano dejavnost projektiranja in z njim povezanega
tehničnega svetovanja oziroma imajo takšno dejavnost priglašeno pri pristojni davčni upravi, v imenik projektivnih podjetij.
V zvezi z navedenim pričetkom vpisovanja v evidenco članov zbornice in imenik
pooblaščenih inženirjev ter vpisovanja v
imenik projektivnih podjetij, Upravni odbor
IZS vse zainteresirane diplomirane inženirje in inženirje, ki na območju Republike
Slovenije delajo pri graditvi objektov in urbanističnem načrtovanju oziroma opravljajo inženirske storitve ter vse zainteresirane
gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki nastopajo kot projektivna podjetja seznanja:
– da se bo vpisovanje v evidenco članov
zbornice za inženirje, ki še niso člani IZS in
vpisovanje članov IZS v imenik pooblaščenih inženirjev, ter vpisovanje gospodarskih
družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v imenik projektivnih podjetij pričelo
v ponedeljek, 8. decembra 1997,
– da se bo vpisovanje opravljalo na predlog, ki se ga bo lahko vložilo osebno vsak
torek ali četrtek med 9. in 12. uro pri pristojni evidenčni službi IZS, Dimičeva 9,
Ljubljana ali s priporočeno pošto,
– da se bo moral predlog za vpis vložiti
na predpisanem obrazcu, ki so navedeni v
nadaljevanju tega obvestila: OBR.IZS 01,
02 in 03,
– da bo vsa podrobnejša pojasnila v zvezi z vpisovanjem v evidenco članov zbornice, imenik pooblaščenih inženirjev in imenik projektivnih podjetij dajal generalni sekretar IZS, Zvonko Gosar, dipl. jur., tel.
061/168-46-71 ali 061/168-46-97 ter
– da se bo vpisovanje v evidenco članov
zbornice, v imenik pooblaščenih inženirjev
in imenik projektivnih podjetij opravljalo
na način, ki ga v povezavi z določbami
3. točke drugega odstavka 76.b člena zakona o graditvi objektov urejajo ustrezne določbe statuta IZS, h kateremu je dala soglasje Vlada Republke Slovenije s sklepom št.
023-06/96-8/1 z dne 28. novembra 1996 (Ur.
l. RS, št. 7/97) ter ob predložitvi dokazil,
navedenih v predpisanih obrazcih OBR.IZS
01 do 03.
Inženirska zbornica Slovenije
predsednik

Ob-5296
Na podlagi prvega odstavka 100.e člena
v povezavi s 100.b členom zakona o graditvi objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in 29/86
ter Ur. l. RS, št. 59/96), v skladu s VI. poglavjem statuta Inženirske zbornice (Ur. l.
RS, št. 7/97) ter na podlagi sklepov 2. redne
seje skupščine Inženirske zbornice Slovenije z dne 12. septembra 1997 inženirska
zbornica Slovenije vse zainteresirane diplomirane inženirje in inženirje, ki na območju
Republike Slovenije delajo pri graditvi objektov in urbanističnem načrtovanju oziroma opravljajo inženirske storitve, ter vse
zainteresirane gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike, ki po določbah zakona o graditvi objektov nastopajo kot projektivna podjetja
obvešča
– da je v skladu z 78. in 79. členom
statuta IZS ter na podlagi poslovnika o organizaciji in delu evidenčne službe, h kateremu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s sklepom št. 023-07/97-1(N) z dne
11. septembra 1997, ustanovljena evidenčna služba IZS,
– da je evidenčna služba IZS pričela
opravljati administrativne in z njimi povezane organizacijsko tehnične zadeve, ki se
nanašajo na vzpostavitev, vzdrževanje in vodenje imenika projektivnih podjetij, imenika pooblaščenih inženirjev in drugih evidenc, ki so v zvezi s poslovanjem zbornice,
– da sta v skladu s 100.b členom zakona
o graditvi objektov vzpostavljena imenik
pooblaščenih inženirjev in imenik projektivnih podjetij, ter
– da je v skladu z določbami statusa IZS
vzpostavljena tudi evidenca članov zbornice v katero so v skladu z drugim odstavkom
123. člena statuta IZS že vpisani vsi inže-
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Št. 061-3/97
Ob-5290
Občina Sežana v okviru projekta “Razvoj ekonomskega sodelovanja” iz PHARE
programa prekomejnega sodelovanja Italija-Slovenija 1997 objavlja

ponudbe v višini 2% od ponudbene cene v
slovenskih tolarjih ali v protivrednosti v
konvertibilni valuti.
3. Oddajanje ponudb
Popolne ponudbe v angleškem jeziku
morajo biti dostavljene do 19. 1. 1998 do
11. ure po lokalnem času na naslov:
Sloveneta d.o.o. 1. tankovske brigade 9, Sežana, Slovenija. Odpiranje ponudb bo isti
dan po oddaji ponudb ob 12. uri po lokalnem času na naslovu: Občina Sežana, Partizanska 4, Sežana. Odpiranja se lahko udeleži en predstavnik ponudnika s pooblastilom.
Odpiranje ponudb bo potekalo v skladu s
pravili PHARE.
Občina Sežana

SWIFT: BAKOSI2X with a notice “for tender
dossier”. Submission of payment certificate
will allow tenderer to obtain tender dossier.
Only parties purchasing the tender dossier
will be eligible to submit their tenders.
Tender documents in English and
Slovene language may be obtained at the
Sloveneta d.o.o., 1. tankovske brigade 9,
Sežana, from 8th of December 1997 to 16th
of January 1998, each working day from 9.
to 11. a.m. (local time). Interested Tenderers
may obtain further information or inspect
drawings at the same address: Sloveneta
d.o.o., 1. tankovske brigade 9, Sežana.
All tenders must be accompanied by a
tender bond guarantee in the amount
corresponding to 2% of the Tenderers bid in
Slovenian Tolars or equivalent in
convertible currency.
3. Submission of tenders
Complete tenders in English language
must be delivered by 19th of January 1998,
at the latest by 11.00 a.m. (local time) to the
address: Sloveneta d.o.o., 1. tankovske
brigade 9, Sežana. They will be opened at
the same day at 12.00 a.m. (local time) at
the Municipality of Sežana, Partizanska 4,
Sežana. Only one tenderers representative
submitting the power of attorney may attend
the opening session. The opening of tenders
will follow PHARE regulations for opening
sessions.
Municipility of Sežana

vabilo k sodelovanju v javnem razpisu
za ureditev in dograditev Centra za
mala in srednja podjetja Sežana
Projekt pod št. SL-9701.03.03 financira
Evropska unija s sredstvi PHARE v okviru
Programa prekomejnega sodelovanja in Občina Sežana z lastnimi sredstvi. Na razpis se
lahko enakopravno prijavijo vse fizične in
pravne osebe iz držav članic Evropske unije
ali iz dežel koristnic programa PHARE in iz
teh dežel morajo izvirati tudi materiali in
oprema, ki se bodo vgrajevali ter storitve, ki
se bodo izvajale po sklenitvi pogodbe.
1. Predmet razpisa
Objavlja se razpis za izbiro izvajalca za
nabavo materiala, opreme in storitev za ureditev in dograditev Centra za mala in srednja podjetja Sežana, kjer se bodo uredile
nove posamezne delavnice z vsemi komunalnimi priključki:
– elektro instalacije,
– vodovodne instalacije,
– plinska instalacija in
– kanalizacija.
Dela so financirana iz sredstev PHARE.
V primeru, da bo vrednost ponudb presegla
razpoložljiva sredstva, ima naročnik pravico, po svoji presoji črtati in odstopiti od
določenih del iz razpisa.
Predvideni rok začetka del je takoj po
podpisu pogodbe, predvideni rok dokončanja del pa je 4 mesece.
Ponudbe za izvedbo objektov naj predložijo samo tiste izvajalske organizacije, ki
izpolnjujejo naslednje minimalne, vendar ne
s tem omejene kriterije:
– letni promet gradbenih del v letu 1995
in 1996 v višini 500.000 ECU,
– uspešne izkušnje kot glavni izvajalec
gradbenih del pri vsaj dveh projektih v zadnjih treh letih, ki je po naravi in zapletenosti
primerljiv z razpisanimi deli.
2. Razpisna dokumentacija
Ponudniki lahko pridobijo razpisno dokumentacijo na spodaj omenjenem naslovu
po vplačilu nevračljivega zneska v višini
25.000
SIT
na
žiro
račun
št.
51420-601-14632 ali v protivrednosti v konvertibilni valuti, na devizni bančni račun št.
51400-620-63-20052-27620-58392/8
SWIFT: BAKOSI2X s pripisom “Za razpisno dokumentacijo”. Razpisno dokumentacijo bo mogoče prevzeti s predložitvijo dokazila o vplačilu. V licitacijskem postopku
bodo upoštevani samo tisti ponudniki, ki
bodo plačali razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija v angleškem in
slovenskem jeziku je na voljo ponudnikom
na naslovu: Sloveneta d.o.o. 1. tankovske
brigade 9, Sežana od 8. 12. 1997 do 16. 1.
1998, vsak delovni dan od 9. do 11. ure po
lokalnem času.
Morebitni ponudniki lahko dobijo nadaljnja podrobnejša pojasnila ali pregledajo projektno dokumentacijo za projekt na istem
naslovu: Sloveneta d.o.o. 1. tankovske brigade 9, Sežana.
Vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti tudi bančno garancijo za resnost

For the project Economic Cooperation
Development the Municipality of Sežana
Issues this Invitation to Tender
for Modification and Reconstruction of
SME Center Sežana
No. SL - 9701.03.03
Project is cofinanced by European
Community from PHARE funds in frame of
the Cross-Border Cooperation.
Programme and with Slovene funds of
Municipality of Sežana. Participation is
open on equal terms to all natural and legal
persons from member states of the European
Union and of beneficiary countries of the
PHARE programme from Central and
Eastern Europe. Supplies and services
offered must originate from the above states.
1. Subject to tender
The invitation to tender is issued for
selection of supplier of materials, equipment
and services for modification and
reconstruction of SME Center Sežana into
new separate workshops, including all
system facilities:
– power installation,
– waterworks,
– gas installation, and
– sewage system.
Works will be financed by PHARE
funds. In the case tenders values exceed
available funds, the Contracting Authority
reserves its right to reduce parts of tender
works.
The works should start immediately after
signing the contract, while the works should
be finalized in the period of 4 months.
Tenders for the construction works
should be submitted only by firms meeting
the minimal criteria including but not
limited to:
– annual turnover in construction works
for the year 1995 and 1996 of 500.000 ECU,
– successful experience as the prime
contractor in construction of at least two
projects of a nature and complexity
comparable to the tendered works during
the last three years.
2. Tender Dossier
Tender dossier may be obtained from the
address bellow upon payment of a nonrefundable fee of 25.000 SIT (Slovenian
Tolars), or equivalent in convertible
currency. Payments in SIT should be made
by bank transfer to the bank account No.
51420-601-14632 while foreign currency
payments should be made to the bank account
No.
51400-620-63-20052-27620-58392/8

Št. 033-782/97
Ob-5291
Na podlagi 9. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska
Sobota (Ur. l. RS, št. 72/95) in 18. člena
odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom v
Mestni občini Murska Sobota (Ur. l. RS, št.
64/97), Mestna občina Murska Sobota objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izgradnjo,
upravljanje omrežja in distribucijo
zemeljskega plina na območju Mestne
občine Murska Sobota
1. Koncedent: Mestna občina M. Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.
2. Predmet koncesije: izgradnja, upravljanje omrežja in distribucija zemeljskega
plina za potrebe široke protrošnje, industrijsko in neindustrijsko rabo.
3. Območje izvajanja koncesije: celotno
območje Mestne občine Murska Sobota.
4. Rok: pričetek del na izgradnji omrežja
za distribucijo zemeljskega plina se začne
takoj po podpisu koncesijske pogodbe oziroma takoj po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj. Rok za dokončanje izgradnje plinifikacije bo določen v koncesijski pogodbi.
5. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje najmanj 20 let, koncesionar mora dati ponudbo za trajanje koncesij
za obdobje 20 let in posebej za obdobje
30 let.
6. Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje ter predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev, pisne izjave in zahtevano dokumentacijo:
– da je registriran za opravljanje dejavnosti izgradnje in distribucije zemeljskega
plina,
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– da pripravi in predloži študijo s prikazom predvidenega omrežja (primarnega in
sekundarnega) z oceno vrednosti objektov,
terminski plan, investicijski elaborat, pogoje in način za upravljanje z omrežjem;
– da pripravi oceno stroškov, ki jih bodo
morali porabniki nositi za priključitev na
plinovodno omrežje za prilagoditev lastnih
naprav za uporabo plina, ter pripravi program za financiranje teh del;
– da pripravi in predloži program izvajanja distribucije plina za čas trajanja koncesije;
– da predloži reference o dosedanjem delu s področja projektiranje, investicijske
gradnje, upravljanja in vzdrževanja plinovodnega omrežja ter podatke o kadrovski
zasedbi;
– da predloži garancijo za pravočasno in
kvalitetno izvedbo prejetih nalog;
– da ima zagotovljena vsa potrebna
sredstva v zvezi z izgradnjo omrežja za distribucijo zemeljskega plina in njegovim
upravljanjem;
– da si zagotovi soglasje dobavitelja zemeljskega plina;
– da spoštuje zahteve, definirane z odlokom in koncesijsko pogodbo
– da spoštuje strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge, ki izhajajo iz
nacionalnega razvojnega programa za republiko in usmeritev lokalne skupnosti;
– da prodaja plin v skladu s cenami, ki se
bodo oblikovale na podlagi dogovorjenih
meril v koncesijski pogodbi. Cene potrdi
koncedent;
– da omogoča strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad zakonitostjo dela po organih, ki so za to določeni z odlokom;
– da dosledno upošteva tehnične, oskrbovalno stroškovne, organizacijske in druge strandarde ter normative za opravljanje
koncesije oziroma, če teh ni, standarde, ki
so povzeti in se uporabljajo v Republiki
Sloveniji;
– da zagotovi, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi izvajanja del
poškodovana ali uničena, vzpostavljena v
prvotno stanje ali izplača odškodnino.
7. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, pisne izjave in zahtevano dokumentacijo po
6. točki razpisa za podelitev koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe oskrbe
z zemeljskim plinom v Mestni občini Murska Sobota,
– izhodiščna cena plina s prikazom strukture cene ločeno za gospodinjstva in ostale
porabnike,
– rok izgradnje plinovodnega omrežja,
– višina in način plačila koncesijske dajatve,
– osnutek koncesijske pogodbe.
8. Merila za izbiro koncesionarja:
– izpolnjevanje 7. točke tega razpisa,
– finančne sposobnosti za izvedbo projekta plinifikacije,
– rok izgradnje plinovodnega omrežja,
– cena za posamezen priključek (za gospodinjstva in ostale porabnike) ter ugodnosti pri plačilu,
– izhodiščna cena plina s prikazom strukture cene ločeno za gospodinjstvo in ostale
porabnike,

– ponujena jamstva,
– reference s področja projektiranja in
investicijske gradnje plinovodnega omrežja,
– reference za izgradnjo, upravljanje in
vzdrževanje plinovodnega omrežja,
– višina koncesijske dajatve, ki jo bo plačeval koncedentu
– druge ponujene ugodnosti.
9. Ostali pogoji:
– izbrani koncesionar bo moral zagotoviti bančno garancijo v višini 70% predvidene investicijske vrednosti projekta,
– izbrani koncesionar mora odkupiti
zgrajeno infrastrukturo za distribucijo zemeljskega plina, ki je v lasti Mestne občine
Murska Sobota,
– izbrani koncesionar mora v izvajalska
dela vključiti izvajalce iz območja Mestne
občine Murska Sobota.
10. Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili, izjavami in dokumentacijo morajo biti
oddane v zapečateni ovojnici z oznako “Ne
odpiraj - ponudba za podelitev koncesije
plinifikacije”, na naslov Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, najkasneje do 3. 2. 1998 do 12. ure.
12. Javno odpiranje ponudb bo dne 3. 2.
1998 ob 12.30 v sejni sobi Mestne občine
Murska Sobota, Kardoševa 2, I. nadstropje urad župana. Pri odpiranju ponudb morajo
imeti predstavniki ponudnikov pisna pooblastila za zastopanje.
13. O izbiri najprimernejšega ponudnika
bodo udeleženci - ponudniki javnega razpisa obveščeni v 30 dneh po odpiranju ponudb.
14. Razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije lahko ponudniki dobijo na Mestni občini M. Sobota, oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe pri Nadi Cvetko-Török, d.i.g., tel.
069/22-617.

– da je pravna oseba, vpisana v sodni
register ali samostojni podjetnik prijavljen
pri ustrezni davčni upravi v Republiki Sloveniji;
– da je registriran in ima dovoljenje za
opravljanje dejavnosti;
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra za opravljanje koncesionarske dejavnosti;
– da je ustrezno tehnično opremljen za
izvajanje koncesije;
– da predloži reference o dosedanjem delu;
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje koncesionirane dejavnosti;
– da opravlja storitve v skladu s cenikom;
– da na zahtevo koncedenta ali pristojne
inšpekcije omogoči strokovni in finančni
nadzor in nadzor nad zakonitostjo dela;
– da redno predloži koncedentu letna poročila o poslovanju;
– da upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde ter normative za opravljanje storitev dimnikarske službe;
– da zagotovi pogoje za vodenje katastra
emisije škodljivih snovi, ki onesnažujejo
zrak, v skladu s predpisi;
– da zagotovi pravočasna letna poročila
o meritvah emisij iz kurilnih naprav, ki z
obratovanjem onesnažujejo zrak in o tem
redno obvešča upravo Mestne občine Murska Sobota in inšpekcijske službe;
– da spoštuje zahteve, definirane z odlokom in koncesijsko pogodbo;
– da odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dimnikarske službe povzročijo pri njem zaposleni
delavci uporabnikom ali drugim osebam.
6. Vsebina ponudbe:
– dokazila o izpolnjevanju pogojev po 5.
točki razpisa za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi
varstva zraka na območju Mestne občine
M. Sobota,
– izhodiščna tarifa dimnikarskih storitev
in način letnega usklajevanja cen,
– predlog odškodnine, ki jo je koncesionar pripravljen plačevati koncedentu,
– osnutek koncesijske pogodbe.
7. Merila za izbiro koncesionarja:
– izpolnjevanje 5. točke tega razpisa,
– ponujena izhodiščna tarifa dimnikarskih storitev in način letnega usklajevanja
cen,
– ponujena odškodnina, ki jo je koncesionar pripravljen plačevati koncedentu,
– reference o dosedanjem delu na področju dejavnosti, za katero se podeluje koncesija,
– druge posebne ugodnosti ponudnika.
8. Pisne ponudbe z zahtevanimi dokazili
morajo biti oddane v zapečateni ovojnici na
naslov Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, M. Sobota s pripisom “Ne odpiraj
- koncesija - dimnikarska služba”.
9. Pri izbiri koncesionarja bodo upoštevane le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki bodo na naslov koncedenta prispele do vključno 5. 1. 1998 do 12. ure.

Št. 033-782/97
Ob-5292
Na podlagi 9. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska
Sobota (Ur. l. RS, št. 72/95) in 8. člena
odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe za pregledovanje, nadzorovanje
in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov
in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Mestne občine Murska Sobota (Ur. l.
RS, št. 64/97) Mestna občina M. Sobota
objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za pregledovanje,
nadzorovanje in čiščenje kurilnih
naprav, dimnih vodov in zračnikov
zaradi varstva zraka, na območju
Mestne občine Murska Sobota
1. Koncedent: Mestna občina M. Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota.
2. Predmet koncesije: izvajanje gospodarske javne službe za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka
(dimnikarska služba).
3. Območje izvajanja koncesije: celotno
območje Mestne občine Murska Sobota.
4. Trajanje koncesije: določen čas, za dobo 5 let.
5. Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
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10. Javno odpiranje ponudb bo 5. 1. 1998
ob 12.30 v sejni sobi Mestne občine M. Sobota, Kardoševa 2, I. nadstropje - urad župana.
11. O izbiri koncesionarja bo odločil
koncedent z upravno odločbo v roku 30 dni
po odpiranju ponudb.
12. Vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo na Mestni občini M. Sobota,
oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor
ter gospodarske javne službe pri Nadi Cvetko-Török, d.i.g., tel. 069/22-617.
Mestna občina Murska Sobota

– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v 7. členu odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij
na področju opravljanja gospodarske javne
službe “ravnanje z odpadki” (Ur. l. RS, št.
63/97),
– pismo o nameri za izdajo bančne garancije za dobro izvedbo javne službe v višini 15 mio SIT,
– referenčno listo,
– izjavo, da bo kot koncesionar upošteval veljavne predpise, normative in standarde ter sledil razvojnim trendom dejavnosti
in usmeritvam Občine Kamnik,
– cenik storitev z izdelano strukturo
cene,
– izjavo, da bo cene storitev oblikoval v
skladu z zakonom in v soglasju z Občino
Kamnik
– izjavo, da bo koncedentu omogočil
strokovni in finančni nadzor ter nadzor nad
zakonitostjo dela,
– izjavo, da bo v celoti upošteval odlok
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini
Kamnik (Ur. l. RS, št. 38/97) in odlok o
pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe “ravnanje z odpadki”
(Ur. l. RS, št. 63/97),
– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi koncedentu,
– navedbo pooblaščenih oseb ponudnika, ki na zahtevo koncedenta lahko dajejo
tolmačenje ponudbe,
– osnutek koncesijske pogodbe.
8. Celotna ponudba mora biti jasna, čitljiva, brez brisanja in popravkov teksta. Ponudba mora biti sestavljena v slovenskem
jeziku, Kolikor je sestavljena v tujem jeziku, pa mora biti uradno prevedena in overjena.
9. Oddajanje ponudb: interesenti morajo
dostaviti ponudbe z zahtevanimi dokazili
najkasneje do 22. 12. 1997 do 10. ure, v
zaprti kuverti, z navedbo točnega naslova
ponudnika in z oznako “javni razpis - koncesija za gospodarsko javno službo “ravnanje z odpadki” - Ne odpiraj”, na naslov:
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik.
10. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 11. uri v sejni sobi Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik (soba št. 9 v pritličju).
Upoštevane bodo le pravilno opremljene
in popolne ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov koncedenta.
Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.
11. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– izpolnjevanje pogojev iz 6. in 7. točke
razpisa,
– reference na področju, ki je predmet
koncesije,
– končna cena za uporabnike,
– plačilni pogoji,
– bonitete, ki jih ponuja ponudnik,
– priporočila, certifikati kakovosti,
– kompletnost in preglednost ponudbe.
Najcenejša ponudba ni nujno najbolj
ugodna.
Vse stroške, v zvezi z izdelavo ponudbe,
nosijo ponudniki.

12. O izbiri bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Z izbranim koncesionarjem bo na podlagi pravnomočne odločbe sklenjena koncesijska pogodba.
13. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.
Občina Kamnik

Št. 97-1/2
Ob-5295
Na podlagi 36. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93), 4.
in 7. člena odloka o gospodarskih javnih
službah v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št.
47/94 in št. 47/95), 17. člena statuta Občine
Kamnik (Ur. l. RS, št. 39/95 in št. 25/97) in
19. člena odloka o pogojih, postopkih in
merilih za podeljevanje koncesij na področju opravljanja gospodarske javne službe
“ravnanje z odpadki” (Ur. l. RS, št. 63/97)
objavlja Občina Kamnik
javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe
“ravnanje z odpadki”
1. Koncedent: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, Kamnik.
2. Predmet koncesije: opravljanje gospodarske javne službe “ravnanje z odpadki” v
skladu z 2. členom odloka o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na
področju opravljanja gospodarske javne službe “ravnanje z odpadki” (Ur. l. RS, št. 63/97)
in odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 38/97).
3. Obseg koncesije: izvajanje dejavnosti
“ravnanje z odpadki” na območju celotne
Občine Kamnik. Razpisana koncesija se podeli le enemu koncesionarju.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba bo sklenjena za določen čas, za dobo
10 let.
5. Razpisna dokumentacija: ponudniki
lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v
osmih dneh po objavi razpisa (med 8. in
10. uro) na Občini Kamnik, Glavni trg 24,
Kamnik, soba št. 52 ob predložitvi potrdila
o vplačilu 2.000 SIT na ž.r. št.
50140-637-813087 - upravni organ Občine
Kamnik , s pripisom “koncesija - ravnanje z
odpadki”.
6. Pogoji razpisa: interesenti za dodelitev
koncesije morajo izpolnjevati vse pogoje, navedene v odloku o pogojih, postopkih in merilih za podeljevanje koncesij na področju
opravljanja gospodarske javne službe “ravnanje z odpadki” (Ur. l. RS, št. 63/97).
7. Prijava na razpis mora vsebovati:
– podatke o ponudniku - predstavitev,
– dokazilo, da ima ponudnik poslovno
enoto v Občini Kamnik,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji,
– potrdilo pristojnih organov, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova
davkov, taks in drugih zakonsko določenih
dajatev,
– potrdilo ustrezne finančne institucije o
celotnem prometu v zadnjih treh poslovnih
letih,

Št. 311/97
Ob-5285
Na podlagi sklepa skupščine podjetja
SGP Kograd – Podjetje Igem Dravograd,
d.o.o., objavljamo
javni razpis
za zbiranje ponudb za nakup podjetja
SGP Kograd–Gomb–Igem, gradbeno
podjetje Maribor, d.o.o., Preradovičeva
ulica, Maribor
Podjetje je v 100% lasti podjetja SGP
Kograd – podjetje Igem Dravograd, d.o.o.
Šifra dejavnosti: 050100.
Dejavnost podjetja: splošna gradbena dela.
Število zaposlenih: 42.
Pogoji za sodelovanje v razpisu:
1. Na razpisu lahko sodelujejo tuje in
domače fizične in pravne osebe. Ponudbe se
nanašajo na nakup 100% poslovnega deleža
podjetja. Podjetje je pravno organizirano v
obliki družbe z omejeno odgovornostjo, katere edini lastnik je prodajalec.
2. Izhodiščna cena za prodajo 100% poslovnega deleža znaša 48,930.707,40 SIT.
3. Vsakemu ponudniku bo omogočen ogled podjetja po dogovoru z vodstvom podjetja in dostop do potrebne dokumentacije
za pripravo ponudbe (vpogled v registrsko
dokumentacijo ter bilanco stanja in uspeha
za obdobje I–IX 1997, pregled premoženja
družbe).
4. Pisna pooblastila za obisk podjetja bo
v dogovoru s potencialnimi investitorji posredoval direktor družbe SGP Kograd – Podjetje Igem Dravograd, d.o.o.
5. Od zainteresiranih ponudnikov pričakujemo, da bodo v svojih ponudbah, poleg
cene in plačilnih pogojev za odkup 100%
poslovnega deleža podjetja opredelili še:
– poslovni in razvojni načrt podjetja po
prevzemu lastništva,
– politiko zaposlovanja in usposabljanja
zaposlenih ter garancije v zvezi s tem (novi
lastnik se mora obvezati, da bo v delovno
razmerje za nedoločen čas prevzel tudi vse
zaposlene delavce v podjetju SGP Kograd–
Gomb–Igem, gradbeno podjetje Maribor,
d.o.o., na dan sklenitve pogodbe o odkupu
podjetja oziroma poslovnega deleža),
– način financiranja odkupa ter nadaljnjega razvoja podjetja in dokazila o plačilni
sposobnosti ponudnika,
– predstavitev morebitnih referenc vezanih na poznavanje dejavnosti podjetja.
6. Prispele ponudbe bo ocenila tri članska komisija za oceno ponudb. Pri izbiri
bodo imeli prednost aktivni investitorji, ki
bodo priložili opis svojih dosedanjih operativnih izkušenj v dejavnosti, s katero se podjetje ukvarja. Garancije za zagotavljanje
produktivne zaposlenosti prevzetih delavcev bodo ob ponujeni ceni za odkup pomemben kriterij za oceno ponudb, vendar
bodo pri izbiri upoštevani tudi drugi ele-
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menti, ki so našteti v 5. točki.
7. Ponudbe morajo biti poslane s priporočeno pošiljko, na naslov: SGP Kograd –
Podjetje Igem Dravograd, d.o.o., Selovec
83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, Komisiji
za izbiro ponudb – projekt SGP Kograd–
Gomb–Igem, gradbeno podjetje Maribor,
d.o.o., z oznako “Ne odpiraj”. Rok za dostavo ponudb je 8 dni od dneva objave razpisa
v Uradnem listu RS.
8. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe o prodaji lastniškega deleža z najboljšim ponudnikom ali
katerimkoli drugim ponudnikom.
9. Za morebitne dodatne informacije v
zvezi s tem razpisom se obrnite na direktorja družbe SGP Kograd – Podjetje Igem Dravograd, d.o.o., Mihael Ločičnik, tel.
0602/85-319 ali po faksu 0602/85-318, s
pripisom Projekt SGP Kograd–Gomb–Igem,
gradbeno podjetje Maribor, d.o.o.
10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po izteku roka za vložitev ponudb.
SGP Kograd – Podjetje Igem
Dravograd, d.o.o.

vplačana najmanj 3 dni pred pričetkom dražbe na žiro račun št. GZS 50101-637-58127
pri Agenciji RS za plačilni promet, podružnica Ljubljana. Plačilo varščine morajo dražitelji pred pričetkom javne dražbe dokazati
s predložitvijo potrjenega virmanskega naloga ali potrjene položnice o vplačani varščini.
7. Varščina bo uspešnemu dražitelju vračunana v kupnino pri prvem obroku, drugim
pa bo vrnjena brezobrestno v roku 5 dni po
končani dražbi.
8. Izbrani kupec mora skleniti kupoprodajno pogodbo v petih dneh po dražbi. Če
pogodba v tem roku ni sklenjena, se varščina ne vrne.
9. Dražba je uspešna tudi, če se dražbe
udeleži en ponudnik, ki pravočasno vplača
varščino.
10. Prometni davek, stroške sestave kupoprodajne pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega prepisa je dolžan poravnati kupec.
11. Vsa ostala določila, pomembna za
odnose med prodajalcem in kupcem – uspešnim dražiteljem, bodo zajeta v kupoprodajni pogodbi.
Informacije o javni dražbi so možne vsak
delovni dan od 7. do 13. ure, na sedežu
GZS, po predhodnem telefonskem dogovoru z g. Benčanom 126-43-31.
Gospodarska zbornica Slovenije

nudba za prodajo velja do 19. 12. 1997, to je
30 dni od predložitve ponudbe banki. Po
tem roku bodo delnice pod enakimi pogoji
ponujene ostalim kupcem.
Ponudbe zbira LB Banka Zasavje, d.d.,
Trbovlje, Trg revolucije 25c, Trbovlje.
LB Banka Zasavje, d.d., Trbovlje

Ob-5286
Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Slovenska 41, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje so: pisarniški prostori v 5. in 6. etaži ter novi 7. etaži posl.
objekta Dimičeva 9, Ljubljana, stoječem na
parc. št. 226/7 – stavbišče s posl. stavbo
692 m2, parc. št. 226/10 – dvorišče 1.941
m2, vse k.o. Bežigrad, s pripadajočimi skupnimi prostori, vse v izmeri:
– 5 etaža – 296,50 m 2,
– 6. etaža – 231,70 m2,
– 7. nova etaža – 310,80 m 2.
2. Javna dražba bo dne 18. 12. 1997 ob
10. uri na sedežu GZS, Slovenska 41, Ljubljana, v sejni sobi III. nadstropja.
3. Izklicna cena za predmetne nepremičnine v 5. in 6. etaži je 1,140.912 DEM in v 7.
etaži 763.014 DEM, plačljivo v SIT, preračunano iz DEM po srednjem tečaju za DEM
Banke Slovenije, veljavnem na dan plačila.
Ostali pogoji dražbe so:
4. Izklicna cena se dviguje za 400.000
SIT pri 5. in 6. etaži ter 200.000 SIT pri 7.
etaži. Kupec, ki bo na dražbi uspel, mora
kupnino plačati:
– 30% najkasneje do 23. 12. 1997,
– 50% najkasneje do 15. 10. 1998,
– 20% 15 dni pred vselitvijo (predvidoma 15. 5. 1999).
Poslovni prostori 5. in 6. etaže so zasedeni. Rok izpraznitve do določen v kupoprodajni pogodbi. Prostori nove 7. etaže še
niso dokončani in se prodajajo v stanju po
PGD-PZI projektni dokumentaciji, ki jo je
izdelalo podjetje Sadar in Vuga arhitekti.
5. Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in fizične osebe. Dražitelji, ki so
fizične osebe, morajo pred pričetkom javne
dražbe predložiti dokazilo, da so državljani
Republike Slovenije, dražitelji, ki so pravne
osebe, pa morajo pred pričetkom dražbe
predložiti overjeno kopijo izpiska iz sodnega registra.
6. Dražitelji so dolžni vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene, ki mora biti

Št. 450
Ob-5287
Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke v
skladu s statutom objavlja
ponudbo
za prodajo rednih delnic Koroške
banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne
skupine Nove Ljubljanske banke,
ki jo je banki posredoval delničar Probanka, d.d., Maribor, Gosposka 23, Maribor.
Predmet prodaje je 9.662 rednih delnic
Koroške banke, d.d., Slovenj Gradec, bančne skupine Nove Ljubljanske banke, po ceni 43.000 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta delničarji Koroške banke, d.d.,
Slovenj Gradec, bančne skupine Nove Ljubljanske banke, ki v roku 15 dni s pismenim
sporočilom izjavijo, da sprejemajo pogodbo.
Ponudba za prodajo velja 15 dni od dneva objave, po tem roku bodo delnice prodane na prostem trgu.
Koroška banka, d.d., Slovenj Gradec
bančna skupina Nove Ljubljanske banke
Ob-5288
LB Banka Zasavje, d.d., Trbovlje v skladu s statutom objavlja
ponudbo
za prodajo delnic LB Banke
Zasavje, d.d., Trbovlje,
ki jo je banki posredoval delničar Iskra
Semicon, d.d., Trbovlje – v stečaju, Gabrsko 12, Trbovlje.
Predmet prodaje je 1652 navadnih delnic LB Banke Zasavje, d.d., Trbovlje, po
ceni najmanj 5.200 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z določili statuta obstoječi delničarji LB Banke
Zasavje, d.d., Trbovlje, ki s pismenim sporočilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo. Po-

Ob-5289
Na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v
Ljubljani Srg 97/04468 o začetku redne likvidacije z dne 13. 11. 1997 in na podlagi
381. člena ZGD, pozivam upnike, da v roku
trideset dni, od dneva objave prijavijo svoje
terjatve, ki jih imajo do Zelenih trgov, d.o.o.,
Ljubljana, v likvidaciji.
Prijave terjatev pošljite na sedež podjetja Ljubljana, Šmartinska 152.
Zeleni trg, d.o.o., Ljubljana – v
likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Ob-5261
LB – Banka Domžale, d.d. preklicuje
štampiljko pravokotne oblike z naslednjo
vsebino: Ljubljanska banka Banka Domžale d.d. Domžale Ekspozitura Vir, v velikosti
3 cm, višini 1,1 cm s številko 5.
Ljubljanska banka
Banka Domžale, d.d.
Št. 3012/97
Ob-5302
Kmetijska zadruga Lenart, z.o.o.,
Jurovska c. 1a, preklicuje štampiljko okrogle oblike s premerom 2,8 cm. V krogu je
okrogli napis KMETIJSKA ZADRUGA
LENART, z.o.o. in zvezdica. V sredini je
vodoravni napis Trgovina Zg. Ščavnica.
Ob-5303
Srednja šola za gostinstvo in turizem
Ljubljana, Preglov trg 9, Ljubljana, preklicuje žig okrogle oblike s premerom 20 mm.
Sredi žiga je grb Republike Slovenije, pod
njim izpis LJUBLJANA in številka 2. Na
zunanjem obodu pa je z velikimi tiskanimi
črkami izpisano besedilo: SREDNJA ŠOLA
ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM V LJUBLJANI.
Božič Vojko, Pjava Gorica 88, Škofljica,
preklicuje original priglasitveni list opr. št.
28-0139/94 z dne 9. 3. 1994. s-75214
Bomark d.o.o., Cesta Zgornji Log, Ljubljana, preklicuje zavarovalno polico AO
0466180, izdala Zavarovalnica Adriatic.
s-75138
Brumen Jakob, Cesta Komandanta Staneta 17, Litija, preklicuje original priglasitveni list opr. št. 23-0354/94 5129871, z dne
15. 12. 1994. s-75097
Čevka Jurij, Zakal 14, Stahovica, preklicuje original priglasitveni list št. 15-0006/93
z dne 12. 11. 1993. s-75280
Eurofinal d.o.o., Kavčičeva 28, Ljubljana, preklicuje začasno delovno dovoljenje
izdano na ime Pajaziti Pajazit pod št.
0424466179. s-75060
Gliha Dušan, Spodnji Rudnik II 30, Ljubljana, preklicuje original priglasitveni list
opr. št. 28-0380/94 z dne 3. 5. 1994. s-75024
Hrvatin Stanka, Jakčeva 22, Novo mesto, preklicuje original priglasitveni list opr.
št. 038/1543-95. s-75163

Št. 75 – 5. XII. 1997

URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

Stran 5971

Jagodič Andrej, Podturn 3, Podplat, preklicuje priglasitveni list 54-0083/94.
p-75057
Kovačič Janez, Krtina 43, Dob, preklicuje original priglasitveni list opr. št.
06-0535/94. g-75137
Leskovec Vesna, Leskovškova 3, Šentjur, preklicuje priglasitveni list opr. št.
52-0172/94, z dne 5. 5. 1994. g-75051
Novak Gianfranko, Korte 43C, Izola, preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju št.
052733/1065/01-23/1997 z dne 11. 11. 1997.
p-75059
Smodej Anton, Ponikva 10, Ponikva, preklicuje priglasitveni list opr. št. 52-0596/95 z
dne 1. 1. 1995, izdan pri Ministrstvu za finance, RUJP izpostava Šentjur pri Celju. g-75136
Štusej Alojz s.p., Marka Šlajmarja 31,
Ljubljana, preklicuje original priglasitveni
list št. 28-1394/94 5466734 z dne 26. 9.
1994. s-75071
Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg
2, Koper, preklicuje pooblastilo za naziv
Mornar Motorist št. 02/09-568/87-38, izdano na ime Fischer Helmuth. g-75353
Volavšek Emilija, Kostrivnica 17a, Podplat, preklicuje priglasitveni list opr. št.
54-0656/94 z dne 28. 12. 1994. p-75003

Čibej Gorazd, Kvedrova 5, Koper, potni
list št. BA 401112, izdala UE Koper.
g-75289
Damjan Kovač, Štefana Kovača 7, Murska Sobota, potni list št. BA 166290, izdala
UE Murska Sobota. p-75069
Delokorda Danilo, Pohorskega bataljona
11, Zg. Polskava, potni list št. BA 53372,
izdala UE Slovenska Bistrica. p-75031
Dimec Andrej, Poštna pot 12, Celje, preklic potnega lista št. BA 683391, objavljenega v Ur. l. RS, št. 61/97. s-75376
Falnoga Franc, Liptovska 11, Slovenske
Konjice, potni list št. BA 129582, izdala UE
Slovenske Konjice. p-75080
Feltrin Anita, Pečine 37, Slap ob Idrijci,
prepustnico AI 54481, izdala UE Tolmin.
p-75096
Feltrin Franc, Zakraj 7, Slap ob Idrijci,
prepustnico AI 54242, izdala UE Tolmin.
p-75097
Fric Vanda, Žlebe 3F, Medvode, potni
list št. BA 14794. s-75099
Glišič Vesna, Clevelandska 45, Ljubljana, potni list št. BA 556225. s-75160
Gracar Uroš, Gorazdova 9, Ljubljana,
potni list št. AA 930545. s-75343
Gregorc Alojzij, Vnanje Gorice 83, Vnanje Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 410880, reg. št. 190715. s-75228
Grm Robert, Križevec 66, Stranice, potni list št. BA 606761, izdala UE Slovenske
Konjice. p-75092
Grmšek Hermina, Titova cesta 112, Senovo, potni list št. BA 38053, izdala UE
Krško. p-75065
Gutnik Marija, Unec 71, Rakek, preklic
potnega lista št. AA 636796, objavljenega v
Ur. l. RS, št. 68/97. s-75313
Hiršelj Jurij, Cesta Zmage 18, Zagorje,
potni list št. BA 532028, izdala UE Zagorje
ob Savi. p-75022
Hrobat Aleksija, Obrtniška 20, Kozina,
potni list št. AA 627954, izdala UE Sežana.
p-75004
Ibrišić Alisa, Kocjančičeva 4, Izola, potni list št. AA 515239, izdala UE Izola.
s-75159
Iršič Blaž, Radana vas 2/A, Zreče, potni
list št. AA 034252, izdala UE Slovenske
Konjice. p-75030
Kerec Černeka Lilijana, Metoda Mikuža
16, Ljubljana, potni list št. BA 459793.
s-75139
Klančič Darjo, Ulica N. Tesle 21, Šempeter pri G., prepustnico AI 134156, izdala
UE Nova Gorica. g-75361
Klenovšek Matjaž, Kersnikova 32, Celje, potni list št. AA 408515, izdala UE Celje. p-75024
Koželnik Emil, Čečovje 10/b, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 053623, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-75216
Koberski Ivanica, Okrogarjeva 3, Celje,
potni list št. AA 946710, izdala UE Celje.
p-75066
Kociper Bojana, Žitna ulica 10, Odranci,
potni list št. BA 691165, izdala UE Lendava. p-75083
Kolar Marija, Šarhova 24, Ljubljana, potni list št. BA 314530. s-75003
Kristančič Genovefa, Kozarno 1, Dobrovo, prepustnico AI 44249, izdala UE Nova
Gorica. g-75153
Lah Danica, Hrastje pri Mirni peči 12,
Mirna peč, potni list št. BA 261460, izdala
UE Novo mesto. g-75288

Lah Zvonko, Hrastje pri Mirni peči 12,
Mirna peč, potni list št. AA 157428, izdala
UE Novo mesto. g-75287
Levovnik Tomislav, Maroltova 9, Ljubljana, potni list št. AA 16068. s-75135
Livio Lilijana, Prisoje 8, Koper, potni list
št. BA 224324, izdala UE Koper. g-75359
Lončar Valerija, Kocleva 6/A, Murska Sobota, potni list št. BA 657974, izdala UE
Murska Sobota. p-75019
Maraž Miroslav, Berg-am-Laimstr. 131A,
München, potni list št. AA 308065. s-77044
Marić Simeona, Ulica Bogomira Magajne 12, Izola, potni list št. BA 574138, izdala
UE Izola. g-75285
Markočič Marjana, Trg 25. Maja 13, Dobrovo, potni list št. AA 153518, izdala UE
Nova Gorica. g-75363
Matjašič Franc, Koroška cesta 120, Maribor, potni list št. BA 90781, izdala UE Maribor. p-75001
Meglič Ljubo, Cesta na Brdo 17, Kokrica, potni list št. AA 347528, izdala UE Kranj.
s-75157
Milharčič Hladnik Mirjam, Hruševje 31B,
Hruševje, potni list št. AA 233846, izdala UE
Postojna. s-75230
Mislej Zotan, Črnotiče, Koper, prepustnico št. AI 21029, izdala UE Koper. g-75162
Mrgole Petra, Loke 4, Trbovlje, potni list
št. AA 921752, izdala UE Trbovlje. s-75141
Nemanič Silvo, Šmarje pri Sežani 90, Sežana, potni list št. AA 249682, izdala UE
Sežana. p-75058
Neumuller Danica, Prešernova 22, Maribor, potni list št. AA 911912, izdala UE Maribor. p-75025
Novak Juraj, Dolga Lesa 3, Ormož, potni
list št. AA 181451, izdala UE Ormož.
g-75102
Novčić Renata, Alije Čerimagića 59, Novo mesto, potni list št. BA 262400, izdala UE
Novo mesto. g-75150
Pavlin Srečko, Cesta I. Maja 61, Kranj,
potni list št. AA 923976, izdala UE Kranj.
s-75300
Petek Viktor, Ob Gozdu 23, Maribor, potni list št. AA 64011, izdala UE Maribor.
p-75049
Pirant Branko, Velike Poljane 4, Ribnica,
potni list št. AA 692807. s-75075
Platzgummer Deziderij, Kolodvorska 29,
Lendava, potni list št. AA 3528, izdala UE
Lendava. p-75029
Prec julijana, Ribarjeva 3A, Celje, potni
list št. AA 945361, izdala UE Celje. g-75152
Rup Franc, Kajuhova 8, Poljčane, potni
list št. BA 120916, izdala UE Slovenska Bistrica. p-75062
Rustemi Remzi, Ulica Staneta Rozmana
10, Črnomelj, potni list št. AA 552020, izdala UE Črnomelj. p-75073
Savka josip, Cesta na Svetje 11, Medvode, potni list št. AA 453759. s-75310
Sirnik Janez, Sp. Ščavnica 40, Gornja
Radgona, potni list št. AA 519871. p-75077
Slavič Peter, Užiška ulica 33, Ljutomer,
potni list št. AA 90271, izdala UE Ljutomer.
p-75026
Smrekar Tone, Pšata 28, Dol pri Ljubljani,
potni list št. BA 365719, izdala UE Domžale.
s-77002
Stanič Milan, Rudolfa Janežiča 8, Ljubljana, potni list št. BA 414850. s-75062
Stric Zdenka, Boreci 42, Križevci pri
Ljutomeru, potni list št. AA 417553, izdala
UE Ljutomer. p-75076

Izgubljene listine
preklicujejo
Potne listine
Adamič Bojan, Lendavska 15, Murska
Sobota, potni list št. BA 114220, izdala UE
Murska Sobota. p-75016
Ahmedinović Zelkida, Pri Kolodvoru
1A, Ruše, potni list št. AA 383682, izdala
UE Ruše. p-75046
Albreht Anica, Vrtna ulica 4, Rakek, potni list št. BA 068844, izdala UE Cerknica.
s-75239
Arnuš Renata, Zasadi 7, Desternik, potni
list št. BA 310031, izdala UE Ptuj. g-75055
Bačelič Tadej, Klinetova 12, Maribor,
potni list št. AA 650437, izdala UE Maribor. p-75060
Bešić Merima, Rusjanov trg 5, Ljubljana,
potni list št. BA 617969. s-77004
Božič Anja, Kranjska cesta 25/A, Radovljica, potni list št. BA 639362, izdala UE
Radovljica. g-75365
Božič Jožef, Kranjska cesta 25/A, Radovljica, potni list št. AA 187118, izdala
UE Radovljica. g-75367
Božič Nadja, Kranjska cesta 25/A, Radovljica, potni list št. AA 187117, izdala
UE Radovljica. g-75364
Bratuša Jurgen, Formin 38B, Gorišnica,
potni list št. AA 617050, izdala UE Ptuj.
g-75358
Brezec Milan, Šmihel pod Nanosom 3,
Postojna, potni list št. AA 233872, izdala
UE Postojna. s-75212
Brkič Jelka, Preglov trg 7, Ljubljana, potni list št. AA 535231. s-75143
Budnar Marija Meta, Ob gozdu 15, Dragomer, Brezovica, potni list št. AA 195274,
izdala UE Vrhnika. s-75195
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Suša Mirko, Senožeče 141, Sežana, potni list št. BA 425262, izdala UE Sežana.
p-75087
Sviben Pavica, Graščinska 12, Prebold,
potni list št. AA 578770. p-75044
Škrlj Tanja, Vrhpolje 75, Vipava, potni
list št. BA 609759, izdala UE Ajdovščina.
g-75166
Štefančič Miro, Vošnjakova 12, Ljubljana, potni list št. AA 59415. s-75372
Tavčar Peter, Jana Husa 26, Ljubljana,
potni list št. BA 521975. s-75362
Torkar Nadja, Nevlje 33, Kamnik, potni
list št. AA 884129, izdala UE Kamnik.
s-75268
Uršič Janko, Gortanova 25, Nova Gorica, potni list št. BA 259380, izdala UE Nova
Gorica. g-75284
Varcar Nedžad, Cankarjeva ulica 12, Radovljica, potni list št. BA 595068, izdala UE
Radovljica. g-75215
Vebarič Marijana, Šalinci 7D, Križevci
pri Ljutomeru, potni list št. AA 417619,
izdala UE Ljutomer. p-75047
Vičič Marijan, Dol. Zemon 44, Ilirska
Bistrica, potni list št. AA 493099. s-75205
Vreg Viljem, Stritarjeva pot 8 Hajdina,
Ptuj, potni list št. AA 47527, izdala UE Ptuj.
g-75224
Žibret Gordana, Stržovo 31, Mežica, potni list št. AA 351730, izdala UE Ravne na
Koroškem. g-75154

Bečan Ida, Ulica 24. Avgusta 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
514589, reg. št. 146259. s-75067
Birsa karmen, Ulica Gradnikove brigade
19, Vipava, zaključno spričevalo 4. letnika
SEŠ Postojna in spričevalo o zaključnem
izpitu. g-75209
Bizjak Alenka, Na Vrtači 4, Lesce, vozniško dovoljenje, št. 22484. g-75210
Bišćan Ivanka, Preglov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
847209, reg. št. 168664. s-75140
Blaško Vesna, Grivška pot 3, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
951831. g-75269
Božič Jadranka, Generala Levičnika 34g,
Koper, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
14686, izdala UE Koper. s-75290
Božič Jerica, Lancova 85, Radovljica,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne tekstilne šole Kranj, izdano leta 1981. g-75032
Bogdan Sara, Ramovševa 14, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 36057.
s-75042
Bojanc Rok, Ulica Zore Ragancinove 8,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
41953. s-75293
Brandić Alisa, Župančičeva 37, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole v Kranju, izdano
leta 1992/93. s-75274
Brašnjić Munever, Štihova ulica 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2646, reg. št. 132973. s-75231
Brežan Damjan, Tbilisijska 10, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 11684.
s-75198
Bremec Irena, Gradnikove brigade 39,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-75132
Brlec Franc, Zg. Palovče 3, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje gradbene in ekonomske šole Ljubljana, izdano
leta 1994. s-75061
Budimir Dragan, 9. Korpusa 26, Izola,
zavarovalno polico 0467644, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-75120
Budimir Niko, Mladoševica Maglaj, Maglaj, diplomo Srednje šole tehniških usmeritev Novo mesto št. 44/83 CP. s-75222
Bukovec Simon, Mrtvice 4, Leskovec pri
Krškem, spričevalo 3. letnika Elektro šole v
Krškem, izdano leta 1992. g-75108
Bukovec Vesna, Homec III Ulica 5, Radomlje, indeks Akademije za likovno umetnost št. 42226396. s-75033
Burek Almir, Kardeljev trg 3, Velenje,
spričevalo 1. letnika- duplikat. g-75253
Bučuk Rok, Hladnikova cesta 31, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 34466.
s-75277
Cegnar Ana, Britof 220F, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 360362,
reg. št. 3254, izdala UE Kranj. g-75049
Celin Nataša, Štihova 25, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 37236. s-75085
Cesarec Roman, Dobovec pri Rog. 38, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
17666, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-75048
Ciglarič Tanja, Klanec 13, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
891983, reg. št. 163661. s-75038
Ciriković Suada, Vrtnarija 10B, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7790,
izdala UE Vrhnika. s-75226
Cirkvenčič Zlatko, Grumova 3, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
403927, izdala UE Litija. s-75039

Cokan Ivan, Gorica 12, Šmartno v Rožni
dolini, vozniško dovoljenje. p-75018
Colarič Ines, Tolsti vrh 132, Šentjernej,
indeks Biotehniške fakultete. s-75314
Colarič Justina, Slivje 3, Podbočje, vozniško dovoljenje. p-75084
Cukljati Simon, Polzela 220C, Polzela,
spričevalo STŠ Celje smer stroni tehnik, izdano leta 1994/95 in 1995/96. g-75183
Čarman Manca, Velika Čolnarska ulica
11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1065270, reg. št. 210064. s-75225
Čeh Ivo, Cesta v Log 14, Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1042880.
št. reg. 207288. s-75236
Čerkuč Marko, Trebče 2, Bistrica, vozniško dovoljenje, št, 12995. p-75010
Černej Ennio, Bazoviška 12, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 7694.
g-75180
Čopar Karol, Meliše 9, Ljubno ob Savinji, spričevalo Poklicne šoferske šole.
g-75041
Čopič Andrej, Lokavec 174, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, št. 538958.
g-75327
Čuturič Muharem, Vrunčeva 4, Slovenj
Gradec, delovne knjige. g-75325
Dakić Dušan, Na zelenici 13, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
580431, izdala UE Žalec. p-75061
Dekanj Bojana, Volaričeva 24, Postojna,
delovno knjižico. p-75009
Djukanović Jelena, Kvedrova 36, Ljubljana, indeks Pravne fakultete. s-75053
Dolenc Metod, Gorenja Ravan 2, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. AFGH, št.
24083. s-75074
Dolčič Robert, Loka 26, Tržič, polletne
vozne karte Integral. g-75275
Domajnko Martin, Zg. Pristava 31, Ptujska Gora, odločbo o obrtnem dovoljenju št.
045661/0808/00-52/1995. g-75145
Donoša Daniel, Prvomajska20, Murska
Sobota, diplomo Kmetijske šole. p-75041
Donoša Fredi Franc, Prvomajska 20,
Murska Sobota, delovno knjižico št.
57592-0174319. p-75038
Donoša Fredi Franc, Prvomajska 20,
Murska Sobota, diplomo št. 3/89. p-75039
Drobnič Bojan, Turjaška 7, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5798.
g-75175
Drolc Vlasta, Zidanškova 4, Velenje, maturitetno spričevalo, izdano leta 1982/83.
g-75168
Drpič Katarina, Červanova 13, Ljubljana, preklic diplome Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, objavljeno v Ur. l. RS,
št. 73/97. s-75229
Dvornik Matjaž, Stari trg 268A, Slovenj
Gradec, COP dokument, izdalo Ministrstvo
za promet in zveze. s-75232
Emberšič Suzana, Kratjka 15, Moravske
Toplice, vozniško dovoljenje, št. 33986.
p-75006
Erman Maja, Vošnjakova 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 12545.
s-75193
Fahd Almir, Jakčeva 8, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 11971. s-75251
Fendre Srečko, Ulica Koz. Odreda, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, št.
13610. p-75036
Finšgor Edvard, Varoš 12, Makole, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 15028.
g-75243

Druge listine
Adamič Tadej, Graben 3, Ortnek, indeks
št. 09960638 Fakultete za pomorstvo in promet, izdan leta 1996. g-75030
Amidlič Suvad, Cesta Revolucije 9, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. 22602/19185/
97-4. g-75348
Antolovič Marinka, Miličinskega, Celje,
spričevalo. p-75017
Arh Janez, Stara Fužina 73, Bohinjsko
jezero, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2713. g-75107
Bajc Zmaga, Prekomorske brigade 4, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH; št.
930, izdala UE Ptuj. g-75028
Bajec Bojan, Trubarjeva 48, Celje, delovno knjižico. s-75319
Bajraktari Besim, Pražakova 7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 44895.
s-75169
Baričič Ksenija, Zabiče 30, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1016255, izdala UE Ilirska Bistrica. s-75305
Baumgartner Boris, Stara ulica 12, Murska Sobota, zavarovalno polico 454616.
p-75056
Bašek Nevenka, Stari Grad 13, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12315.
p-75075
Benedik Denis, Pristovška 8, Vojnik, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 37086. p-75081
Benedičič Marjan, Pokopališka 14, Kokrica, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne avtomehanske in kovinske stroke, Škofja
Loka, izdano leta 1974. s-75095
Benedičič Urška, Vrtna ulica 40, Križe,
dijaško mesečno vozovnico, št. 10696.
s-75087
Bernik Sonja, Sorška 4, Škofja Loka, vozovnico Alpetour št. 429767. g-75256
Bevk Bogdan, Rudno 29, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16830.
s-75079
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Flerin Gregor, Spodnej Bitnje 6, Žabnica, vozovnico Alpetour št. 418388. g-75263
Forjan Robi, Robova ulica 2, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32260.
p-75051
Francetič Jožica, Bevkova 3, Ajdovščina, vozniško dovoljenje. g-75328
Gabor Milan, Cven 55/a, Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7462, izdala UE Ljutomer. p-75093
Gabrovec Miran, Zake 39, Podlehnik,
spričevalo. g-75119
Gacin Benkovič Rene, Kalistrova 6, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
06668, izdala UE Postojna. p-75067
Galić dragana, Tomšičeva 2, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19180. g-75130
Garibovič Ermin, Cesta 1. maja 26/b, Jesenice, listino. g-75134
Gartnar Barbara, Gorenjska cesta 28,
Medvode, dijaško mesečno vozovnico, št.
7800. s-75021
Genel d.o.o., Kovačičeva 40a, Koper, odločbo št. 017753/2478/00-27/1995, izdala
Obrtna zbornica Slovenije. g-75330
Gliha Jože, Jamova cesta 48, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
765945, št. reg. 79443. s-75200
Globevnik Aleksander, Kržišče 14,
Krško, diplomo, izdala Srednja šola tehniške
usmeritve Novo mesto leta 1986. s-75022
Goršič Maša, Vodnikovo naselje 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1044280, reg. št. 206100. s-75320
Gostiša Drago, Planjave 6, Logatec, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1090688,
reg. št. 6426, izdala UE Logatec. s-75115
Gostič Nataša, Vir Rožna 8, Domžale,
zaključno spričevalo Srednje zdravstvene
šole Ljubljana, izdano leta 1991. g-75126
Gracar Uroš, Gorazdova 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 20005.
s-75342
Gradijanac Kristjan, Parecag 120, Sečovlje, spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije Koper. s-75031
Grdadolnik Romana, Iška vas 9A, Ig,
diplomo Visoke tehniške šole, izdana na ime
Horvat Bela Romana. s-75008
Grilc Alojz, Vrhe 46, Slovenj Gradec,
spričevalo, izdano leta 1974. g-75131
Grobler Matija, Gradnikova 4b, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. g-75109
Gutman Ivan, Ulica Janeza Rožiča 18,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu,
izdala 12. Državna gimnazija Ljubljana-Šentvid leta 1956. s-75011
Habjan Franc, Kopališka 30, Škofja Loka, diplomo Srednja kovinarska cestno prometna šola Škofja Loka, smer voznik.
s-75148
Habjanić Vlado, Moškranjci 85/b, Gorišnica, zaključno spričevalo Srednje lesarske šole, izdano leta 1983. g-75133
Hafner Jože Boštjan, Jadranska ulica
12A, Ljubljana, zavarovalno polico št.
00101058614, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-75242
Halebič Senka, Beblerjev trg 1, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 563.
s-75341
Hartman-Javornik Irma, Gola jabuka 24,
Šmartno pri Slovenj Gr, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8563. g-75106
Hasic Bego, Rodlbergerstrasse, Thaoheim Wels, spričevalo Srednje gradbene in

ekonomske šole v Ljubljani - duplikat.
s-75266
Hasičić Ernest, Gorenjska cesta 13A, Logatec, dijaško mesečno vozovnico, št. 2623.
s-75375
Hašaj Helga, Via Bellinzona 18, Italija,
spričevalo OŠ Antona Šibelja Stjenka, izdano leta 1976/77. s-75101
Herbst Primož, Prušnikova 66, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 36979.
s-75035
Hiršelj Jure, Cesta Zmage 18, Zagorje,
vozniško dovoljenje. p-75021
Hojs Rok, Vodovodna cesta 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970103, št. reg. 144471. s-75086
Horvat Cvetka, Brezovica 21, Turnišče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 12593,
izdala UE Lendava. p-75082
Horvat Janez, Markovci 33, Markovci,
spričevalo Srednje ekonomske komercialne
šole Ptuj. g-75340
Horvat Maksimiljan, Zorana Velnerja 42/
a, Murska Sobota, spričevalo - duplikatŠole
za poklicne voznike Ježica. p-75090
Horvat Vladimir, Trnovci 14, Sveti Tomaž, zaklčjučno spričevalo Šole za voznike
Ježica št. V/1494 R_Ljutomer 1979/80.
s-75217
Horvat Zlatka, Seidlova cesta 38, Novo
mesto, dijaško mesečno vozovnico, št. 4612.
s-75308
Hribar Roman, Cesta pod Tičnico 4, Rakek, diplomo Dopisne delavske univerze v
Ljubljani-Tehniška strojna šole, izdana leta
1986. s-75203
Huber Gorazd, Kajuhova 6, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 33385.
p-75040
Hudnik Tina, Smrekarjeva 16, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 43996.
s-75144
Humar Vesna, Ljubljanska cesta 103,
Domžale, delovno knjižico. s-75066
Husanovič Elmedin, Trg svobode 1, Trbovlje, spričevalo za 8. razred OŠ Trbovlje.
g-75252
Huskič Edina, Ig 440, Ig, dijaško mesečno vozovnico, št. 3811. s-75177
Hvala Kozorog tatjana, Prapetno 19, Tolmin, spričevalo o zaključnem izpitu št.
1234-85/IV. g-75321
Irt Nikolaj, Trg svobode 35a, Trbovlje,
spričevalo o opravljenem strokovnem izpitu
št. 131/62 VŠES Maribor. g-75104
Ivanuša Štefica, Glavni trg 18, Celje, zavarovalno polico AO 0508678. p-75086
Jamnik Andreja, Tržaška 494, Ljubljana,
dijaško izkaznico. s-75368
Jankovič Darko, Rovte 115F, Izola, spričevalo o zaključnem izpitu PŠKS Koper.
g-75016
Jelen Andrej, Trg Bratov Mravljak 7, Šoštanj, preklic vozniškega dovoljenja kat.
BGH; št. 14510, objavljenega v Ur. l. RS,
št. 34/96. g-75185
Jelen Suzana, Ložnica 3, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23960, izdala UE Velenje. p-75053
Jereb Miha, Rovte 41D, Rovte, dijaško
mesečno vozovnico, št. 9020170, za relacijo Rovte - Križišče. s-75167
Jerman Uroš, Petrovičeva 7, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 40851.
s-75094
Jernejc Roman, Spodnje Gameljne 35,
Šmartno pod Šmarno goro, vozniško dovo-

ljenje, kat. ABCEGH, št. S 60278, reg. št.
118672. s-75270
Jesenko Roman, Vrhovci XXI 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
646339, reg. št. 141954. s-75002
Jevševar Tatjana, Bevkova 10, Žalec, delovno knjižico. p-75020
Jevšjak Sandi, Novo Polje cesta VIII 28,
Ljubljana, zavarovalno polico 119660, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-75366
Ji Long Pin, Vrhovčeva 4, Ljubljana, delovno knjižico. s-75083
Josić Helena, Topole 19, Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1004438,
reg. št. 29251, izdala UE Domžale. s-75190
Jovanić Miloš, Topniška 70, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 27345.
s-75282
Juršinič Mirko, Hrast 16, Vinica, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne kovinarske šole v Črnomlju. p-75045
Kaauthaker Ana, Smokuč 42, Žirovnica,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-75347
Kacjan Jana, Starše 57, Starše, dijaško
mesečno vozovnico, št. 15261. s-75084
Kaferan Senad, Cesta v Rovte 6, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1101542. g-75105
Kajtazović Asmira, Resljeva cesta 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1043073, št. reg. 207450. s-75196
Kapš Sabina, Podutiška 167, Podutik, dijaško mesečno vozovnico, št. 39246.
s-75151
Karajič Samir, Reboljeva 5, Ljubljana,
spričevalo OŠ Milan Šušteršič v Ljubljani.
s-75158
Karas Aljoša, Rozmanova 39, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 19050. g-75250
Kasun Goran, Rojčeva 16, Ljubljana, delovno knjižico. s-75065
Kavtičnik Aleksander, Na Produ 61, Prevalje, diplomo št. 347/KS, izdana Leta 1986.
g-75182
Kavčič Janja, Horjul 42, Horjul, dijaško
mesečno vozovnico, št. 2901 - kombinirana. s-75307
Kavčič Peter, Dobavičnikova 44, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 2267.
s-75267
Kač Irena, Arja vas 50, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 792102, izdala
UE Žalec. p-75095
Kepic Janez, Dvorje 7, Cerklje, spričevalo o zaključnem izpitu Kranj. g-75352
Keranović Adis, Podpeška cesta 288, Notranje Gorice, spričevalo 2. letnika Centra
strokovnih šol smer avtomehanik. s-75043
Kern Jože, Klanec 47, Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 15340 duplikat. s-75294
Kikec Viljem, Sevranska ulica 23,
Odranci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 7298, izdala UE Lendava. p-75063
Klajnšek Valerija, Tolminskih Puntarjev
8, Nova Gorica, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem,
izdano na ime Podgornik Valerija. p-75094
Klančar Anton, Bodarska ulica 16, Litija, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdana leta 1974
1975, 1976. s-75052
Klančič Edvin, Miren 102, Miren, vozniško dovoljenje. g-75272
Klasan Ivan, Polje cesta VI 24, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S 263497, št. reg. 97763. s-75201
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Klavdij Blažica, Vrtojbenska 72, Šempeter pri G., vozniško dovoljenje, kat.
ABGH. g-75316
Klobasa Jože, Brest 32, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 130189. s-75078
Knežević Mirjana, Prištinska ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1192405, št. reg. 220092. s-7509
Knez Primož, Tublje pri Komnu 16, Komen, vozniško dovoljenje, kat. AH, št.
15701, izdala UE Sežana. g-75262
Kokol Jožef, Štuki 31, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCDFGH, št. 7887.
g-75317
Koren Branka, Kočno 12, Zg. Polskava,
homologacijo št. A 0128464. g-75189
Korenak Leonida, Lokovica 101, Šoštanj,
zaključno spričevalo SŠ Slovenj Gradec gostinska šola, izdano leta 1993/94. g-75257
Kos Mateja, Sv. Duh 150, Škofja Loka,
vozno karto št. 521781. g-75048
Kosmina Herta, Sveto 45, Komen, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 7205, izdala UE Sežana. g-75244
Kovač Iztok, Ulica 31 Divizije 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
805280, reg. št. 33577, izdala UE Kranj.
g-75346
Kovač Renata, Brinje 18, Šentrupert, dijaško mesečno vozovnico, št. 16286.
s-75354
Kovačec Marija, Osluševci 49a, Podgorci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 5751,
izdala UE Ormož. g-75027
Kovačevič Senad, Tončka Dežmana 10,
Kranj, spričevalo in diplomo. g-75344
Kovačič Barbara, Prušnikova 54, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
894449, št. reg. 153334. s-75206
Kovačič Jožica, Smrečno 13, Šmartno
na Pohorju, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 10679. g-75264
Košir Anton, Sestranska vas 14, Gorenja
vas, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne avtomehanične šole v Škofji Loki, izdano leta 1976. s-75191
Košir Anton, Sestranska vas 14, Gorenja
vas, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za
voznike motornih vozil v Škofji Loki, izdano leta 1975. s-75192
Košir Julijan s.p., Gorenjska cesta 5A,
Medvode, odločbo o obrtnem dovoljenju št.
032695/0323/00-37/1995, izdala Obrtna
zbornica Slovenije dne 6. 3. 1995. s-75127
Kralj Roman, Pirnatova 10, Ljubljana,
diplomo Srednje šole tehničnih strok in
osebnih storitev, izdana leta 1987. s-75221
Kralj Teja, Brinje 2A, Dol pri Ljubljani,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6977.
s-75355
Kramberger Anton, Sp. Vehovlek 9a,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. 20101, izdala UE Ptuj. g-75338
Krapež Iztok, Verje 15B, Medvode, diplomo Srednje gostinske šole v Izoli, izdano leta 1981. s-75179
Krašovec Janez, Dol pri Ljubljani 17,
Dol pri Ljubljani, zaključno spričevalo Šole
za voznike motornih vozil Ježica, izdano
leta 1970. s-75278
Krdžalić Nedžad, Žlebej 13, Novo mesto, spričevalo 1. letnika SŠGT, Novo mesto. g-75007
Kuhar Rudolf, Suha pri Predosljah 46,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. S 1146486, reg. št. 26215 - duplikat II,
izdala UE Kranj. s-75165

Kuhar Simona, Borovci 32, Dornava,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole, izdano leta 1992/93. s-75034
Kumar Dare, Dvor 3, Dvor, zavarovalno
polico AO 030295. g-75005
Kumer Drago, Kidričeva 33, Celje, spričevalo. p-75088
Kunc Majda, Požarnice 22, Vnanje Gorice, dijaško mesečno vozovnico, št. 3305.
s-75220
Kuster Igor, Ljubljanska cesta 4, Koper,
diplomo Izobraževalnega centra organa za
notranje zadeve, izdano leta 1991. s-75164
Lah Ivo, Kolodvorska 16, Dornberk, zaključno spričevalo. p-75033
Lah Mitja, Podvinci 123b, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 33875, izdala UE
Ptuj. g-75187
Langus Aleš, Delavska 26, Mojstrana,
diplomo Iskra Srednja šola elektro. in kovinarska, Kranj. g-75315
Lasnibat Gregor, Plešičeva 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9434.
s-75371
Lavrič Janko, Stare Žage 16, Dolenjske
Toplice, delovno knjižico št. 30968, ser. št.
27915. g-75129
Lazar Bojan, Ulica Goce Delčeve 42,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 893223, reg. št. 88334.
s-75103
Leban Andrej, Rožna dolina A Besednjak 11, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH. g-75112
Lesar Franci, Opekarniška cesta 45, Ribnica, zavarovalno polico 607-1163015, izdala Zavarovalnica Maribor. s-75069
Lesjak Andreja, Trubarjeva 26, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 28798. p-75079
Lesjak Robert, Gabrovnik 20, Slovenske
Konjice, spričevalo št. 439-II/33-85 Kovinarske šole Zreče, izdano leta 1985 na ime
Lesjak Robert. g-75114
Liberšar Franci, Bučka 48, Škocjan, zaključno spričevalo 2. letnika SŠT in
zdravstvene usmeritve Boris Kidrič. s-75100
Lindav Andrej, Podljubelj 130, Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 169. p-75037
Lipovec Ivana, Bratov Hvalič 129, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. g-75260
Ložar Albin, Ižanska cesta 293, Ljubljana, zaključno spričevalo Izobraževalnega
centra Litostroj, izdano leta 1968. s-75054
Loborec Andrej, Galjevica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
414369, št. reg. 35097. s-75088
Lončar Valerija, Kocleva 6/A, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje. p-75015
Lovrenčič Katarina, Gorenja vas, Podkum, delovno knjižico. p-75023
Luštrek Branka, Lošca 19, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7367, izdala
UE Vrhnika. s-75238
Madronič Jože, Draga 5, Vinica pri Črnomlju, spričevalo o končani šoli za voznika, izdal Center za kovinarsko stroko, Novo
mesto pod št. 2859. s-75283
Maglica Aljoša, Ravne 25, Tržič, dijaško
mesečno vozovnico, št. 2047. s-75089
Mahne Boris, Čentur 2D, Marezige, vozniško dovoljenje, št. 4051. g-75249
Maješ Meta, Ulica Malči Beličeve 64,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
39649. s-75292
Makari Igor, Kupšinci 6, Murska Sobota, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske trgovske in upravno admini-

strativne šole v Murski Soboti, izdano leta
1993 pod št. EKT-100. p-75064
Makuc Bogomir, Podgorje 12A, Apače,
spričevalo o končani Šoli za poklicnega voznika motornih vozil Boris Kudrič, izdala
SŠC Celje. p-75091
Malkovič Senija, Stara cesta 104, Logatec, dijaško mesečno vozovnico, št. 2113.
s-75234
Manfred Jakob, Biš 68, Trnovska vas,
indeks Biotehniške fakultete v Ljubljani, izdan leta 1993/94. g-75255
Marin Rafael, Šentanel 11, Prevalje, spričevalo Šole kovinarstvo in strojništvo- oblikovalec kovin, izdano leta 1988/89. g-75006
Marinac Peter, Kraljeva 12, Koper, vozniško dovoljenje, št. 26343. g-75121
Markič Darjo, XXX Divizije 19c, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje. g-75110
Marošek Bogdan, Podgorje 4, Podgorje
pri Slov. Grad, spričevalo, izdano leta 1987/
88. g-75322
Marvin Tanja, Stara Gora 3, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-75111
Matić Bojan, Zofke Kvedrove 26, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
893586, reg. št. 134081. s-75013
Matovski Marko, Kosovelova 3, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 464043, izdala
UE Tolmin. p-75052
Matuš Janez, Pri lipi 9, Vrhnika, delovno knjižico. g-75047
Memič Vehid, Cvišlerji 17, Kočevje,
spričevalo 1. in 2. letnika, izdano leta 1988/
89, št. diplome 85. g-75213
Mervar Petra, Ulica Manice Komanove
31, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 6973. s-75057
Mesojedec Edvard, Ježa 85, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
94923. s-75235
Mestek Ivan, Zamostec 18, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2914,
izdala UE Ribnica. s-75184
Mihalič Bogdana, Rjavče 32, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5232, izdala UE Ilirska Bistrica. s-75323
Mihelič Majda, Karunova ulica 10, Ljubljana, preklic spričevala o zaključnem izpitu, objavljen v Ur. l. RS, št. 16/97. s-75090
Mijović Dejan, Bratovževa ploščad 6,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
1618. s-75093
Mikeln Matjaž, Novinarska 1A, Ljubljana, potrdilo o usposabljanju za voditelja
čolna št. 02/13-7296/94, izdala Luška kapetanija Koper. s-75306
Milavec Stanka, Gornje vreme 33, Vremski Britof, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 2350, izdala UE Sežana. g-75326
Milavec Tina, Milčinskega 49, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 6015.
s-75302
Milenkovski Zoran, 9. Korpusa 3, Izola,
spričevalo 1. letnika SKPŠ Koper. g-75122
Mičič Žarko, Stara gora 15, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-75246
Možina Rafael, Dolinska 4/H, Koper,
vozniško dovoljenje, št. 39868, izdala UE
Koper. g-75350
Moravac Nenad, Gubčeva 2, Krško, vozniško dovoljenje, št. 16975. p-75043
Mossburger Marija, Brodarska ulica 13,
Litija, diplomo Srednje pedagoške šole v
Ljubljani, izdana leta 1986/87. s-75015
Muminovič Fikret, Pipanova 78, Šenčur,
delovno knjižico št. 41199. g-75345
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Murgelj Anica, Daljni vrh 20, Novo mesto, dijaško mesečno vozovnico, št. 1324.
s-75296
Naglič Simon, Kurirska pot 1, Ljubečna,
vozniško dovoljenje. p-75042
Nalesnik Jožica, Rusjanov trg 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
217031, reg. št. 165115. s-75188
Nassib Aurora, Glavarjeva 19, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7862.
s-75370
Nebernik Marjan, Legen 113, Šmartno,
potrdilo o preizkusu za pridobitev licence o
prevozih, št. 604814. g-75324
Nikolić Sabina, Lipahova 56, Ljubljana,
dijaško izkaznico. s-75156
Novak Jožica, Preglov trg 4, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Šole za prodajalce, izdano leta 1976, na ime Župan Jožica. s-75207
Oberski Leopold, Sp. Sečovo 9, Rogaška
Slatina, spričevalo o končani šoli za voznike motornih vozil pri ŠCBK Celje Poklicne
šole voznikov motornih vozil št. 5822, izdano leta 1975. g-75010
Oblak Dušan, Dobja vas 113, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 15216, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-75258
Obrez Milan, Košnica 40, Celje, spričevalo. g-75036
Ocvirk Angelca, Drožanje 15, Sevnica,
delovno knjižico, izadno v Radečah. p-75032
Ogrin Brigita, Goriča vas 42, Ribnica,
maturitetno spričevalo Srednje trgovskešole, izdano na ime Mustavag Brigita leta
1983/84. s-75037
Ornik Franc, Nova vas 92 pri Ptuju, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
16510, izdala UE Ptuj. g-75339
Otoničar Abram tatjana, Hrašče 103A,
Postojna, zavarovalno polico AO 0482064,
izdala Zavarovalnica Adriatic PE Postojna.
g-75029
Ovniček Tjaša, Sr. Bitnje 1A, Žabnica,
vozovnico Alpetour št. 418423. g-75247
Ošina Samo, Ob potoku 17, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. 12810,
izdala UE Brežice. s-75233
Oštir Irena, Vodovodna 13, Ljubljana,
zavarovalno polico 0574329, izdala Zavarovalnica Slovenica. s-75070
Pajk Frančišek, Luče 12, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 440. s-75077
Palir Marjan, Šentvid 39, Grobelno, spričevalo Poklicne avtomehanske šole ŠCBKCelje, št. 7703, izdano leta 1979. g-75172
Panzi Anton, Mariborska 135, Dravograd, potrdilo o uspešno opravljenem strokovnem usposabljanju za pridobitev licence
v cestnem prometu št. 604229. g-75009
Parkelj Jože, Volavlje 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1002118,
št. reg. 158001. s-75080
Pavičić Niko, Delavska 6, Celje, spričevalo o končani Srednji šoli Maršala Tita v
Celju, gradbena usmeritev, izdano leta 1987/
88. g-75044
Pavlin Andrej, Sela 43, Straža, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehnične in
zdravstvene šole Boris Kidrič, izdano leta
1985. s-75294
Pavlič Miran, Na Dorcu 5, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10997.
p-75074
Perger Martina, Okoslavci 26, Sv. Jurij,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10141,
izdala UE Gornja Radgona. g-75116

Perko Alenka, Ribnik 9, Kisovec, spričevalo 1. 2. in 3. letnika Gostinske šolezagorje. g-75146
Perko Brigita, Zagorica 2, Videm-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17600. g-75271
Perčič Leon, Prebočevo 15/a, Kranj, službeno izkaznico MORS, št. 3018. g-75337
Peskar Janez, Berdajsova 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
516396, reg. št. 39043. s-75063
Petek Branko, Kvedrova 5, Ptuj, zaključno spričevalo. p-75034
Petrič Dušan, Šeparjeva 14, Lavrica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev, izdano
leta 1996. s-75311
Petrič Dušan, Šeparjeva 14, Lavrica, potrdilo o opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti za licenco v prometu. s-75312
Pečovnik Jani, Ostrog 19, Šentjernej,
spričevalo IV stopnje SŠTŽU Novo mesto
in spričevalo o zaključnem izpitu št. I/
LSP-IV/2158. g-75349
Piljagič Dejan, Rusjanov trg 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 35611.
s-75318
Pišek Nikola, Šuštarjeva 27, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9759,
izdala UE Trbovlje. g-75173
Piško Sonja, Dol 42A, Črni Kal, vozniško dovoljenje, št. 165641. g-75332
Pišot Marijan, Vrtoče 8A, Miren, spričevalo o zaključnem izpitu št. 1511/2-70 Elektro
gosp. šolskega centra Branko Brelih. g-75046
Plevel Roman, Nasovče 16A, Komenda,
zaključno spričevalo SKUŠ Domžale, izdano leta 1994. g-75123
Požun Marjan, Rudarska cesta 21/b, Senovo, zaključno spričevalo Šole za voznike motornih vozil Ježica, izdano leta 1972. s-75276
Podgornik Dragan, Rožna dolina pod Gričem 41, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. CPP, izdala UE Nova Gorica. p-75054
Podpečan Ožbalt, Gotovlje 168/B, Žalec, vozniško dovoljenje, kat. B, št. S
1058395, izdala UE Žalec. p-75078
Pogačnik Aleksandra, Rjava cesta 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 412421, reg. št. 54772. s-75098
Ponikvar Domen, Vincarje 46, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
16448, izdala UE Škofja Loka. g-75333
Por Hrovat Barbara, Pegamova 6, Ljubljana, delovno knjižico. s-75149
Potočar Franc, Dol. Kamence 54, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu Izobraževalnega centra za tehnične stroke, izdano leta 1979/80. g-75017
Potočnik Rajka, Kasaze 71A, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
319246, izdala UE Žalec. p-75027
Praznik Silvo, Šentpavel na Dol. 25, Grosuplje, diplomo Srednje šole tehničnihstrok
in osebnih storitev Ljubljana, izdano leta
1988, št. XI/541 R-51. s-75298
Pregelj Tomaž, Podmilščakova 33, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
185740, št. reg. 127560. s-75020
Prestor Ljubica, Ulica Tončka Dežmana
6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 601676, reg. št. 43000, izdala UE Kranj.
s-75279
Prešeren Branko, Šmarjeta 12a, Novo
mesto, diplomo Srednje kovinarske in cestnoprometne šole Škofja Loka, izdano leta
1985 pod št. 40-CP/85. s-75004

Prijatelj Matevž, Kompolje 120, Videm
Dobre polje, dijaško mesečno vozovnico,
št. 005E 9166. s-75059
Prodnik Jožica, Levstikova 2, Celje, vozniško dovoljenje. p-75007
Prosenik Marija, Paradiž 4, Trebnje, spričevalo 1. letnika Poklicne gostinske šole
Novo mesto in zaključno spričevalo izdano
leta 1979. g-75026
Rajk Stanislav, Loka 10, Brusnica, diplomo o končanem programu vožnje motornega vozila smer voznik, izdala Srednja šola tehniških usmeritev Novo mesto pod št.
I/CP-154. s-75241
Rakipov Džemail, Tbilisijska 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.
2340, S 44281, izdala UE Ljubljana. s-75012
Ramšak Marija, Galicija 24, Žalec, vozniško dovoljenje. g-75351
Ravnikar Joži, Ržiše 6, Čemšenik, diplomo Šole za prodajalce Trbovlje, izdano leta
1982. g-75211
Razbornik Andrej, Mislinjska Dobrava
55, Šmartno pri Slovenj Gradcu, dijaško izkaznico izdano pri Poklicni tehniški elektro
račun. šoli Velenje. g-75050
Rebec Erik, Studeno 12, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13378.
g-75125
Redek Bojan, Obala 128, Portorož, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje pomorske in elektro šole, smer strojni tehnik Piran, izdano leta 1979/80. g-75019
Rekar Slavko, Hrastje 10, Kranj, diplomo Srednje tehnično elektro šole v Ljubljani, izdano leta 1958/59. s-75360
Remich Viljem, Vrtojba Ulica 9. sept.
45, Šempeter, indeks Ekonomsko poslovne
fakultete Maribor, št. 82158417. g-75045
Rožič Špela, Kovačičeva 18/a, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 13279.
g-75254
Rodman Tomaž, Menardova 59, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
971092, reg. št. 76083. s-75219
Rogelj Uroš, Kamnik pod Krimom 115,
Preserje, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev, izdana leta 1990/91. s-75218
Rojko Stanko, Dupleška cesta 203, Dogoše, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1976. s-75040
Ropret Jernej, Bohinjska Bela 41/A, Boh.
Bela, spričevalo o zaključnem izpitu št.
357-IV/92 original. g-75273
Rošer Milena, Klanc 52, Dobrna, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 43900. p-75002
Rupnik Gašper, Tržaška cesta 4, Postojna, dijaško mesečno vozovnico, št. 23638.
s-75336
Salikovič Alenka, Zabovci 34, Markovci, spričevalo OŠ Markovc, izdano leta
1994. g-75113
Savenc Erik, Delakova 13, Ljubljana, delovno knjižico. s-75064
Sedić Asim, Velika Jasenica, Bosanska
Krupa, zaključno spričevalo Srednje gradbene in ekonomske šole, Ljubljana. s-75001
Senkovič Sanela, Dunajska 19, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 34357.
s-75076
Seršen Štefan, Kobilje 224, Dobrovnik,
zavarovalno polico 0324491. p-75008
Sever Simon, Vrečarjeva 12, Lavrica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 247224,
reg. št. 185896. s-75295
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Sinčič Kristina, Pljemljeva 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 44034št. 002.
s-75356
Slak Franc, Štebijeva 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 100070,
reg. št. 9850. s-75068
Smolej Erik, Stari Grad 9, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 15235. p-75028
Smrtnik Slavko, Cesta Dolomitskega
odreda 34, Log pri Brezovici, indeks Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani. s-75124
Sojar Aleš, Hudovernikova 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1013599, reg. št. 182776. s-75357
Spahić Hanka, Gosposvetska 10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1163727, reg. št. 219159. s-75014
Stanić Vlado, Ulica Rudolfa Janežiča 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 651630, reg. št. 195944. s-75058
Starc Valentina, Dekani 228A, Dekani,
dijaško mesečno vozovnico, št. 4581.
s-75374
Strniša Primož, Miklošičeva ulica 17,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kemijske šole v Ljubljani, izdano
leta 1994. s-75208
Strojan Aleš, Virlog 14, Škofja Loka,
vozovnico Alpetour št. 405340. g-75170
Strupi Danijel, Ulica 1. Avgusta 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1078762,
reg. št. 46516, izdala UE Kranj. g-75178
Suselj Davorka, Kvedrova 5, Koper, šoferski izpit. g-75331
Šalamon Milan, Franja Kozarja 25, Veržej, delovno knjižico. p-75098
Šetinc Slavko, Hraše 2, Smlednik, spričevalo o zaključnem izpitu Centra strokovnih šol Poklicna avtomehaniška šola, izdano leta 1981 pod št. 119/81. s-75309
Šibal Alojz, Goručanova 3, Celje, spričevalo. p-75013
Šinković Ivica, Tuhovec 46, Varaždinske Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu,
izdal Izobraževalni center Litostroj v Ljubljani leta 1977. s-75023
Škoberne Marjana, Zatišje 11, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 2112. p-75068
Škorjanc Vladimir, Mucherjeva ulica
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BCD EGH, št. S 296718, št. reg. 86536.
s-75199
Špacapan Ivan, Ozeljan 22/a, Šempas,
vozniško dovoljenje. g-75261
Štefanič Igor, Ljubljanska cesta 104, Novo mesto, spričevalo št. 81475661 EPF Maribor. g-75128
Štembal Zoran, Cesta 13. Julija 63A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1164253, reg. št. 218781. s-75373
Štemberger Danilo, Nova vas pri Jelšanah 6, Ilirska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. 5919, izdala UE Ilirska Bistrica. s-75056
Štesl Anton, Tišina 14, Tišina, spričevalo št. P 26/91. p-75085
Štimulak Miroslav, Podkraj 32, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
1026734, izdala UE Žalec. p-75099
Štruc Boris, Kozakova 10, Celje, spričevalo št. 25466. p-75012

Šturm Nina, Malči Belič 101, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 44499.
s-75202
Šuljagič Ranislav, Log 2, Hrastnik, spričevalo 4. letnika Tehniške šole gradbeni odsek, izdano leta 1978/79. g-75171
Šuntajs Helena, Sp. Rečica 42, Laško,
vozniško dovoljenje. p-75072
Šurla Ladislav, Gorenje Lakovnice 4,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Izobraževalnega centra za tehniške stroke,
Novo mesto, izdano leta 1989/90. g-75259
Šuštaršič Anica, Kamnik pod Krimom
195, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 515384, št. reg. 160797. s-75081
Šuštaršič Anton, Kamnik pod Krimom
195, Preserje, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S 293768, št. reg. 35305. s-75082
Švab Zdravko, Trg svobode 17, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8596,
izdala UE Tržič. g-75329
Švajger Antonija, Brodarjev trg 3, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta
1976, na ime Jaklin Antonija. s-75092
Švalj Jože, Orehovec 7, Kostanjevica na
Krki, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 537. p-75070
Tešanović Petar, Beblerjev trg 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011157, reg. št. 183484. s-75334
Topallaj Tafil, Kardoševa 4, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št. 21395. p-75014
Trampuž Suzana, Kostanjevica na Krasu
49, Kostanjevica, indeks Srednje šole zagostinstvo in turizem, izdano leta 1996.
s-75301
Troha Andreja, Lokavec 34/C, Ajdovščina, vozniško dovoljenje. g-75245
Troha Ciril, Podjelovo Brdo 27, Sovodenj, vozovnico Alpetour št. 415510.
g-75025
Trunkl Jelena Edita, Cankarjeva 56, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-75181
Turk Anton, Zagorica 7, Veliki Gaber,
zaključno spričevalo Šole za voznike motornih vozil Ježica, izdano leta 1971. s-75096
Turk Marjetka, Dolenjska cesta 111,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
020846. s-75281
Ugrin Egidio, Desslova 4, Koper, zaključno spričevalo Poklicne kovinarske in avtomehanične šole Koper, izdano leta 1975. g-75018
Umek Darja, Adamičeva 41A, Grosuplje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 797. s-75161
Urh Mojca, Log Molske ceste 29, Brezovica, dijaško mesečno vozovnico, št. 2157.
s-75369
Vajde Damjan, Ljubija 58, Mozirje, diplomo in spričevalo o zaključnem izpitu št.
478/65 Centra strokovnih šol, avtomehanska šola. g-75072
Vajde Dušan, Blagovica 23, Blagovica,
diplomo št. XI/210. R. 47 Srednje šole tehniških strok in osebnih storitev. g-75073
Vasić Slavko, Kamniška ulica 20A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1077005, reg. št. 211011. s-75142
Vasle Zvonko, Erjavčeva 16, Celje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 24071. p-75005
Verbič Boris, Polžanska Gorica 10,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.

ABFGH, št. 9492, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-75050
Vesel Martin, Cesta pod Strmco 2, Log
pri Brezovici, zavarovalno polico 9004326,
izdala Zavarovalnica Triglav. s-75248
Vičič Marjan, Dol. Zemon 44, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 206011. s-75204
Voda Srečko, Ulica 25. Maja 7, Ptuj, zaključno spričevalo Trgovske šole. g-75118
Vodenik Peter, Prušnikova 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
354836, št. reg. 39134. s-75197
Vojvoda Marica, Merčnikova 1B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S930768, reg. št. 66291. s-75155
Vratanar Metoda, Kropa 13, Gornji Grad,
spričevalo OŠ Mozirje, izdano leta 1994/
95. g-75117
Vrbančič Helena, Prušnikova 54, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 23596.
s-75291
Vrhovnik Vido, Otiški vrh 76, Šentjanž,
spričevalo o zaključnem izpitu št. 39 Srednje šole strojni ključavničar. s-75147
Vukašinovič Uroš, Jerančičeva 14, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 12644.
s-75227
Wolf Drago, Skakovci 35, Cankova, zavarovalno polico. p-75071
Wolf Viljem, Krašči 1, Cankova, vozniško dovoljenje, št. 06701. p-75035
Zadelj Tadeja, Glinškova ploščad 8, LJubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
11022. s-75335
Zajc Aleš, Skojevska 16, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 32698. s-75299
Zarić Miloš, Šišenska 35, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 40689. s-75303
Zebec H., Medvedce, Majšperk, delovno
knjižico 22369. p-75011
Zimic Tadej, Glinškova ploščad 16,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33150. s-75194
Zorko Danijel, Podgorci 30A, Podgorci,
zaključno spričevalo 3. letnika Trgovske šole
in zaključni izpit, izdano leta 1976. g-75186
Zotlar Nataša, Spodnji Tuštanj 11, Moravče, zavarovalno polico 0443635, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-75304
Zupan Janez, Hudo 10, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 5370, izdala UE
Tržič. g-75176
Zupan Verica, Mudo 10, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 6533, izdala UE
Tržič. g-75174
Zymeraj Zejnel, Sp. Mladetiče 10, Krmelj, priglasitveni list št. 470295/94. p-75089
Žafran Marija, Kersnikova 52, Celje, diplomo. p-75055
Žagar Peter, Tomažičeva 32, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
481557, reg. št. 156174. s-75240
Železnik Milan, Riharjevec 1, Šmartno
pri Litiji, delovno knjižico. s-75286
Žgeč Branko, Arbaiterjeva 5, Ptuj, zaključno spričevalo Poklicne kovinarske šole. izdano leta 1975/76. g-75265
Žnidarčič Urška, Podgorica pri Podtaboru 1A, Grosuplje, kombinirano dijaško mesečno vozovnico št. 1704. s-75237
Župevc Ana, Iška Loka 54, Ig, delovno
knjižico izdano na ime Pajek Ana. s-75223
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