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Sodni register

LJUBLJANA

Rg-111766

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/04234 z dne 28. 8. 1997 pod št. vložka
1/29595/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča tujo podružnico s temile podatki:

Matična št.: 1198963
Firma: ASTA MEDICA AG, podružni-

ca Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1001 Ljubljana, Cesta na Br-

do 100
Ustanovitelj: ASTA MEDICA AG, Dres-

den, An der Pikardie 10, vstop 16. 6. 1997,
odgovornost: vpisan kot ustanovitelj po-
družnice.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Lunder Borut, Ljubljana, Slovenska
cesta 9a, imenovan 16. 6. 1997, zastopa po-
družnico brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 28. 8. 1997: 5155 Tr-
govina na debelo s kemičnimi proizvodi;
74130 Raziskovanje trga in javnega mne-
nja; 74140 Podjetniško in poslovno sveto-
vanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnič-
no svetovanje; 74400 Ekonomsko propagi-
ranje; 74841 Prirejanje razstav, sejmov in
kongresov; 74843 Druge poslovne dejavno-
sti, d.n.

NOVO MESTO

Rg-108838

Temeljno sodišče v Novem mestu, enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/01058 z dne 13. 12. 1994 pri subjektu
vpisa  MARATON,  Storitveno  podjetje,
d.o.o., Brežice, pod vložno št. 1/03426/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pove-
čanje osnovnega kapitala z novimi vložki in
uskladitev z zakonom o gospodarskih druž-
bah s temile podatki:

Matična št.: 5794684
Osnovni kapital: 1,602.000 SIT
Ustanovitelj: Ernst Aleš, Krško, Cesta

krških žrtev 20, vstop 2. 7. 1993, vložek
1,602.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Rg-108844

Temeljno sodišče v Novem mestu, enota
v Novem mestu, je s sklepom Srg št.
94/01387 z dne 24. 11. 1994 pri subjektu
vpisa LADIMPEX, uvoz-izvoz, trgovina,
proizvodnja živilskih in neživilskih izdel-
kov ter proizvodnja in prodaja kmetij-

skih in živilskih in neživilskih izdelkov,
d.o.o., Dobova, pod vložno št. 1/02529/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spre-
membo osnovnega kapitala, ustanovitelja in
zastopnika ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5708931
Osnovni kapital: 1,510.000 SIT
Ustanovitelj: Lazanski Dragica, izstop

26. 4. 1994, Lazanski Miroslav, Dobova,
Mladinska ul. 1, vstop 26. 4. 1994, vložek
1,510.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Lazanski Dragica, razrešena 26. 4.
1994; direktor Lazanski Miroslav, imeno-
van 26. 4. 1994, zastopa družbo brez omeji-
tev kot poslovodja.

Rg-110507

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00261 z dne 27. 6. 1997
pri  subjektu  vpisa  MEDICAN  TRADE,
uvoz in izvoz, Novo mesto, d.o.o., sedež:
Mali Slatnik 26a, 8000 Novo mesto, pod
vložno št. 1/03091/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča uskladitev dejavnosti z
uredbo o uvedbi in uporabi standardne kla-
sifikacije dejavnosti, spremembo zastopni-
ka, družbenika in poslovnega deleža s temi-
le podatki:

Matična št.: 5744725
Ustanoviteljica: Kuralt Božena, Novo

mesto, Adamičeva 50, vstop 14. 12. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarja; Kuralt Marjan, izstop 28. 5. 1997.

Pooblastilo za zastopanje: je prenehalo
družbeniku Kuralt Marjanu, ki je bil razre-
šen 28. 5. 1997.

Dejavnost, vpisana 27. 6. 1997: 2451
Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistil-
nih in polirnih sredstev; 2452 Proizvodnja
parfumov in toaletnih sredstev; 2625 Pro-
izvodnja drugih keramičnih izdelkov; 2626
Proizvodnja ognjevzdržne keramike, 2630
Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih
ploščic; 2640 Proizvodnja strešnikov, ope-
ke in drugih keramičnih materialov za grad-
beništvo; 2914 Proizvodnja ležajev, zobni-
kov in elementov za mehanski prenos ener-
gije; 2921 Proizvodnja peči in gorilnikov;
2922 Proizvodnja dvigalnih in transportnih
naprav; 2923 Proizvodnja hladilnih in pre-
zračevalnih naprav, razen za gospodinjstva;
2924 Proizvodnja drugih naprav za splošno
rabo, d.n.; 2940 Proizvodnja obdelovalnih
strojev; 2951 Proizvodnja metalurških stro-
jev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbe-
nih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za ži-
vilsko in tobačno industrijo; 2954 Proizvod-
nja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjar-
sko industrijo; 2955 Proizvodnja strojev za
industrijo papirja in kartona; 2956 Proizvod-
nja strojev za druge posebne namene; 4511
Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512
Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objek-
tov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;

4525 Druga gradbena dela, tudi dela spe-
cialnih 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 stavb-
nega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska
dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno
opremo za motorna vozila; 5040 Trgovina,
vzdrževanje in popravila motornih koles,
trgovina s posameznimi deli in opremo;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gori-
vi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-
kov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Po-
sredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Tr-
govina na debelo z žiti, semeni in krmo;
5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastli-
nami; 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 sad-
jem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo
z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo
s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na de-
belo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovi-
na na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgo-
vina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
izdelki; 5141 Trgovina na debelo s teksti-
lom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in
obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z elek-
tričnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV
aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcela-
nom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Tr-
govina 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, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Tr-
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govina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno in-
dustrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisar-
niškimi stroji in računalniško opremo; 5165
Trgovina na debelo z drugimi stroji in na-
pravami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stro-
ji, 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 ze-
lenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drob-
no z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52330
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toa-
letnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 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 kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
5271 Popravilo obutve in drugih usnjenih
izdelkov; 5272 Popravilo električnih gos-
podinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, na-
kita; 5274 Druga popravila, d.n.; 5511 De-
javnost hotelov z restavracijo; 5512 Dejav-
nost hotelov brez restavracije; 5522 Stori-
tve kampov; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 5540 To-
čenje pijač in napitkov; 5551 Storitve menz;
5552 Priprava in dostava hrane (catering);
6022 Storitve taksistov; 6023 Drug kopen-
ski potniški promet; 6024 Cestni tovorni
promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in
organizatorjev potovanj, s turizmom pove-
zane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7210 Svetovanje o
računalniških napravah; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Ob-
delava podatkov; 7240 Dejavnosti, poveza-
ne s podatkovnimi bazami; 7250 Vzdrževa-
nje in popravila pisarniških in računskih
strojev ter računalniških naprav; 7260 Dru-
ge računalniške dejavnosti; 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskova-
nje trga in javnega mnenja; 7420 Projektira-
nje, inženiring in tehnično svetovanje; 7430
Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7470 Čiščenje
stavb; 9234 Druge razvedrilne dejavnosti,
d.n.; 9261 Obratovanje športnih objektov;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272 Dru-
ge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 De-
javnost frizerskih salonov; 93022 Dejavnost

kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pe-
dikerskih salonov; 9303 Druge storitve za
nego telesa.

Pogodba o odsvojitvi poslovnega deleža
z dne 28. 5. 1997.

Rg-110674

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00225 z dne 17. 7. 1997
pri subjektu vpisa INFOTEHNA, informa-
cijski inženiring, d.o.o., Novo mesto, Tr-
dinova 4, sedež: Trdinova 4, 8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/00298/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča posledice last-
ninskega preoblikovanja, spremembo firme,
sedeža, ustanovitelja in zastopnika ter uskla-
ditev dejavnosti s standardno klasifikacijo
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5283205
Firma: INFOTEHNA, informacijski in-

ženiring, Novo mesto, d.o.o.
Skrajšana firma: INFOTEHNA, Novo

mesto, d.o.o.
Sedež: 8000 Novo mesto, Glavni trg 20
Osnovni kapital: 23,282.000 SIT
Ustanovitelji: Infotehna, informacijski

inženiring, d.o.o., izstopila 22. 4. 1996; Ja-
kovljević Čedomir, Novo mesto, Nad mlini
4, vložil 6,738.000 SIT, Kastrevc Roman,
Novo mesto, Šegova 68, vložil 2,981.000
SIT, Piližota Ivica, Zagreb, Hrgoviči 38, vlo-
žil 6,393.000 SIT, Lukšič Alenka, Dolenj-
ske Toplice, Na griču 1, vložila 1,135.000
SIT, in Thorževskij Sergij, Novo mesto,
Volčičeva 41, vložil 885.000 SIT, ki so vsto-
pili 27. 12. 1989, ter Simič Blaž, Novo me-
sto, Lebanova 54, vložil 150.000 SIT, Ja-
kovljević Nadežda, Novo mesto, Glavni trg
20, vložila 400.000 SIT, Sklad Republike
Slovenije za razvoj, Ljubljana, Kotnikova
28, vložil 3,460.000 SIT, Slovenski odškod-
ninski sklad, Ljubljana, Gregorčičeva 25,
vložil 570.000 SIT, in Kapitalski sklad po-
kojninskega in invalidskega zavarovanja,
Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil 570.000
SIT, ki so vstopili 22. 4. 1996 – odgovor-
nost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jakoljević Čedomir, imenovan 27. 12.
1989, zastopa družbo brez omejitev; druž-
benik Kastrevc Roman, razrešen 22. 4. 1996.

Dejavnost, vpisana 17. 7. 1997: 5164
Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in
računalniško opremo; 5165 Trgovina na de-
belo z drugimi stroji in napravami za indu-
strijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga tr-
govina na debelo; 52488 Trgovina na drob-
no v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 7210 Svetovanje o računalniških na-
pravah; 7220 Svetovanje in oskrba z raču-
nalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s po-
datkovnimi bazami; 7250 Vzdrževanje in
popravila pisarniških in računskih strojev
ter računalniških naprav; 7260 Druge raču-
nalniške dejavnosti; 7414 Podjetniško in
poslovno svetovanje; 7420 Projektiranje in
tehnično svetovanje; 80422 Drugo izobra-
ževanje, d.n.

Akt o lastninskem preoblikovanju ter
družbena pogodba z dne 22. 4. 1996.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruk-
turiranje in privatizacijo št. LP
00427/00211-1997/BS z dne 19. 5. 1997.

Rg-111915

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00356 z dne 2. 9. 1997
pri subjektu vpisa Osnovna šola dr. Pavla
Lunačka, Šentrupert, p.o., sedež: Šentru-
pert 57, 8232 Šentrupert, pod vložno št.
1/02131/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, skrajšano firmo,
spremembo naziva ustanovitelja in uskladi-
tev dejavnosti s standardno klasifikacijo de-
javnosti s temile podatki:

Matična št.: 5088089
Firma: Osnovna šola dr. Pavla Lunač-

ka, Šentrupert
Skrajšana firma: OŠ dr. Pavla Lunač-

ka, Šentrupert
Ustanoviteljica: Skupščina občine Treb-

nje, izstop 19. 2. 1997; Občina Trebnje,
Trebnje, Goliev trg 5, vstop 19. 2. 1997,
odgovornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana 2. 9. 1997: 7020 Da-
janje lastnih nepremičnin v najem; 80101
Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževa-
nje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobra-
ževanje.

Rg-112051

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00328 z dne 8. 9. 1997
pod vložno št. 1/03986/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.n.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1199986
Firma:   BREZI,   BREZOVAR   IN

DRUŽBENIK, trgovina in storitve, d.n.o.
Skrajšana firma: BREZI, BREZOVAR

IN DRUŽBENIK, d.n.o.
Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno

odgovornostjo
Sedež: 8360 Žužemberk, Baragova uli-

ca 14
Osnovni kapital: 10.000 SIT
Ustanovitelja: Brezovar Srečko, Žužem-

berk, Jurčičeva ulica 39, in Brezovar-Čer-
nač Maja, Žužemberk, Baragova ulica 14,
vstopila 11. 6. 1997, vložila po 5.000 SIT,
odgovornost: odgovarjata s svojim premo-
ženjem.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: druž-
benika Brezovar Srečko, ki kot poslovodja
– direktor zastopa družbo brez omejitev, in
Brezovar-Černač Maja, ki kot pomočnica
direktorja zastopa družbo brez omejitev,
imenovana 11. 6. 1997.

Dejavnost, vpisana 8. 9. 1997: 0202 Goz-
darske storitve; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za mo-
torna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovi-
ni 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 kole-
si, deli in opremo; 5111 Posredništvo pri
prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih
surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri
prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemika-
lij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo pri
prodaji strojev, industrijske opreme, ladij,
letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohiš-
tva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredniš-
tvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, us-
njenih izdelkov; 5117 Posredništvo pri pro-
daji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5119
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Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-
kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5124 Trgovina na debelo s kožami,
usnjem; 5131 Trgovina na debelo s sadjem
in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z
mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina
na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jaj-
ci, jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgo-
vina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 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, gradbe-
nim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s ke-
mičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debe-
lo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5165 Tr-
govina na debelo z drugimi stroji in napra-
vami za industrijo, trgovino, navigacijo;
5170 Druga trgovina na debelo; 7413 Razi-
skovanje trga in javnega mnenja; 7414 Pod-
jetniško in poslovno svetovanje; 7440 Eko-
nomsko propagiranje; 74843 Druge poslov-
ne dejavnosti, d.n.

Pogodba o ustanovitvi družbe z neome-
jeno odgovornostjo z dne 11. 6. 1997.

Rg-112055

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00284 z dne 10. 9. 1997
pri subjektu vpisa Osnovna šola Mirna peč,
p.o., sedež: Trg 8, 8216 Mirna peč, pod
vložno št. 1/00055/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
no firmo, spremembo naziva ustanovitelja
in uskladitev dejavnosti s standardno klasi-
fikacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5086256
Firma: Osnovna šola Mirna peč
Skrajšana firma: OŠ Mirna peč
Ustanoviteljica: Skupščina občine Novo

mesto, izstop 11. 7. 1996; Mestna občina
Novo mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1,
vstop 11. 7. 1996, odgovornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1997: 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 2052
Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in prot-
ja; 2125 Proizvodnja drugih izdelkov iz pa-
pirja in kartona; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 6022
Storitve taksistov; 6023 Drug kopenski pot-
niški promet; 7020 Dajanje lastnih nepre-
mičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovno-
šolsko splošno izobraževanje; 80422 Drugo
izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje ob-
jektov za kulturne prireditve; 92511 Dejav-
nost knjižnic; 9261 Obratovanje športnih ob-
jektov.

Rg-112056

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00363 z dne 10. 9. 1997
pod vložno št. 1/03988/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1214985

Firma: AD PLASTIK, proizvodno in
trgovsko podjetje, d.o.o., Novo mesto

Skrajšana firma:AD PLASTIK, d.o.o.,
Novo mesto

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 8000 Novo mesto, Belokranjska
cesta 4

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: AD PLASTIK, delniška

družba za proizvodnjo delov in opreme za
motorna vozila in produktov iz plastičnih
mas, Solin, Motoševa ulica št. 8, vstop 1. 8.
1997, vložek 1,500.000 SIT, odgovornost:
ne odgovarja.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Terze Nikica, Stobreč, Kamenski put 35,
ki zastopa družbo brez omejitev, s tem da
lahko sklepa naslednje pogodbe in opravlja
naslednja pravna dejanja le na podlagi pi-
smenega predhodnega soglasja ustanovite-
lja: pogodbe o najemanju in dajanju kredi-
tov, pogodbe o odkupu delnic oziroma dru-
gih družb in podjetij in pogodbe o vlaganju
sredstev na pogodbeni osnovi v druga pod-
jetja, pogodbe o skupnih vlaganjih s tujimi
osebami, pogodbe o investicijah in druge
pogodbe, katerih vrednost je višja od tolar-
ske protivrednosti 50.000 DEM, pogodbe o
dovolitvi hipoteke v korist tretjega, pogod-
be o odobritvi garancije in drugih jamstvih,
pogodbe o pridobivanju in odtujitvi nepre-
mičnin, pogodbe o kooperacijskem sodelo-
vanju s trajanjem več kot eno leto, in proku-
rist Križaj Matjaž, Škofja Loka, Partizanska
cesta 42, imenovana 1. 8. 1997.

Dejavnost, vpisana 10. 9. 1997: 2511
Proizvodnja gum in zračnic za vozila; 2512
Obnavljanje in protektiranje gum za vozila;
2513 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume;
2521 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profi-
lov iz plastičnih mas; 2522 Proizvodnja em-
balaže iz plastičnih mas; 2523 Proizvodnja
izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo;
2524 Proizvodnja drugih izdelkov iz pla-
stičnih mas; 3430 Proizvodnja delov in do-
datne opreme za motorna vozila in njihove
motorje; 5010 Trgovina z motornimi vozili;
5020 Vzdrževanje in popravila motornih vo-
zil; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in do-
datno opremo za motorna vozila; 5040 Tr-
govina, vzdrževanje in popravila motornih
koles, trgovina s posameznimi deli in opre-
mo; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetij-
skih surovin, živali, tekstilnih surovin, po-
lizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji go-
riv, 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, gos-
podinjskih predmetov in aparatov, drugih
kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih iz-
delkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil,
pijač, tobačnih izdelkov; 5119 Posredništvo
pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Tr-
govina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovi-
na na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospo-
dinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144
Trgovina na debelo s porcelanom, stekleni-
no, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na de-
belo 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 de-
belo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na de-
belo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obde-
lovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovi-
na na debelo s pisarniškimi stroji in raču-
nalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo
z drugimi stroji in napravami za industrijo,
trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na de-
belo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetij-
skim orodjem; 5170 Druga trgovina na de-
belo; 5211 Trgovina na drobno v nespecia-
liziranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s
tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z obla-
čili; 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 kovin-
skimi izdelki, barvami in gradbenim mate-
rialom; 5247 Trgovina na drobno s knjiga-
mi, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi
potrebščinami; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5250 Tr-
govina na drobno z rabljenim blagom; 5261
Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovi-
na na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
6024 Cestni tovorni promet; 6311 Preklada-
nje; 6312 Skladiščenje; 6340 Dejavnosti dru-
gih prometnih agencij; 7110 Dajanje avto-
mobilov v najem; 7121 Dajanje drugih ko-
penskih vozil v najem; 7122 Dajanje vodnih
plovil v najem; 7123 Dajanje zračnih plovil
v najem; 7440 Ekonomsko propagiranje.

Pri dejavnosti pod šifro 51.18 – Posred-
ništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.o., razen posredništva pri pro-
daji farmacevtskih izdelkov.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo je bil sklenjen dne 1.8. 1997.

Rg-112405

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00346 z dne 15. 9. 1997
pod vložno št. 1/03989/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev d.o.o. s te-
mile podatki:

Matična št.: 1214535
Firma: PIKL, prevozništvo in trgovi-

na, d.o.o., Hinje
Skrajšana firma: PIKL, d.o.o., Hinje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8362 Hinje, Pleš št. 6
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Blatnik Jože, Hinje, Pleš

št. 6, vstop 28. 7. 1997, vložek 1,500.000
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektorica Blatnik Jožica, Hinje, Pleš št. 6,
imenovana 28. 7. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 6128 Št. 77-78 – 12. XII. 1997

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1997: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, rezen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzer-
viranje perutninskega mesa; 1513 Proizvod-
nja mesnih izdelkov in izdelov iz pertunin-
skega mesa; 5123 Trgovina na debelo z ži-
vimi živalmi; 5170 Druga trgovina na debe-
lo; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z ži-
vili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nes-
pecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in me-
snimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drob-
no z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 52488
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah, d.n.; 5261 Trgovina na drobno
po pošti; 5262 Trgovina na drobno na tržni-
cah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost
restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost
okrepčevalnic; 5540 Točenje pijač in napit-
kov; 6024 Cestni tovorni promet.

Akt o ustanovitvi družbe z omejeno od-
govornostjo je bil sklenjen dne 28. 7. 1997.

Rg-112406

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00289 z dne 15. 9. 1997
pri subjektu vpisa GOSTINSTVO “BELA
KRAJINA”, Črnomelj, p.o., sedež: Ko-
lodvorska 62, 8340 Črnomelj, pod vložno
št. 1/00830/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča posledice lastninskega preoblikova-
nja, spremembo firme in zastopnika, uskla-
ditev dejavnosti ter družbenike in osnovni
kapital s temile podatki:

Matična št.: 5494915
Firma: GOSTINSTVO “BELA KRA-

JINA” ČRNOMELJ, d.o.o.
Skrajšana  firma:  GOSTINSTVO  ČR-

NOMELJ, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Osnovni kapital: 57,180.000 SIT
Ustanovitelji: Sklad Republike Sloveni-

je za razvoj, Ljubljana, Kotnikova 28, vložil
41,477.000 SIT; Kapitalski sklad pokojnin-
skega in invalidskega zavarovanja, Ljublja-
na, Kolodvorska 15, vložil 5,718.000 SIT;
Slovenski odškodninski sklad, Ljubljana,
Mala ulica 5, vložil 5,718.000 SIT; Dražetić
Luca, Črnomelj, Ulica 21. oktobra 2, vložil
233.000 SIT; Dražetić Mara, Črnomelj, Mo-
ša Pijade 4, vložila 233.000 SIT; Papež Va-
lentin, Črnomelj, Kurirska 6, vložil 622.000
SIT; Prelog Tatjana, Črnomelj, Zelena pot
6, 259.000 SIT; Veselič Janko, Adlešiči,
Purga 8/a, vložil 272.000 SIT; Veselič Stan-
ka, Adlešiči, Purga 8/a, vložila 233.000 SIT;
Zlobec Milivoj, Črnomelj, Cankarjeva 2/a,
vložil 272.000 SIT; Grabrijan Vinko, Adle-
šiči 5, vložil 311.000 SIT; Jaklič Bojan, Čr-
nomelj, Vrtna ulica 9/a, vložil 233.000 SIT;
Jandrlić Danica, Črnomelj, Vrtna ulica 9/a,
vložila 233.000 SIT; Tkalčič Janko, Adleši-
či, Jankoviči 2, vložil 233.000 SIT; Petovar
Branko, Gradac, Boginja vas 4, vložil
272.000 SIT; Brozovič Robert, Črnomelj,

Heroja Starihe 2, vložil 155.000 SIT; Dra-
žetić Anto, Črnomelj, Ulica 21. oktobra 2,
vložil 233.000 SIT; Dražetić Zoran, Črno-
melj, Ulica 21. oktobra 2, vložil 77.000 SIT;
Dražetić Jelena, Črnomelj, Ulica 21. okto-
bra 2, vložila 77.000 SIT; Dražetić Mara,
Črnomelj, Ulica 21. oktobra 2, vložila
77.000 SIT; Dražetić Igor, Črnomelj, Moša
Pijade 4, vložil 44.000 SIT; Dražetić Mari-
na, Črnomelj, Moša Pijade 4, vložila 44.000
SIT; Veselič Sašo, Adlešiči, Purga 8/a, vlo-
žil 77.000 SIT, in Veselič Tomo, Adlešiči,
Purga 8/a, vložil 77.000 SIT – vstopili 29.
4. 1997, odgovornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Pa-
pež Valentin, razrešen 29. 4. 1997 kot di-
rektor in imenovan za zastopnika, ki kot
začasni direktor v funkciji uprave zastopa
družbo brez omejitev.

Dejavnost, vpisana 15. 9. 1997: 5134 Tr-
govina na debelo z alkoholnimi in brezalko-
holnimi pijačami; 5211 Trgovina na drobno
v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z
živili; 5511 Dejavnost hotelov z restavraci-
jo; 5522 Storitve kampov; 5530 Gostinske
storitve prehrane; 55301 Dejavnost resta-
vracij in gostiln; 5540 Točenje pijač in na-
pitkov; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 7412 Računo-
vodske, knjigovodske in revizijske dejav-
nosti, davčno svetovanje; 9301 Dejavnost
pralnic in kemičnih čistilnic.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije RS za prestruktu-
riranje in privatizacijo št. LP
01138/00880-1997/NGT z dne 23. 6. 1997.

Rg-112408

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00380 z dne 16. 9. 1997
pri subjektu vpisa DOLENJSKI INVES-
TICIJSKI SKLAD, pooblaščena investi-
cijska družba, d.d., Novo mesto, sedež:
Novi trg 2, 8000 Novo mesto, pod vložno
št. 1/03673/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo firme, sedeža in statuta
s temile podatki:

Matična št.: 5856663
Firma: DOLENJSKI INVESTICIJSKI

SKLAD, pooblaščena investicijska druž-
ba, d.d., Novo mesto, Novi trg 11

Sedež: 8000 Novo mesto, Novi trg 11
Sprememba statuta z dne 27. 8. 1997.

Rg-112409

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00378 z dne 16. 9. 1997
pri subjektu vpisa ISKRA KONDENZA-
TORJI,  Industrija  kondenzatorjev  in
opreme, d.d., sedež: Vrtača 1, 8333 Se-
mič, pod vložno št. 1/00099/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo sta-
tuta s temile podatki:

Matična št.: 5045762
Sprememba statuta z dne 29. 8. 1997.

Rg-112410

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 95/00110 z dne 16. 9. 1997
pod vložno št. 1/03990/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča prenos iz OS Ljublja-
na, spremembo firme, skrajšane firme, se-
deža, družbenikov in zastopnikov, poveča-
nje osnovnega kapitala in uskladitev s stan-

dardno klasifikacijo dejavnosti in z zako-
nom o gospodarskih družbah s temile po-
datki:

Matična št.: 5513316
Firma: AMECO, Trgovina in zastop-

stvo Žužemberk, d.o.o.
Skrajšana firma: AMECO, Žužemberk,

d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8360 Žužemberk, Baragova ces-

ta 14
Osnovni kapital: 1,516.000 SIT
Ustanovitelja: Brezovar Černač Maja in

Černač Brezovar Tomaž, oba iz Žužember-
ka, Baragova cesta 14, vstopila 13. 6. 1991,
vložila po 758.000 SIT, odgovornost: ne od-
govarjata; Kralj Ljubica, izstopila 14. 2.
1995.

Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-
tor Černač Brezovar Tomaž, ki zastopa druž-
bo brez omejitev, in družbenica Brezovar
Černač Maja, ki zastopa družbo brez omeji-
tev kot namestnica direktorja, imenovana
13. 6. 1991.

Dejavnost, vpisana 16. 9. 1997: 0202
Gozdarske storitve; 2030 Stavbno mizar-
stvo; 4542 Vgrajevanje stavbnega in druge-
ga pohištva; 4543 Oblaganje tal in sten;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih su-
rovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredniš-
tvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, indu-
strijske opreme, ladij, letal; 5115 Posred-
ništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih iz-
delkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-
stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih
izdelkov; 5124 Trgovina na debelo s koža-
mi, usnjem; 5144 Trgovina na debelo s por-
celanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovina-
mi in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5244 Trgovina na drobno s pohiš-
tvom, svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52462 Trgovina na drobno z bar-
vami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
5540 Točenje pijač in napitkov; 6024 Cest-
ni tovorni promet.

Pred prenosom sedeža je bil subjekt vpi-
san pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod
vložno št. 1-24192/00, s firmo in sedežem:
AMECO, Trgovina in zastopstvo, d.o.o.,
Ljubljana, Koprska 92, Ljubljana.

Rg-112510

Okrožno sodišče v Novem mestu je s skle-
pom Srg št. 97/00267 z dne 23. 9. 1997 pri
subjektu vpisa AKRIPOL, proizvodnja in
predelava polimerov, d.d., sedež: Prijate-
ljeva 11,  8210 Trebnje,  pod  vložno  št.
1/01066/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča predložitev zapisnika skupščine del-
niške družbe z dne 11. 6. 1997 in spremembo
članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5038677
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Član nadzornega sveta: Bahovec Urh, iz-
stopil 11. 6. 1997; Jerše Branka, vstopila
11. 6. 1997.

Rg-112597

Okrožno sodišče v Novem mestu je s skle-
pom Srg št. 96/00448 z dne 29. 9. 1997 pri
subjektu vpisa GOZDNO GOZDARSTVO
NOVO MESTO, d.d., sedež: Gubčeva 15,
8000 Novo mesto, pod vložno št. 1/00051/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremem-
bo članov nadzornega sveta s temile podatki:

Matična št.: 5142504
Člani nadzornega sveta: Goleš Niko,

Schmuck Albin, Bobnar Primož in Dragišič
Milan, izstopili in ponovno vstopili 19. 12.
1996, Pavec Vladimir, izstopil 19. 12. 1996,
Pečavar Andrej, vstopil 19. 12. 1996.

Rg-112598

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00400 z dne 29. 9. 1997
pri subjektu vpisa MPOV, storitve in trgo-
vina, d.o.o., Vinica, sedež: Sečje selo 26,
8344 Vinica, pod vložno št. 1/03279/00 vpi-
salo v sodni register tega sodišča spremem-
bo in uskladitev dejavnosti z uredbo o uved-
bi in uporabi standardne klasifikacije dejav-
nosti s temile podatki:

Matična št.: 5880190
Dejavnost, vpisana 29. 9. 1997: 2875

Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.;
4521 Splošna gradbena dela; 4525 Druga
gradbena dela, tudi dela specialnih strok;
4533 Vodovodne, plinske in sanitarne in-
štalacije; 4534 Druge inštalacije pri grad-
njah; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5010 Trgovina z motornimi vozili; 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5040 Trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih koles, trgovina s posameznimi de-
li in opremo; 5112 Posredništvo pri prodaji
goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5119 Posredništvo pri prodaji raz-
novrstnih izdelkov; 5143 Trgovina na debe-
lo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovi-
na na debelo z lesom, gradbenim materia-
lom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacij-
skim materialom, napravami za ogrevanje;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in od-
padki; 5170 Druga trgovina na debelo; 5212
Trgovina na drobno v drugih nespecializira-
nih prodajalnah; 5246 Trgovina na drobno s
kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
materialom; 5261 Trgovina na drobno po
pošti; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6021 Drug kopenski potniški promet na red-
nih linijah; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 6024 Cestni tovorni promet.

Rg-113201

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00422 z dne 6. 10. 1997
pri subjektu vpisa FAST, podjetje za po-
slovne storitve in trgovino, Novo mesto,
d.o.o.,  sedež:  Seidlova 39,  8000 Novo
mesto, pod vložno št. 1/01647/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo se-
deža in uskladitev dejavnosti z uredbo o

uvedbi in uporabi standardne klasifikacije
dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5472032
Sedež: 8000 Novo mesto, Mestne nji-

ve 13
Dejavnost, vpisana 6. 10. 1997: 5119 Po-

sredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142
Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo;
5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stro-
ji in računalniško opremo; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih proda-
jalnah; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in us-
njenimi izdelki; 5248 Trgovina na drobno v
drugih specializiranih prodajalnah; 5263
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln;
7133 Dajanje pisarniške in računalniške opre-
me v najem; 7210 Svetovanje o računalniš-
kih napravah; 7220 Svetovanje in oskrba z
računalniškimi programi; 7230 Obdelava po-
datkov; 7240 Dejavnosti, povezane s podat-
kovnimi bazami; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno svetova-
nje; 7414 Podjetniško in poslovno svetova-
nje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484
Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Rg-113274

Okrožno sodišče v Novem mestu je s skle-
pom Srg št. 97/00426 z dne 14. 10. 1997 pri
subjektu vpisa GLASBENA ŠOLA MAR-
JANA KOZINE, NOVO MESTO, p.o., se-
dež: Jankova 1, 8000 Novo mesto, pod vlož-
no št. 1/00078/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča spremembo firme, skrajšano fir-
mo, spremembo sedeža – natančnega naslo-
va in naziva ustanovitelja ter uskladitev de-
javnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti
s temile podatki:

Matična št.: 5086400
Firma: GLASBENA ŠOLA MARJANA

KOZINE, NOVO MESTO
Skrajšana firma: GLASBENA ŠOLA

MARJANA KOZINE, NOVO MESTO
Sedež: 8000 Novo mesto, Jenkova uli-

ca 1
Ustanoviteljica: Skupščina občine Novo

mesto, izstop 11. 7. 1996; Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, vstop 11. 7.
1996, odgovornost: ostalo.

Dejavnost, vpisana 14. 10. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2231 Razmnoževanje zvoč-
nih zapisov; 5551 Storitve menz; 5552 Pri-
prava in dostava hrane (catering); 6022 Sto-
ritve taksistov; 6023 Drug kopenski potniški
promet; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem; 80421 Dejavnost glasbenih in drugih
umetniških šol; 80422 Drugo izobraževanje,
d.n.; 9232 Obratovanje objektov za kulturne
prireditve; 92511 Dejavnost knjižnic; 9261
Obratovanje športnih objektov.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 94/02607 Rg-112098

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/02607 z dne 3. 9. 1997 pod št.

vložka 1/04807/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5690595
Firma: AGENDA, Podjetje za finančni

inženiring in trgovino, d.o.o., Mlinska c.
9, Slovenske Konjice

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3210 Slovenske Konjice, Mlin-
ska c. 9

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep družbenika z dne 20. 5. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku
(Srg 2607/94 z dne 6. 9. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 2607/94 z dne 3. 9.
1997). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzel Jevšenak
Andrej, Mlinska c. 9, Slovenske Konjice.

Srg 128/95 Rg-112106

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gatelja sklenilo objaviti sklep:

Družba TURIST TRAVEL AGENCY
ELISAM, podjetje za turizem, d.o.o., Po-
horska 6, Celje, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Hlastan Marjana, Pohorska 6, Celje, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku v
celoti.

Sklep je sprejel družbenik dne 24. 2.
1995.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka spre-
jelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega regi-
stra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 24. 3. 1997

Srg 94/04144 Rg-112634

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04144 z dne 24. 9. 1997 pod št.
vložka 1/02748/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5490987
Firma: BETONAL, gradbeništvo in be-

tonska galanterija, d.o.o., Male Braslovče
12a, Braslovče

Skrajšana  firma:  BETONAL,  d.o.o.,
Braslovče

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3314 Braslovče, Male Braslov-
če 12a

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 28. 12. 1994 o

prenehanju po skrajšanem postopku (Srg
4144/94 z dne 17. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4144/94 z dne 23. 9.
1997). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe sta prevzela Drešček
Sašo, Parižlje 59, Braslovče in Prislan Pe-
ter, Male Braslovče 12/a, Braslovče.

Srg 97/01100 Rg-112848

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 97/01100 z dne 2. 10. 1997 pod št.
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vložka 1/00100/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča zavod zaradi delitve na
dva zavoda s temile podatki:

Matična št.: 5082714000
Firma:   SREDNJA   VRTNARSKA,

KMETIJSKA, GOSPODINJSKA ŠOLA,
p.o., Celje

Pravnoorg. oblika: zavod
Sedež: 3000 Celje, Ljubljanska c. 97
Izbris zavoda po delitvi na dva zavoda je

vpisan v sodni register s sklepom sodišča
Srg 1100/97 z dne 2. 10. 1997.

Srg 94/04151 Rg-112849

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 94/04151 z dne 2. 10. 1997 pod št.
vložka 1/02476/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: ROGAŠKA KOMERC, podjet-
je za trgovino in posredovanje, d.o.o., Ro-
gaška Slatina, Zlatorogova 7

Skrajšana   firma:   ROGAŠKA   KO-
MERC, d.o.o., Rogaška Slatina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3250 Rogaška Slatina, Zlatoro-
gova 7

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenika z dne 22. 12. 1994 o

prenehanju po skrajšanem postopku (Srg
4151/94 z dne 17. 10. 1995).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 4151/94 z dne 2. 10.
1997). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzel Gajšek
Branimir, Zlatorogova 7, Rogaška Slatina.

Srg 903/96 Rg-113907

To sodišče je v registrski zadevi predla-
gatelja sklenilo objaviti sklep:

Družba IRMAN, podjetje za trgovino
v zunanjem in notranjem prometu, d.o.o.,
Šoštanj, Trg bratov Mravljakov 8, prene-
ha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer Ir-
man Mirana in Irman Ivanko, oba Šmartno
ob Paki 11, Šmartno ob Paki, ki prevzameta
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku Ir-
man Miranu, Šmartno ob Paki 11, Šmartno
ob Paki.

Sklep sta sprejela družbenika dne 2. 9.
1997.

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 26. 9. 1997

Srg 95/00578 Rg-113908

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00578 z dne 24. 9. 1997 pod št.
vložka 1/06376/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5485541
Firma:   TRGOVINA   GLUŠIČ   IN

PARTNER, podjetje za proizvodnjo in tr-
govino, d.n.o.

Skrajšana firma: TRGOVINA GLUŠIČ
IN PARTNER, d.n.o., Laško

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 3270 Laško, Titova 31
Sklep družbenikov z dne 1. 6. 1995 o

prenehanju po skrajšanem postopku (Srg
578/95 z dne 30. 6. 1997).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 578/95 z dne 23. 9.
1997). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe sta prevzela Glušič
Peter, Titova 33, Laško in Glušič Nada, Kle-
menčičeva 3, Ljubljana.

Srg 95/00884 Rg-113909

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 95/00884 z dne 24. 9. 1997 pod št.
vložka 1/04877/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma: ERBO, trgovina, proizvodnja
in storitve, d.o.o., Nazarje 189, Nazarje

Skrajšana firma: ERBO, d.o.o., Nazarje
189, Nazarje

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 3331 Nazarje, Nazarje 189
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep družbenika z dne 27. 10. 1995 o

prenehanju po skrajšanem postopku (Srg
884/95 z dne 12. 6. 1997).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 884/95 z dne 23. 9.
1997). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe prevzame Dobrovc
Boštjan, Nušičeva 14, Celje.

Srg 96/01498 Rg-113910

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/01498 z dne 6. 10. 1997 pod št.
vložka 1/02541/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 5626971
Firma: LBM, marketing, d.o.o., Ve-

lenje
Skrajšana firma: LBM, d.o.o., Velenje
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Foitova 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Sklep družbenice z dne 10. 6. 1996 o

prenehanju po skrajšanem postopku (Srg
1498/96 z dne 22. 8. 1997).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 1498/96 z dne 6. 10.
1997). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzela Benedek
Lili, Foitova 8, Velenje.

Srg 96/00786 Rg-113912

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00786 z dne 6. 10. 1997 pod št.
vložka 1/04762/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Matična št.: 55491249
Firma: BONA, d.o.o., Trgovsko pod-

jetje, Levec 71a, Petrovče
Skrajšana firma: BONA, d.o.o., Levec

71a, Petrovče
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3301 Petrovče, Levec 71a
Osnovni kapital: 100.000 SIT

Sklep družbenikov z dne 16. 8. 1996 o
prenehanju po skrajšanem postopku (Srg
786/96 z dne 7. 8. 1997).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 786/96 z dne 6. 10.
1997). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe so prevzeli Debelak
Andrej, Na zelenici 13, Celje, Kristan Voj-
ko, Partizanska 31, Žalec, Špec Vilma, Go-
toveljska c. 4, Žalec, Marovt Boštjan, Pariž-
lje 71/a, Braslovče, Ravnjak Lidija, Malga-
jeva 20, Celje, Antolin Cvetka, Bevkova 7,
Žalec, Matek Irena, Ložnica 51, Žalec in
Laznik Marjan, Grajska vas n.h., Gomilsko.

Srg 96/00688 Rg-113913

Okrožno sodišče v Celju je s sklepom
Srg št. 96/00688 z dne 6. 10. 1997 pod št.
vložka 1/06179/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča subjekt vpisa s temile
podatki:

Firma:  TAFI,  trgovina  in  storitve,
d.o.o., Velenje

Skrajšana firma: TAFI, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 3320 Velenje, Šalek 89
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Sklep družbenika z dne 29. 8. 1996 o

prenehanju po skrajšanem postopku (Srg
688/96 z dne 7. 8. 1997).

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku (Srg 688/96 z dne 6. 10.
1997). Obveznost plačila morebitnih obvez-
nosti izbrisane družbe je prevzel Jamal Ta-
fi, Šalek 89, Velenje.

KOPER

Srg 3228/94 Rg-43172

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba PROJEKT POSTOJNA, pod-
jetje za inženiring, d.o.o., Postojna, Can-
karjeva 6, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1-3566-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanoviteljev z
dne 8. 12. 1994.

Ustanovitelji izjavljajo, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzamejo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, se razdeli med družbenike v raz-
merju poslovnih deležev, ki jih imajo.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 19. 8. 1996

Srg 94/03109 Rg-107006

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03109 z dne 15. 4. 1997 pod št.
vložka 1/04558/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5812887
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Firma: SPLOŠNO GRADBENO POD-
JETJE ISKRA CESTE, d.o.o., Senožeče

Skrajšana firma: ISKRA CESTE, d.o.o.,
Senožeče

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6224 Senožeče, Senožeče 76
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Italstrade S.p.A., izstop

28. 12. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 3109/94 z dne
15. 4. 1997. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzel Ital-
strade S.p.A., Rim, Viale Maresciallo Pil-
sudski 138, Italija.

Srg 2923/94 Rg-107609

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba ELVI, podjetje za proizvodnjo
in vzdrževanje, električnih naprav in tr-
govina, d.o.o., Dolnja Bitnja 20, 6255
Prem, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/4059/00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu družbenice z dne
28. 12. 1994.

Družbenica Vičič Irena, Dolnja Bitnja
20, Prem, izjavlja, da so poplačane vse ob-
veznosti družbe, da družba ni imela zapo-
slenih delavcev in da prevzame obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku, pripada družbenici.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 16. 5. 1997

Srg 94/03138 Rg-110169

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/03138 z dne 28. 5. 1997 pod št.
vložka 1/02487/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5537398
Firma: SOVIND, Svetovalna organiza-

cija na področju proučevanja, vrednote-
nja in nagrajevanja dela s trgovino, d.o.o.,
Postojna

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 6230 Postojna, Erazmova 8
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Debevc Jože, Debevc

Olga, Debevc Borut in Debevc Irena, izsto-
pili 9. 5. 1994.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku pod št. Srg 3138/94 z dne
28. 5. 1997. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Jo-
že, Olga, Borut in Irena Debevc, vsi iz Po-
stojne, Erazmova 8.

Srg 96/00201 Rg-110796

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00201 z dne 8. 7. 1997 pod št.
vložka 1/03927/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-

nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5755867
Firma: DITKO, podjetje za usposab-

ljanje  in  zaposlovanje  invalidnih  oseb,
d.o.o., Župančičeva 18, Koper

Skrajšana firma: DITKO, d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Župančičeva 18
Osnovni kapital: 125.000 SIT
Ustanovitelj: Medobčinsko društvo slu-

šno prizadetih Koper – podružnica Koper,
izstop 15. 3. 1996.

Izbris družbe zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku pod št. Srg 201/96 z
dne 8. 7. 1997. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zelo Medobčinsko društvo slušno prizade-
tih Koper – podružnica Koper, Župančiče-
va 18, Koper.

Srg 592/95 Rg-112401

Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:

Družba  ALPAON,  umetniško-propa-
gandni studio, d.o.o., Koper, Izolska vra-
ta 4, Koper, ki je vpisana pri tem sodišču
pod vložno št. 1-1629-00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu ustanoviteljev z
dne 18. 5. 1995.

Družbeniki Kotnik Fredi in Lidija, oba
iz Kopra, Stjenkova 5, Kocjančič Majda,
Čevljarska 18, Koper, Bandelj Rihard, Izol-
ska vrata 4, Koper in Gašič Dragan, Kidri-
čeva 5, Koper, izjavljajo, da so poplačane
vse obveznosti družbe, da družba ni imela
zaposlenih delavcev in da prevzamejo ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po skrajšanem postopku, se prenese na vse
družbenike proporcionalno z njihovimi de-
leži v družbi.

Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 18. 9. 1997

Srg 96/01228 Rg-112990

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/01228 z dne 9. 9. 1997 pod št.
vložka 1/04180/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5851262
Firma: ZLOBEC, d.o.o., Trgovsko in

storitveno podjetje, Kazlje 7, Sežana
Skrajšana firma: ZLOBEC, d.o.o., Se-

žana
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6210 Sežana, Kazlje 7
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Zlobec Borut, izstop 27. 12.

1996.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 1228/94 z dne
9. 9. 1997. Obveznost plačila morebitnih ob-
veznosti izbrisane družbe je prevzel Zlobec
Borut, Kazlje št. 7, Sežana.

Srg 96/00595 Rg-114012

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 96/00595 z dne 16. 10. 1997 pod št.
vložka 1/03602/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5704154
Firma: ACQUA-MONT, vodovodne in-

stalacije in trgovina, d.o.o., Koper
Skrajšana   firma:   ACQUA-MONT,

d.o.o., Koper
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6000 Koper, Ul. 15. maja 13
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji: Valentič Darij, Činč Šte-

fan, Žigon Ivan in Rižanski vodovod Koper,
izstopili 11. 7. 1996.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku pod št. Srg 595/96 z dne
16. 10. 1997. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe so prevzeli Va-
lentič Darij, Koper, Vena Pilona 6, Činč
Štefan, Prade, Cesta XIV/3, Žigon Ivan, Por-
torož, Šentjane 20A in Rižanski vodovod
Koper, p.o., Ul. 15. maja 13, Koper.

Srg 94/00932 Rg-114309

Okrožno sodišče v Kopru je s sklepom
Srg št. 94/00932 z dne 17. 10. 1997 pod št.
vložka 1/02002/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podat-
ki:

Matična št.: 5490634
Firma: SENJA – konzulting, turizem,

trgovina, d.o.o., Postojna
Skrajšana  firma:  SENJA,  d.o.o.,  Po-

stojna
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 6230 Postojna, Raubarkoman-

da 25
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Senčur Pamič Janica

Ivana, izstop 10. 5. 1994.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku pod št. Srg 932/94 z dne
17. 10. 1997. Obveznost plačila morebitnih
obveznosti izbrisane družbe je prevzela Sen-
čur Pamič Janica Ivana, Ravbarkomanda 25,
Postojna.

KRANJ

Srg 3404/94 Rg-113247

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 3404/94 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
7. 7. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4455/00 vpiše izbris družbe
B E N E, podjetje za trgovino in druge
storitve, d.o.o., Jesenice, s sedežem Jese-
nice, Kidričeva 19, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 7. 7. 1997

Srg 719/96 Rg-113249

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 719/96 zaradi vpisa preneha-
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nja družbe po skrajšanem postopku dne 7. 7.
1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1973/00 vpiše izbris družbe VISEN,
podjetje za izdelavo in vzdrževanje elek-
tričnih naprav, d.o.o., Radovljica, s sede-
žem v Radovljici, Nova vas 6, zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 7. 7. 1997

Srg 26/97 Rg-113250

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 26/97 zaradi vpisa prenehanja
družbe po skrajšanem postopku dne 7. 7.
1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/2083/00 vpiše izbris družbe VA-
LENTIN, podjetje za proizvodnjo in tr-
govino Škofja Loka, d.o.o., s sedežem v
Škofji  Loki,  Trata 18,  zaradi  prenehanja
po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 7. 7. 1997

Srg 181/97 Rg-113251

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 181/97 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne 2. 7.
1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3587/00 vpiše izbris družbe LIP,
tovarna vhodnih vrat, Mojstrana, d.o.o.,
s sedežem Dovje 117, Mojstrana, zaradi
prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 2. 7. 1997

Srg 183/97 Rg-113252

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 183/97 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne 2. 7.
1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3588/00 vpiše izbris družbe LIP,
tovarna strojev in naprav Filbo, d.o.o., s
sedežem Ajdovska 2, Bohinjska Bistrica,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 2. 7. 1997

Srg 1222/96 Rg-113253

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1222/96 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
2. 7. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5558/00 vpiše izbris družbe DAJA-
KOM, trgovina in storitve, d.o.o., Kranj,
s sedežem Struževo 15, Kranj, zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 2. 7. 1997

Srg 180/97 Rg-113254

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 180/97 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
12. 9. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3586/00 vpiše izbris družbe LIP –
tovarna vrat Rečica, d.o.o., s sedežem Re-

čiška 61/a, 4260 Bled, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 12. 9. 1997

Srg 184/97 Rg-113255

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 184/94 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
12. 9. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3471/00 vpiše izbris družbe LIP –
tovarna plošč in pohištva Bohinj, d.o.o., s
sedežem Ulica Tomaža Godca 3, 4264 Bo-
hinjska  Bistrica,  zaradi  prenehanja  po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 12. 9. 1997

Srg 743/97 Rg-113256

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 743/97 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
12. 9. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/3472/00 vpiše izbris družbe LIP,
trgovina Bled, d.o.o., s sedežem Ljubljan-
ska cesta 27, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 12. 9. 1997

Srg 1031/97 Rg-113257

Družba PROTTES, proizvodno-stori-
tvene dejavnosti, d.o.o., Blejska Dobrava,
s sedežem Blejska Dobrava 86A, Blejska
Dobrava, vpisana na reg. vl. št. 1/3330/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Po-
nikvar Anton, Ponikvar Tanja in Ponikvar
Rok, vsi Blejska Dobrava 86A.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 5. 9. 1997

Srg 768/97 Rg-113260

Družba TARANTELA, proizvodno, tr-
govsko in storitveno podjetje, d.o.o., Be-
gunje, s sedežem Begunje 82/b, Begunje,
vpisana na reg. vl. št. 1/3281/00, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Vreč-
ko Maks, Begunje 82/b, Begunje.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 3. 7. 1997

Srg 1266/97 Rg-113262

Družba  ŽUN,  podjetje  za  trgovino,
strojništvo, kinologijo, turizem in šport,
d.o.o., Kranj, s sedežem Kocjanova 18a,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/2583/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzamejo Žun
Bogomil, Žun Stanislava in Žun Štefan, vsi
Kocjanova 18a, Kranj.

Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 25. 9. 1997

Srg 1227/97 Rg-113263

Družba KERŽAN, trgovina in storitve,
d.o.o., s sedežem Goričica 3, Preddvor,
vpisana na reg. vl. št. 1/3419/00, preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Ker-
žan Celar Anita, Goričica 3, Preddvor.

Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 25. 9. 1997

Srg 1026/97 Rg-113264

Družba REPAIR, podjetje za proizvod-
njo, obnovo, blagovni promet, uvoz in iz-
voz, Kranj, d.o.o., s sedežem Pševska 2/d,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/2310/00,
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Roz-
man Miroslav, Pševska 2/d, Kranj.

Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 25. 9. 1997

Srg 576/95 Rg-113265

Družba  FREYA,  marketing,  d.o.o.,
Kranj, s sedežem Ul. XXXI. divizije 7,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/706/00, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Ru-
žica Marija Barić Bizjak, Dunajska cesta
115, Ljubljana.

Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 25. 9. 1997

Srg 1251/97 Rg-113266

Družba JUNAL, trgovina, inženiring in
zastopanje, d.o.o., Škofja Loka, s sedežem
Ljubljanska c. 11, Škofja Loka, vpisana
na reg. vl. št. 1/03069/00, preneha po skraj-
šanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Nardo-
ni Albina, Škofja Loka, Ljubljanska c. 11.

Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 77-78 – 12. XII. 1997 Stran 6133

15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 19. 9. 1997

Srg 1243/96 Rg-114497

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1243/96 zaradi vpisa prene-
hanja družbe po skrajšanem postopku dne
10. 11. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1826/00 vpiše izbris družbe IN-
STRO, proizvodnja merilnih instrumen-
tov, d.o.o., Podnart, s sedežem v Otočah
5a, Podnart, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 10. 11. 1997

Srg 528/97 Rg-114499

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 528/97 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
10. 11. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/1365/00 vpiše izbris družbe BAM-
BUS, podjetje za trgovino in turizem,
d.o.o., Škofja Loka, s sedežem Stara Loka
92, Škofja Loka, zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 10. 11. 1997

Srg 197/94 Rg-114502

Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 197/97 zaradi vpisa preneha-
nja družbe po skrajšanem postopku dne
5. 11. 1997 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4128/00 vpiše izbris družbe PRIX,
podjetje za proizvodnjo, trgovino in sto-
ritve, d.o.o., Kranj, s sedežem Župančiče-
va 4, Kranj, zaradi prenehanja po skrajša-
nem postopku.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 5. 11. 1997

LJUBLJANA

Srg 1344/97 Rg-611

Okrožno sodišče v Ljubljani na predlog
objavlja sklep:

NOTAR, d.o.o., Gameljne 31f, Ljub-
ljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 27. 2. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ima
urejena vsa razmerja z delavci.

Ustanovitelj je Hieng Gregor, Trebinj-
ska 15, ki prevzema obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital v znesku
1,769.365 SIT prenese v celoti na ustano-
vitelja.

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 dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-

dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 19. 11. 1997

Srg 94/13246 Rg-101935

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/13246 z dne 25. 10. 1996
pod št. vložka 1/09300/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: SABA, podjetje za svetovanje,
projektiranje, inženiring, trgovino, pre-
vozi in storitve, d.o.o., Ljubljana, Mar-
tinčeva 16

Skrajšana firma: SABA, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Martinčeva 16
Osnovni kapital: 2.100 SIT
Ustanovitelji: Rojc Bogdan, Planinc Aleš

in Grošelj Samo, izstopili 30. 6. 1994.
Sklep skupščine z dne 30. 6. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli ustanovitelji družbe.

Srg 96/02875 Rg-102136

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/02875 z dne 26. 11. 1996
pod št. vložka 1/15263/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: BOMACO, zastopniško, trgov-
sko in storitveno podjetje, d.o.o., Ljub-
ljana

Skrajšana firma: BOMACO, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Šišenska 2
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Jeranko Jožef, izstop 10. 6.

1996.
Sklep skupščine z dne 10. 6. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je pre-
vzel ustanovitelj družbe.

Srg 96/02736 Rg-103738

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02736 z dne 23. 1. 1997 pod št.
vložka 1/25255/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična številka: 5834155
Firma: PRAPROTNIK, Trgovina, go-

stinstvo in storitve, k.d., Ljubljana
Skrajšana firma: PRAPROTNIK, k.d.,

Ljubljana
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Sedež: 1354 Horjul, Vrzdenec 86
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Praprotnik Leon in Jaz-

bec Blanka, izstopila 22. 5. 1996.
Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-

bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Leon Praprotnik, Vrzdenec 86, Horjul
in Jazbec Blanka, Horjul 206.

Srg 96/03373 Rg-106209

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03373 z dne 14. 3. 1997 pod
št. vložka 1/19235/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5772311
Firma: MAGO–RAJ, Podjetje za trgo-

vino in turizem, d.o.o., Kočevje, Mala go-
ra 1

Skrajšana firma: MAGO–RAJ, Kočev-
je, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1332 Stara Cerkev, Mala go-
ra 1

Osnovni kapital: 1,774.150 SIT
Ustanovitelja: Sarkić Ifran in Blatnik So-

nja, izstopila 3. 7. 1996.
Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta Ifran
Sarkić, Cesta Notranjskega odreda 16, So-
dražica in Blatnik Sonja, Mala gora 1, Stara
Cerkev.

Srg 95/02688 Rg-109918

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02688 z dne 19. 5. 1997 pod
št. vložka 1/20083/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: TIRY, trgovsko podjetje, Ljub-
ljana, d.o.o.

Skrajšana firma: TIRY, Ljubljana,
d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Njegoševa 1
Osnovni kapital: 500.000 SIT
Ustanovitelji: Rydlo Gustav, Tiles Franz,

Rydlo Eva mag. in Čuk Iztok, izstopili 30. 3.
1995.

Sklep skupščine z dne 30. 3. 1995 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so
prevzeli Rydlo Gustav, Siebenbuergerstr.
49/16 A, 1220 Wien, Ties Franz, Eipelda-
uerstr. 25/56/14 A, 1220 Wien, mag. Rydlo
Eva, Dammstr. 34/7/30 A, 1220 Wien in
Iztok Čuk, Cesta na Laze 13, Ljubljana.

Srg 96/06851 Rg-110067

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/06851 z dne 19. 5. 1997 pod
št. vložka 1/04984/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: SIGNUM, gospodarski inženi-
ring, proizvodnja, trgovina, d.o.o., Cesta
na breg 16, Log, Brezovica

Skrajšana firma: SIGNUM, d.o.o., Log
pri Brezovici

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo
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Sedež:  1351  Brezovica,  Cesta  na
breg 16

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Vidakovič Ratomir, izstop

17. 12. 1996.
Sklep skupščine z dne 17. 12. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Vidakovič Ratomir, Cesta na breg 16,
Log pri Brezovici.

Srg 94/17287 Rg-110954

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/17287 z dne 14. 7. 1997 pod
št. vložka 1/18055/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: RCO, splošno podjetje, d.o.o.,
Škofljica

Skrajšana firma: RCO, d.o.o., Škofljica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1291 Škofljica, Pijava Gorica 7
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Rovšnik Zvone, izstop

27. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 27. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Rovšnik Zvone, Pijava Gorica 7, Škof-
ljica.

Srg 94/19056 Rg-110958

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19056 z dne 30. 12. 1996
pod št. vložka 1/16066/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Firma: CAKA, izdelovanje modnih ob-
lačil in trgovina, d.o.o., Ljubljana, Petko-
va 21

Skrajšana firma: CAKA, d.o.o., Ljub-
ljana, Petkova 21

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Petkova 21
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljica: Hojker Ivana, izstop

12. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 12. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zela Hojker Ivana, Ljubljana, Petkova 21.

Srg 96/03718 Rg-110989

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 96/03718 z dne 9. 4. 1997 pod
št. vložka 1/05427/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: PRODIPLAST, podjetje za ob-
likovanje in design, d.o.o., Celovška 143,
Ljubljana

Skrajšana firma: PRODIPLAST, d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Celovška 143
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Zupan Barbara, izstop

11. 7. 1996.
Sklep skupščine z dne 11. 7. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe je prevzela
Zupan Barbara, Ljubljana, Celovška 143.

Srg 97/00266 Rg-110992

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/00266 z dne 17. 7. 1997 pod
št. vložka 1/05203/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: FOLIO, podjetje za poslovni in-
ženiring, računalništvo in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Breg 20

Skrajšana firma: FOLIO, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Breg 20
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelji: Velkavrh Anton, Lešnik

Pia, Plut Edvard, Žerovnik Metka in Toma-
žič Franc, izstopili 9. 1. 1997.

Sklep skupščine z dne 9. 1. 1997 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Anton Velkavrh, Celovška 130, Ljub-
ljana, Edvard Plut, Breznikova 29, Ljub-
ljana, Metka Žerovnik, Vače 14a, Medvode,
Franc Tomažič, Cankarjeva 40, Nova Gori-
ca in Pia Lešnik, Kalanova 7, Medvode.

Srg 95/02021 Rg-111045

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 95/02021 z dne 11. 6. 1997 pod
št. vložka 1/18464/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: IBT EURA, inženiring, urbani-
zem, razvoj, arhitektura, Ljubljana, d.o.o.

Skrajšana  firma:  IBT  EURA,  d.o.o.,
Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež:  1000 Ljubljana,  Miklošičeva
2/II

Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: IBT, Projektiranje in inže-

niring, p.o., Trbovlje, izstop 13. 3. 1995.
Sklep skupščine z dne 13. 3. 1995 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel IBT, projektiranje in inženiring, p.o.,
Trbovlje, Gimnazijska 16, (vpisano v sodni
register s sklepom Srg 2021/95 z dne 11. 6.
1997).

Srg 96/06923 Rg-111478

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/06923 z dne 22. 7. 1997 pod št.

vložka 1/09266/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5426197
Firma: EKTIS, podjetje za storitve v

ZTP, računovodstvo, svetovanje in posre-
dovanje, d.o.o., Ljubljana

Skrajšana firma: EKTIS, d.o.o., Ljub-
ljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Kolarjeva 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kavkler Milan in Kavkler

Nevenka, izstop 12. 12. 1996.
Sklep skupščine z dne 12. 12. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Kavkler Milan in Nevneka, oba Ljub-
ljana, Kolarjeva 12a.

Srg 97/03812 Rg-113220

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/03812 z dne 6. 10. 1997 pod
št. vložka 1/27071/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5897769
Firma:   DISCOVERY,   gostinstvo,

d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: DISCOVERY
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1233 Dob, Ljubljanska 9
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Boh Miro in Ficko Jožef,

izstopila 19. 6. 1997.
Sklep skupščine z dne 19. 6. 1997 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Boh Mirko, Jarška c. 71, Ljubljana in
Ficko Jožef, Beblerjev trg 11, Ljubljana.

Srg 97/03899 Rg-113451

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/03899 z dne 30. 9. 1997 pod
št. vložka 1/25892/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča tujo podružnico s temi-
le podatki:

Matična št.: 5860741
Firma: FIAT AUTO, S.p.A., Podružni-

ca Ljubljana
Pravnoorg. oblika: tuja podružnica
Sedež: 1000 Ljubljana, Stegne 21
Ustanovitelj: FIAT AUTO, S.p.A., izstop

23. 4. 1997.
Izbirs podružnice na podlagi sklepa usta-

novitelja z dne 23. 4. 1997.

Srg 97/04929 Rg-113464

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/04929 z dne 24. 9. 1997 pod
št. vložka 1/27547/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča nadomestni sklep Srg
1961/97 zaradi pripojitve s temile podatki:

Matična št.: 5932297
Firma: TRADING ALPMETAL, pod-

jetje za trgovino, zastopanje in storitve,
d.o.o., Ljubljana
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Skrajšana firma: TRADING ALPME-
TAL, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trebinjska 1
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Bratun Silva in Bratun

Marko, izstopila 20. 3. 1997.
Pripojitev k ALP METAL, podjetje za

trgovino in zastopanje, d.o.o., Ljubljana, Ci-
lenškova 28, (1/23210/00) na podlagi pri-
pojitvene pogodbe z dne 20. 3. 1997. Pripo-
jitev začne veljati z vpisom v register po
sedežu prevzemne družbe.

Srg 97/01686 Rg-113540

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/01686 z dne 6. 10. 1997 pod št.
vložka 1/14511/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5557569
Firma: PETKA–OKORN & CO., Pro-

izvodno, storitveno in trgovsko podjetje,
d.n.o., Kočevje

Skrajšana firma: PETKA–OKORN &
Co., d.n.o., Kočevje

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1330 Kočevje, Šeškova ul. 16
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Okorn Tomislav in Okorn

Alojzij, izstopila 19. 3. 1997.
Sklep skupščine z dne 19. 3. 1997 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Okorn Tomislav in Okorn Alojzij, oba
Opekarska ulica 9, Kočevje.

Srg 97/03432 Rg-113755

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/03432 z dne 21. 8. 1997 pod
št. vložka 1/00132/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi pripoji-
tve k družbi ARS INŽENIRING, d.o.o.,
Ljubljana; (1/11746/00) s temile podatki:

Matična št.: 5039983
Firma: ELITNA KONFEKCIJA NO-

VOST, d.o.o.
Skrajšana firma: ELITNA KONFEK-

CIJA NOVOST
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 1356 Dobrova, Podsmreka 5a
Osnovni kapital: 112,623.000 SIT
Ustanovitelj: ARS INŽENIRING, druž-

ba za investicije, inženiring in gradbeniš-
tvo, d.o.o., izstop 19. 12. 1996.

Izbirs družbe zaradi pripojitve k podjet-
ju ARS INŽENIRING, d.o.o., Rožna dolina
c. VI/36, Ljubljana, na podlagi pripojitvene
pogodbe z dne 19. 12. 1996.

Srg 97/05762 Rg-113931

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/05762 z dne 20. 10. 1997
pod št. vložka 1/22947/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pri-
pojitve k družbi DONIT – TESNITI, št. vl.
1/20956/00, s temile podatki:

Matična št.: 5752426
Firma: DONIT – STRANSKE DEJAV-

NOSTI, podjetje za proizvodnjo, storitve

in trgovino, d.o.o., Medvode, Cesta ko-
mandanta Staneta 38

Skrajšana firma: DONIT – STRANSKE
DEJAVNOSTI, d.o.o., Medvode

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1215 Medvode, Cesta koman-
danta Staneta 38

Osnovni kapital: 119,820.296,58 SIT
Ustanovitelj: DONIT, Kemična indistri-

ja, d.d. – v likvidaciji, izstop 29. 8. 1997.
Pripojitev k DONIT – TESNITI na pod-

lagi pripojitvene pogodbe z dne 29. 8. 1997.
Pripojitev začne veljati z vpisom v register
po sedežu prevzemne družbe.

Srg 94/19585 Rg-113965

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 94/19585 z dne 18. 8. 1997 pod
št. vložka 1/10073/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Firma: SABO, Podjetje za gostinstvo,
trgovino in prevozništvo d.o.o., Novosad-
ska 4, Ljubljana

Skrajšana firma: SABO, d.o.o., Novo-
sadska 4, Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Novosadska 4
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Begić Safet in Žabić Bo-

ris, izstopila 29. 12. 1994.
Sklep skupščine z dne 29. 12. 1994 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Begić Safet, Novosadska 4, Ljubljana
in Žabič Boris, Resljeva 26, Ljubljana.

Srg 97/00540 Rg-114043

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/00540 z dne 14. 10. 1997 pod št.
vložka 1/23141/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: LIBE COMMERCE, Trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Tržaška 116

Skrajšana firma: LIBE COMMERCE,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 116
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Gavrič Milan, izstop 24. 1.

1997.
Sklep skupščine z dne 24. 1. 1997 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Milan Gavrič, Rusjanov trg 1, Ljubljana.

Srg 97/01795 Rg-114062

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/01795 z dne 28. 7. 1997 pod
št. vložka 1/26249/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile po-
datki:

Matična št.: 5872529
Firma: EURO MEDIA SERVIS, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Poljanska ce-
sta 97

Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Mohorjeva družba v Ce-

lovcu, d.o.o., Ljubljana in Neue Welle Ba-
yern, Rundfunk–Verwaltungsgesellschaft
mbH, izstopila 25. 3. 1997.

Sklep skupščine z dne 25. 3. 1997 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Mohorjeva družba v Celovcu, d.o.o.,
Ljubljana, Grubarjevo nabrežje 6 in Neue
Welle Bayern Rundfunk–Verwaltungs-
gesellschaft mbH, Nurnberg, Pretzfelder
Strasse 7–11.

Srg 97/03649 Rg-114087

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/03649 z dne 2. 7. 1997 pod
št. vložka 1/12789/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi pripoji-
tve k družbi Center za gospodarsko sveto-
vanje d.o.o., Ljubljana, (1/03059/00), s te-
mile podatki:

Firma: CGS – ORGANON, inženiring
za organizacijsko in lastninsko preobraz-
bo podjetij, d.o.o., Ljubljana, Trubarje-
va 3

Skrajšana firma: CGS – ORGANON,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 3
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelji:  CGS,  p.o.,  Ljubljana,

Kosi  Franc  in  Ivanko  Štefan,  izstopili
12. 6. 1996.

Izbirs družbe zaradi pripojitve k Centru
za gospodarsko svetovanje d.o.o., Ljubljana,
Trubarjeva 3, vpisana na št. reg. vl.
1/03059/00 na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 12. 6. 1996.

Srg 97/03650 Rg-114088

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/03650 z dne 2. 7. 1997 pod
št. vložka 1/12790/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi pripoji-
tve k družbi Center za gospodarsko sveto-
vanje d.o.o., Ljubljana, (1/03059/00), s te-
mile podatki:

Firma: CGS–ECOMETER, družba za
finančne in ekonomske meritve, vredno-
tenje, ekspertize, revizijo, davčno ter pre-
moženjsko in podjetniško svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 3

Skrajšana  firma:  CGS–ECOMETER,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 3
Osnovni kapital: 4,500.000 SIT
Ustanovitelji: CGS, p.o., Ljubljana, Škof

Milan in Artiček Daniel, izstopili 12. 6.
1996.

Izbirs družbe zaradi pripojitve k Centru
za gospodarsko svetovanje d.o.o., Ljubljana,
Trubarjeva 3, vpisana na št. reg. vl.
1/03059/00 na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 12. 6. 1996.
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Srg 97/03651 Rg-114089

Okrožno sodišče v Ljubljani je s skle-
pom Srg št. 97/03651 z dne 2. 7. 1997 pod
št. vložka 1/23355/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi pripoji-
tve k družbi Center za gospodarsko sveto-
vanje, d.o.o., Ljubljana, (1/03059/00), s te-
mile podatki:

Firma:  LOVRENČIČ & PARTNER,
svetovalna in revizijska družba, d.o.o.,
Ljubljana

Skrajšana firma: L & P – svetovanje in
revizija, d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 3
Osnovni kapital: 100.000 SIT
Ustanovitelj: Center za gospodarsko sve-

tovanje, mag. Milan Lovrenčič dipl. ek., iz-
stop 12. 6. 1996.

Izbirs družbe zaradi pripojitve k Centru
za gospodarsko svetovanje, d.o.o., Ljub-
ljana, Trubarjeva 3, vpisana na št. reg. vl.:
1/03059/00 na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 12. 6. 1996.

Srg 97/03652 Rg-114090

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 97/03652 z dne 2. 7. 1997 pod št. vlož-
ka 1/12851/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi pripojitve k družbi
Center za gospdarsko svetovanje d.o.o., Ljub-
ljana, (1/03059/00), s temile podatki:

Firma: CGS – DIAGRAM, podjetje za
izdajo in promet z vrednostnimi papirji,
d.o.o., Ljubljana, Trubarjeva 3

Skrajšana  firma:  CGS – DIAGRAM,
d.o.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Trubarjeva 3
Osnovni kapital: 231.336 SIT
Ustanovitelja: CGS, p.o., Ljubljana in

Braune Janez, izstopila 12. 6. 1996.
Izbirs družbe zaradi pripojitve k Centru

za gospodarsko svetovanje d.o.o., Ljubljana,
Trubarjeva 3, vpisana na št. reg. vl.
1/03059/00 na podlagi pripojitvene pogod-
be z dne 12. 6. 1996.

Srg 96/02938 Rg-114449

Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom
Srg št. 96/02938 z dne 3. 10. 1997 pod št.
vložka 1/12429/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5499623
Firma: ABO & ANZELC, podjetje za

trgovino, zastopstva, proizvodnjo, prevoz
in druge storitve, d.n.o., Ljubljana

Skrajšana  firma:  ABO  &  ANZELC,
d.n.o., Ljubljana

Pravnoorg. oblika: družba z neomejeno
odgovornostjo

Sedež: 1000 Ljubljana, Gortanova 5
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelja: Anzelc Borut in Ilič Lju-

bomir, izstopila 6. 6. 1996.
Sklep skupščine z dne 6. 6. 1996 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Borut Anzelc in Ljubomir Ilič, oba iz
Ljubljane.

MARIBOR

Srg 94/06251 Rg-111876

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg 94/06251 z dne 15. 7. 1997 pod št. vlož-
ka 1/06252/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5682363
Firma: VARPOL, proizvodno, storitve-

no in trgovinsko podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: VARPOL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2310 Slovenska Bistrica, Tovar-

niška 16/a
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanoviteljici: Rauš Klotilda in Rauš

Lešnik Romana, izstopili 15. 7. 1997.

Srg 96/00879 Rg-113083

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg 96/00879 z dne 11. 9. 1997 pod št. vlož-
ka 1/07385/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5702011
Firma:  FONDHOLDING,  družba  za

ustanavljanje, financiranje, upravljanje in
saniranje družb, d.o.o. & CO. KON-
TRAKTINVEST, financiranje družb, k.d.d.

Skrajšana firma: FONDHOLDING,
d.o.o. & CO. KONTRAKTINVEST, k.d.d.

Pravnoorg. oblika: komanditna delniška
družba

Sedež: 2230 Lenart v Slovenskih gori-
cah, Kidričeva 16

Osnovni kapital: 12,700.000 SIT
Ustanovitelji: Fondholding, d.o.o. –

komplementar, Ivanjko Šime, Potočnik An-
ton, Potočnik Anton st., Potočnik Peter, Šo-
šter Marija, Žavcer Darja, Vogrin Ivan,
Ivanjko Leo, Zdravkovič Miodrag, Lipičar
Rado, Hazabent Andrej, Žavcer Branko, Po-
točnik Arsevski Mira in Žavcer Dušan, iz-
stopili 19. 8. 1997.

Srg 96/00184 Rg-114260

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg 96/00184 z dne 1. 10. 1997 pod št. vlož-
ka 1/01835/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5355117
Firma: INOVEL, podjetje za proizvod-

njo in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: INOVEL, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2000 Maribor, Košaški dol 20
Osnovni kapital: 112.000 SIT
Ustanovitelj: Gomar, d.d., izstop 23. 4.

1997.

Srg 96/01170 Rg-114264

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg 96/01170 z dne 1. 10. 1997 pod št. vlož-
ka 1/05017/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5577870
Firma: KOREKT, trgovina in storitve,

d.o.o.

Skrajšana firma: KOREKT, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2352 Selnica ob Dravi, Mari-

borska 63
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelji: Kotnik Karl, Režonja Ve-

ra in Kotnik Avrelija, izstopili 25. 9. 1997.

Srg 96/01338 Rg-114265

Okrožno sodišče v Mariboru je s sklepom
Srg 96/01338 z dne 1. 10. 1997 pod št. vlož-
ka 1/06189/00 izbrisalo iz sodnega registra
tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Firma: KOSTANJŠEK, trgovsko, pre-
vozniško in storitveno podjetje, d.o.o.

Skrajšana firma: KOSTANJŠEK, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2319 Poljčane, Na Boč 25
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Ustanovitelj: Kostanjšek Mihael, izstop

25. 9. 1997.

MURSKA SOBOTA

Srg 21/97 Rg-107621

Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:

Družba MILA, Storitveno, trgovsko in
proizvodno podjetje Tropovci, d.o.o., Šol-
ska ul. 2, Tišina, vpisano v vl. št. 1/592-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanoviteljev Titan Ljudmile in Titan Dali-
voja, oba Tropovci, Šolska ulica 2, z dne
15. 1. 1997.

Družba ima poplačane vse obveznosti
ter urejena razmerja z delavci.

Obveznost plačila vseh morebitnih preo-
stalih obveznosti družbe sta prevzela Titan
Ljudmila in Titan Dalivoj.

Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese na
oba ustanovitelja.

Proti sklepu ustanoviteljev o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
ki ali pristojni državni organi v roku 15 dni
od dneva objave vložijo ugovor pri Okrož-
nem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 19. 5. 1997

Srg 96/00220 Rg-113860

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s
sklepom Srg št. 96/00220 z dne 24. 9. 1997
pod št. vložka 1/00605/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5401216
Firma:  AUTOOLDER,  izvoz – uvoz,

Černalavci, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 9000 Murska Sobota, Černelav-

ci, Gorička ul. 51
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Puhar Jože, izstopil 24. 9.

1997.
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Sklep družbenika z dne 2. 7. 1996 o pre-
nehanju družbe po skrajšanem postopku.

Izbirs družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku je bil vpisan v sodni regi-
ster dne 24. 9. 1997 s sklepom Srg 220/96.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti iz-
brisane družbe je prevzel Jože Puhar, Čer-
nelavci, Gorička ul. 51.

Srg 94/00675 Rg-113889

Okrožno sodišče v Murski Soboti je s skle-
pom Srg št. 94/00675 z dne 26. 9. 1997 pod št.
vložka 1/00318/00 izbrisalo iz sodnega regi-
stra tega sodišča družbo zaradi prenehanja po
skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5305454
Firma: HOTING, podjetje za trgovino,

turizem, gostinstvo in marketing, Videm
ob Ščavnici, d.o.o.

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 9244 Videm ob Ščavnici, Biser-
jane št. 21

Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanoviteljica: Hojs Katica, izstopila

26. 9. 1997.
Sklep ustanoviteljice z dne 19. 2. 1996 o

prenehanju družbe po skrajšanem postopku.
Dne 26. 9. 1997 je bila družba izbrisana

iz registra zaradi prenehanja po skrajšanem
postopku. Obveznost plačila vseh morebit-
nih preostalih obveznosti izbrisane družbe
je prevzela Katica Hojs, Biserjane 21, Vi-
dem ob Ščavnici.

NOVA GORICA

Srg 96/00448 Rg-101236

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00448 z dne 17. 12. 1996 pod
št. vložka 1/01995/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5570247
Firma: FUMA, Trgovsko in storitveno

podjetje, d.o.o., Ajdovščina
Skrajšana  firma:  FUMA,  d.o.o.,  Aj-

dovščina
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5270 Ajdovščina, Goriška ce-

sta 20
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanoviteljic družbe z dne 27. 7.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zeli Furlan Ivica in Furlan Barbara, obe Go-
riška cesta 20, Ajdovščina.

Srg 96/00629 Rg-110692

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00629 z dne 16. 6. 1997 pod
št. vložka 1/02160/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5570042
Firma: HORTITEHNIKA, Svetovanje

v sadjarstvu, vinogradništvu in vrtnar-
stvu, d.o.o., Ajdovščina

Skrajšana  firma:  HORTITEHNIKA,
d.o.o., Ajdovščina

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5270 Ajdovščina, Lavričeva 57
Osnovni kapital: 8.000 SIT
Sklep ustanovitelja družbe z dne 29. 10.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila morebit-
nih obveznosti izbrisane družbe prevzema
Brecelj Marijan, Lavričeva 57, Ajdovščina.

Srg 97/00207 Rg-111618

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00207 z dne 11. 7. 1997 pod
št. vložka 1/00352/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5294967
Firma: GALATEA, d.o.o., podjetje za

svetovanje, posredovanje in storitve, No-
va Gorica

Skrajšana firma: GALATEA, d.o.o., No-
va Gorica

Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-
govornostjo

Sedež: 5000 Nova Gorica, Josipa Ma-
kuca 23

Osnovni kapital: 3.000 SIT
Ustanovitelji: Pavliha Irena, Porenta Mar-

ko in Pavliha Matjaž, izstopili 10. 7. 1997.
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 19. 12.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe so prev-
zeli Pavliha Matjaž in Pavliha Irena, oba
Josipa Makuca 23, Solkan ter Porenta Mar-
ko, Kidričeva 74, Trzin.

Srg 97/00424 Rg-111620

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00424 z dne 11. 7. 1997 pod
št. vložka 1/01153/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podatki:

Matična št.: 5404665
Firma: KAFE NEVA, Pražarna in go-

stinstvo, Most na Soči, d.o.o.
Skrajšana firma: KAFE NEVA, Most

na Soči, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5216 Most na Soči, Most na So-

či 60a
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelja: Rovšček Neva in Rovšček

Danilo, izstopila 11. 7. 1997.
Sklep ustanoviteljev družbe z dne 25. 3.

1997 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe sta prev-
zela Rovšček Neva in Rovšček Danilo, oba
Most na Soči 29, Most na Soči.

Srg 97/00825 Rg-113038

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 97/00825 z dne 22. 9. 1997 pod
št. vložka 1/02387/00 izbrisalo iz sodnega

registra tega sodišča prevzeto družbo s te-
mile podatki:

Matična št.: 5601720
Firma: GRAFOS, Podjetje za razvoj

grafične dejavnosti, d.d., Nova Gorica
Skrajšana firma: GRAFOS, d.d., Nova

Gorica
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 5000 Nova Gorica, Vojkova 56
Osnovni kapital: 63.000 SIT
Ustanovitelji: Slejko Anton, Gorjup

Zvonko, Vodopivec Olivija, Mervič Miran-
da, Batič Anton, Humar Mauricij, Škarabot
Goran, Forčesin Danilo in Lutman Janko,
izstopili 22. 9. 1997.

Pripojitev vpisana v sodni register 19. 9.
1997, Srg 64/95.

Rg-113267

Družba BIT AMBIENT, Betonski iz-
delki, d.o.o., Vipolže, Vipolže 31, Dobro-
vo, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. reg. vl. 1-697-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 29. 9. 1997.

Ustanovitelj je Tišma Radko, Vipolže 31,
Dobrovo, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 29. 9. 1997

Rg-113268

Družba ECOGLASS, Proizvodnja ste-
kla, d.o.o., Žigoni 41, Renče, vpisana pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru
s št. reg. vl. 1-3538-00, preneha po skrajša-
nem postopku po sklepu ustanovitelja druž-
be z dne 24. 9. 1997.

Ustanovitelj je FINVETRO, s.p.a., Via
Marco Pollo 24, Torino, Italija, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe ter
izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.

Upniki lahko uveljavljajo terjatve do
ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa
iz sodnega registra.

Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo so-
dišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz regi-
stra. O ugovoru odloča sodišče, ki je spreje-
lo sklep o prenehanju.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 24. 9. 1997

Srg 96/00766 Rg-110497

Okrožno sodišče v Novi Gorici je s skle-
pom Srg št. 96/00766 z dne 16. 6. 1997 pod
št. vložka 1/00676/00 izbrisalo iz sodnega
registra tega sodišča družbo zaradi preneha-
nja po skrajšanem postopku s temile podatki:
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Matična št.: 534607
Firma: DEM-COLOR, Trgovina in sto-

ritve, d.o.o., Branik
Skrajšana firma: DEM-COLOR, d.o.o.,

Branik
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 5295 Branik, Branik 111
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Sklep ustanovitelja družbe z dne 24. 12.

1996 o prenehanju družbe po skrajšanem
postopku.

Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-
šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe prevze-
ma Švagelj Egidij, Branik 111, Branik.

NOVO MESTO

Srg 94/01585 Rg-44385

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 94/01585 z dne 31. 7. 1996
pod št. vložka 1/00788/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5354196
Firma:  MARATON,  proizvdonja  in

prodaja koles, Semič, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8333 Semič, Kot pri Semiču n.h.
Osnovni kapital: 2.000 SIT
Ustanovitelj: Pašič Janez, izstop 15. 5.

1994.
Sklep skupščine z dne 15. 5. 1994 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po skraj-

šanem postopku. Obveznost plačila more-
bitnih obveznosti izbrisane družbe je prev-
zel Pašič Janez, Kot pri Semiču 76 c, Semič.

Srg 37/97 Rg-103236

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba PPAG, trgovina, zastopništvo,
posredništvo, gostinstvo, Podgora, d.o.o.,
Podgora 5, Straža, vpisana na reg. vl. št.
1-2320/00, preneha po skrajšanem postop-
ku po sklepu skupščine z dne 27. 12. 1996.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanoviteljica je Gregorčič Drašler An-
tonija, Podgora 5, Straža, z ustanovitvenim
kapitalom 2,408.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 2,408.000
SIT prenese v celoti na ustanoviteljico.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 3. 2. 1997

Srg 485/97 Rg-114214

Okrožno sodišče v Novem mestu kot re-
gistrsko sodišče na predlog objavlja sklep:

Družba VALIDENG, validacije in in-
ženiring iz čistih prostorov in informati-
ke, d.o.o., Novo mesto, Seidlova 76, vpisa-
na na reg. vl. št. 1-314/00, preneha po skraj-
šanem postopku po sklepu skupšine z dne
29. 10. 1997.

Družba nima nobenih obveznosti in ni-
ma zaposlenih delavcev.

Ustanovitelj je Gorenc Rajmund, Ul. Sta-
re pravde 49, Novo mesto, z ustanovitvenim
kapitalom 1,747.000 SIT, ki prevzema ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Po prenehanju družbe po skrajšanem po-
stopku se ustanovitveni kapital 1,747.000
SIT prenese v celoti na ustanovitelja.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dne-
va objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 5. 11. 1997

Srg 97/00358 Rg-114307

Okrožno sodišče v Novem mestu je s
sklepom Srg št. 97/00358 z dne 5. 11. 1997
pod št. vložka 1/03194/00 izbrisalo iz sod-
nega registra tega sodišča družbo zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku s temile
podatki:

Matična št.: 5783798
Firma: LESGALANT, proizvodnja, tr-

govina, uvoz-izvoz, Drganja sela, d.o.o.
Skrajšana firma: LESGALANT, Drga-

nja sela, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 8351 Straža, Drganja sela 50
Osnovni kapital: 1,650.000 SIT
Ustanovitelj: Novinec Slavko, izstop

9. 6. 1997.
Sklep skupščine z dne 9. 6. 1997 o pre-

nehanju družbe po skrajšanem postopku.
Izbris družbe zaradi prenehanja po

skrajšanem postopku. Obveznost plačila
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je
prevzel Slavko Novinec, Drganja sela 50,
Straža.

PTUJ

Srg 155/96 Rg-109566

Družba SABI, podjetje za komisijsko
prodajo in prodajo na drobno d.o.o., Ptuj,
Nova cesta 2, reg. št. vl. 1/1424-00, katere
ustanovitelja sta Stoger Sabina in Stoger
Ervin, oba Vintarovci 45c, Destrnik, po skle-
pu ustanoviteljev družbe z dne 5. 6. 1996
preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Stoger Sa-
bina in Stoger Ervin.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbiri družbe iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 21. 5. 1997

Srg 97/00188 Rg-113178

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00188 z dne 11. 9. 1997 pod št.
vložka 1/01117/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi zaključka
stečajnega postopka s temile podatki:

Matična št.: 5298962
Firma: MARLES NOTRANJA OPRE-

MA, d.o.o. – v stečaju
Skrajšana  firma:  MARLES  NOTRA-

NJA OPREMA, d.o.o. – v stečaju
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2277 Središče ob Dravi, Kolod-

vorska 12
Osnovni kapital: 3,128.933 SIT
Ustanovitelj: Marles Holding Maribor,

d.d., izstop 11. 9. 1997.
Izbris družbe zaradi zaključka stečajne-

ga postopka po sklepu Okrožnega sodišča
na Ptuju št. St 5/96 z dne 17. 3. 1997 (sklep
o zaključku stečajnega postopka postal prav-
nomočen dne 15. 4. 1997).

Srg 97/00276 Rg-114429

Okrožno sodišče na Ptuju je s sklepom
Srg št. 97/00276 z dne 4. 11. 1997 pod št.
vložka 1/08475/00 izbrisalo iz sodnega re-
gistra tega sodišča družbo zaradi zaključka
stečajnega postopka s temile podatki:

Matična št.: 5532191
Firma: MAXILES, trgovinsko in stori-

tveno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma: MAXILES, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno od-

govornostjo
Sedež: 2272 Gorišnica, Formin 21c
Osnovni kapital: 31.300 SIT
Ustanovitelj: Bezjak Martin, izstop 4. 11.

1997.
Izbris družbe zaradi zaključka stečajne-

ga postopka po sklepu Okrožnega sodišča
na Ptuju št. St 4/97 z dne 30. 9. 1997 (sklep
postal pravnomočen dne 25. 10. 1997).

Srg 219/96 Rg-114446

Družba ALTEA–PALČAR & CO., pod-
jetje za trgovino, gostinstvo, transport in
storitve, d.n.o., Ob gozdu 2, Kidričevo,
reg. št. vl. 1/4835-00, katere ustanovitelja
sta Palčar Božidar in Palčar Darinka, oba
Ob gozdu 2, Kidričevo, po sklepu ustanovi-
teljev družbe z dne 30. 10. 1996 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Palčar Bo-
židar in Palčar Darinka.

Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču
na Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbiri družbe iz registra.

Okrožno sodišče na Ptuju

dne 4. 11. 1997

SLOVENJ GRADEC

Srg 6099/94 Rg-610

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi Srg 6099/94 zaradi vpisa
prenehanja družbe po skrajšanem postopku
dne 2. 9. 1997 sklenilo:
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V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/4512-00 vpiše izbris družbe ABOH,
podjetje za turizem in izobraževanje,
d.o.o., Črna na Koroškem, s sedežem Ru-
darjevo 22, Črna na Koroškem, zaradi pre-
nehanja po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih obvezno-
sti izbrisane družbe prevzamejo Erjavec Ja-
ni, Ravne na Koroškem, Dobja vas 103,
Zmagaj Mitja, Črna na Koroškem, Rudarje-
vo 22 in Repanšek Borut, Črna na Ko-
roškem, Center 131.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 2. 9. 1997

Srg 6092/94 Rg-104919

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 6092/94 zaradi vpi-
sa prenehanja družbe po skrajšanem postop-
ku dne 24. 6. 1996 sklenilo:

V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5823-00 vpiše izbris družbe MO-
SERIAT, trgovsko, storitveno in pro-
izvodno podjetje, d.o.o., s sedežem Do-
brova 38, Radlje ob Dravi, zaradi prene-
hanja po skrajšanem postopku.

Obveznost  plačila  morebitnih  obvez-
nosti  izbrisane  družbe  prevzame  Majdi-
ca Moser, Zgornja Višinga 41, Radlje ob
Dravi.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 24. 6. 1996

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 024-2/97-3 Ob-5335

Pravila Sindikata javnih uslužbencev
Slovenije, Organizacija sindikata Občine
Sežana, Sežana, Partizanska cesta 4, ki so
jih sprejeli člani organizacije sindikata na
I. ustanovni seji dne 24. 11. 1997, se hrani-
jo na oddelku za občo upravo, druge uprav-
ne naloge in skupne zadeve Upravne enote
Sežana.

Pravila Organizacije sindikata Občine
Sežana so vpisana v evidenco statutov sin-
dikatov pod zap. št. 9, dne 1. 12. 1997.

Št. 028-14/97-02 Ob-5336

Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, izpostava Center, oddelek za ob-
čo upravo, družbene dejavnosti in skupne
zadeve z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov, dne 28. 11. 1997, pod zap. št.
240, z nazivom pravila sindikata Obad Pri-
reditve, d.o.o., ki ga je zahtevala pooblašče-
na  oseba  sindikata  z  imenom:  Sindikat
Obad Prireditve, d.o.o., matično številko:
1159640  in  sedežem:  Grablovičeva  uli-
ca 30, Ljubljana.

Št. 028-15/97-02 Ob-5337

Republika Slovenija, Upravna enota
Ljubljana, izpostava Center, oddelek za ob-
čo upravo, družbene dejavnosti in skupne
zadeve z dnem izdaje te odločbe sprejme v
hrambo statut, vpisan v evidenco statutov
sindikatov, dne 1. 12. 1997, pod zaporedno
št. 241, z nazivom pravilnik sindikata pod-
jetja, ki ga je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata z imenom: Sindikat OŠ Prežihov
Voranc, Neodvisnost, Ljubljana, matično
številko: 1159658 in sedežem: Prežihova
ulica 8, Ljubljana.

Št. 007-2/97-3/5 Ob-5338

Pravila sindikata delavcev gostinstva
in turizma Slovenije hotela Košenjak, s
sedežem Koroška cesta 47, Dravograd, se
z dnem 1. 12. 1997 hranijo pri Upravni eno-
ti Dravograd.

Pravila so napisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 32.

Št. 02400-002/97-01/0443 Ob-5340

Oddelek za gospodarske in negospodar-
ske dejavnosti ter promet in zveze Upravne
enote Žalec sprejme dne 1. 12. 1997 v hram-
bo statut, vpisan v evidenco statutov sindi-
katov pod št. 71 z nazivom pravila sindikata
družbe Hmezad, Kmetijska zadruga Petrov-
če, ki ga je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata z imenom Sindikat kmetijstva in
živilske industrije Slovenije, Hmezad
kmetijska zadruga Petrovče in sedežem
Petrovče 1.

Št. 02400-6/97 Ob-5341

Republika Slovenija, Upravna enota
Slovenj Gradec, oddelek za občo upravo,
druge upravne naloge in skupne zadeve je
dne 4. 12. 1997 vpisal v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 6/97 pravila sindi-
kata  šole,  Sindikata  vzgoje,  izobraže-
vanja  in  znanosti  Slovenije,  SVIZ
Osnovne  šole  Šmartno  pri  Slovenj
Gradcu.

Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke izreka postane sindikat pravna
oseba.

Št. 127-9/97 Ob-5373

Veljavna pravila Sindikata Zavaroval-
nice Triglav, d.d., Območne enote Novo
mesto, Novi trg, Novo mesto, ki so bila
dne 24. 10. 1997 sprejeta na članskem se-
stanku, se sprejmejo v hrambo pri Upravni
enoti Novo mesto.

Pravila  sindikata  so  vpisana  v  evi-
denco temeljnih aktov sindikatov pod zap.
št. 157.

Št. 127-10/97 Ob-5374

Veljavna pravila Sindikata družbe Pro-
tekt, d.o.o., Novo mesto, Tavčarjeva ulica
št. 3, Novo mesto, ki so bila dne 23. 11.
1997 sprejeta na članskem sestanku, se
sprejmejo v hrambo pri Upravni enoti Novo
mesto.

Pravila  sindikata  so  vpisana  v  evi-
denco temeljnih aktov sindikatov pod zap.
št. 156.

Razglasi sodišč

Pri navedenih sodiščih teče postopek,
da se razglasijo za mrtve osebe, ki so
pogrešane.

Pogrešance pozivamo, da se oglase;
vsi drugi, ki kaj vedo o njihovem živ-
ljenju, naj to javijo sodniku in začas-
nemu skrbniku oziroma predlagatelju v
roku treh mesecev po objavi oglasa, ker
bo sicer sodišče po preteku tega roka
pogrešanca razglasilo za mrtvega.

N 28/95 R-218

Andrej Juršič, rojen 7. 9. 1901 v Mako-
lah, nazadnje stanujoč Makole 12, p. Mako-
le in Marija Juršič, roj. Eržen, roj. 2. 10.
1897 v Svetem Vidu pri Stični, nazadnje
stanujoča Makole 12, p. Makole sta pogre-
šana od avgusta 1945 (na predlog Marije
Senčar, 11 Nullaburra Rd., Caringbah, New
Sout Wales, 2229, Avstralija).

Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici

dne 15. 11. 1995

Oklici o skrbnikih in razpravah

III D 824/96 R-195

To sodišče je v zapuščinski zadevi po
pok. Mariji Kržič, hčeri Franca, rojeni
30. 1. 1910, umrli 30. 8. 1996, nazadnje sta-
nujoči Rakitna 50, drž. Republike Slovenije
sklenilo:

Mojca Hribernik, sodnica tega sodišča,
se postavi za zakonito zastopnico dediču
Kržič Marjanu, rojenem 31. 8. 1948, ki je
neznanega prebivališča.

Začasna zastopnica bo Kržič Marjana za-
stopala vse dotlej, dokler Kržič Marjan ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem, oziroma dokler skrbstveni organ
ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrb-
nika.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 8. 7. 1997

III D 706/96 R-196

To sodišče je v zapuščinski zadevi po
pok. Kržič Antonu, sinu Janeza, rojenem
19. 11. 1936, umrlem med 1. 2. in 1. 4. 1995,
nazadnje stanujočem Rakitna 50, drž. Re-
publike Slovenije sklenilo:

Mojca Hribernik, sodnica tega sodišča
se postavi za začasno zastopnico zap. bratu
Kržič Marjanu, rojenemu 31. 8. 1948, ki je
neznanega prebivališča.

Začasna zastopnica bo dediča zastopala
toliko časa, dokler Kržič Marjan ali njegov
pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem,
oziroma dokler skrbstveni organ ne bo spo-
ročil sodišču, da je postavil skrbnika.

Okrajno sodišče v Ljubljani

dne 8. 7. 1997
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I P 375/97 R-199

To sodišče je po sodnici Karmen Iglič
Stroligo, v pravdni zadevi tožeče stranke
Olge Davidove, Cesta XXX/12, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnica Karmen Pavlin iz
Ljubljane, proti toženi stranki Sergeju Pa-
vloviču Davidovu, neznanega bivališča,
zadnje začasno bivališče v Sloveniji, Ljub-
ljana, Cesta XXX/12, zaradi razveze za-
konske  zveze,  dodelitve  otroka  in  dolo-
čitve  preživnine,  dne  26.  11.  1997
sklenilo

na podlagi določila 4. točke drugega od-
stavka 84. člena zakona o pravdnem po-
stopku (v nadaljevanju ZPP) se toženi stran-
ki Davidovu Sergeju Pavloviču, neznanega
bivališča, postavlja začasna zastopnica Ir-
ma Kirin Zakrajšek, strokovna sodelavka
tukajšnjega sodišča.

Začasna zastopnica bo zastopala toženo
stranko v pravdni zadevi I P 375/97, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne na-
stopi pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da mu
je postavil skrbnika.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 26. 11. 1997

Stečajni postopki
in likvidacije

Popravek

Pri objavi sklepa o začetku postopka pri-
silne poravnave zoper dolžnika Lesna in-
dustrija Idrija, d.o.o., Sp. Idrija, objav-
ljam v Uradnem listu RS, št. 73 z dne 28.
XI. 1997, S-470, St 13/97, se na koncu skle-
pa podpiše sodišče:

Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 20. 11. 1997

Uredništvo

Št. 49/97 S-479

To sodišče je s sklepom St 49/97 dne
3. 12. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom AB & MZ d.o.o., Podvine 23b,
Zagorje.

Za stečajnega upravitelja se imenuje To-
ne Jagodic 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 ta-
koj poravnajo stečajni masi. Upnike pozi-
vamo, da prijavijo svoje terjatve stečajne-
mu 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 11. 3. 1998 ob 9. uri, v konferenčni
dvorani tukajšnjega sodišča.

Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
3. 12. 1997.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 3. 12. 1997

Št. 7/95 S-480

To sodišče je s sklepom St 7/95 dne
25. 11. 1997 zaključilo stečajni postopek
nad Slovenske združene male elektrarne
d.d., Ljubljana – v stečaju.

Upniki se zoper ta sklep lahko pritožijo
v roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS.

Po pravnomočnosti sklepa o zaključku
stečajnega postopka se odredi vpis izbrisa
družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 25. 11. 1997

St 5/97 S-481

S sklepom Višjega sodišča v Kopru, opr.
št. Cpg 91/97 je bil razveljavljen sklep tega
sodišča, opr. št. St 22/95 z dne 31. 1. 1997 o
začetku in zaključku stečajnega postopka
nad dolžnikom IMP Instalcommerce
d.o.o., Izola, Polje 5.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 1. 12. 1997

St 6/97 S-482

S sklepom Višjega sodišča v Kopru, opr.
št. Cpg 93/97 je bil razveljavljen sklep tega
sodišča, opr. št. St 26/96 z dne 31. 1. 1997 o
začetku in zaključku stečajnega postopka
nad dolžnikom IMP Enegra d.o.o., Koper,
Ul. 15. maja št. 21.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 1. 12. 1997

St 29/96 S-483

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 29/96, da je sklep tega sodišča,
opr. št. 3/95 z dne 18. 7. 1996, s katerim je
bil stečajni postopek zoper dolžnika Renex,
d.o.o., Vilfanova 34, Portorož začet in za-
ključen, razveljavljen.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 27. 11. 1997

St 23/91 S-484

V stečajnem postopku nad dolžnikom
Obrtna zadruga »Bor« Sežana, p.o., Par-
tizanska c. 17, Sežana – v stečaju, bo narok
za preizkus terjatev dne 12. 1. 1998 ob 9.45
v sobi št. 153 tega sodišča.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 1. 12. 1997

St 25/97 S-485

To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 25/97 sklep z dne 1. 12. 1997:

I. Ugotovi se umik predloga za začetek
postopka prisilne poravnave med dolžni-
kom: LIP Pohištvo, Predelava lesa in tr-
govina d.d., Liptovska ulica 34, Slovenske
Konjice in njegovimi upniki, ter se posto-
pek prisilne poravnave ustavi.

II. Upravitelj prisilne poravnave Kos To-
maž, Sp. Gorče 8, Braslovče, se razreši funk-
cije upravitelja prisilne poravnave.

III. Začne se stečajni postopek nad dolž-
nikom: LIP Pohištvo, Predelava lesa in tr-
govina d.d., Liptovska ulica 34, Slovenske
Konjice.

IV. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Kos Tomaž, dipl. ek., Sp. Gorče 8, Braslovče.

V. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in v

Uradnem listu RS, ter vpisa začetka stečaj-
nega postopka v sodni register pri tem so-
dišču.

VI. Dolžnike  pozivamo,  naj  brez  od-
lašanja poravnajo svoje dolgove stečajni
masi.

Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje ter-
jatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva, ko je bil oklic o začetku stečajnega
postopka objavljen v Uradnem listu RS, ra-
zen, če svojih terjatev niso prijavili že v
postopku prisilne poravnave. Prijave je tre-
ba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpi-
sano takso.

VII. I. narok za preizkus terjatev bo dne
4. marca 1998 ob 9. uri na sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.

VIII. Oklic o začetku stečajnega postop-
ka se nabije na oglasno desko dne 1. 12.
1997.

Okrožno sodišče v Celju

dne 1. 12. 1997

St 17/97-5 S-486

Z dne 3. 12. 1997 se začne likvidacijski
postopek  nad  dolžnikom  KK Radgona,
Podjetje za poslovni inženiring Gornja
Radgona p.o., Gornja Radgona, Jurkovi-
čeva 5–9.

Za likvidacijskega upravitelja se postavi
Miran Žilavc dipl. jur. iz Murske Sobote,
Zelena ulica 25.

Upnike  likvidacijskega  dolžnika  pozi-
vamo,  da  z  vlogo  v  dveh  pismenih
izvodih in potrebno dokumentacijo prija-
vijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica.

Dolžnike likvidacijskega dolžnika pozi-
vamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.

Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 23. 2. 1998 ob 12. uri, pri tem sodišču v
sobi št. 9.

Oklic o začetku likvidacijskega postop-
ka se dne 3. 12. 1997 nabije na oglasno
desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana od-
ločba o začetku likvidacijskega postopka,
istočasno pa pošlje v objavo Uradnemu li-
stu RS. Tega dne nastopijo vse pravne po-
sledice začetka likvidacijskega postopka,
nad KK Radgona, Podjetje za poslovni in-
ženiring Gornja Radgona p.o., Gornja Rad-
gona, Jurkovičeva 5–9 in prenehajo pravi-
ce pooblaščencev likvidacijskega dolžnika
razpolagati s premoženjem likvidacijskega
dolžnika.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 3. 12. 1997

St 7/93 S-487

To sodišče obvešča vse upnike, da je
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev v stečajni zadevi zoper stečajne-
ga dolžnika Ciciban, Tovarna obutve in
otroških potrebščin d.o.o., Miren, v steča-
ju, določen za 5. 1. 1998 ob 14. uri v sobi
122/I tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek vpogledajo vsak
delovni dan pri tem sodišču v času od 8. do
16. ure v sobi 114/I.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 2. 12. 1997
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St 23/93 S-488

To sodišče obvešča vse upnike, da bo
peti narok za preizkus terjatev v stečajni
zadevi zoper stečajnega dolžnika »M6«, Tr-
govina na debelo in drobno d.o.o., Miren
– v stečaju dne 5. 1. 1998 ob 13.45 v sobi
122/I tega sodišča.

Okrožno sodišče v Novi Gorici

dne 2. 12. 1997

St 6/97 S-489

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v zadevi dolžnika Stilles Mobi,
Stilno pohištvo, d.o.o., Sevnica za dne
25. 2. 1998 ob 9. uri v razpravni dvorani
IV/II tega sodišča, CKŽ 12.

Upniki si lahko ogledajo načrt finančne
reorganizacije v sobi št. 218/II v času urad-
nih ur vsak dan od 9. do 12. ure, v sredo pa
tudi od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 2. 12. 1997

St 7/97 S-490

To  sodišče  razpisuje  narok  za  prisil-
no  poravnavo  v  zadevi  dolžnika  Stilles
Stilno pohištvo in notranja oprema,
d.o.o., Sevnica za dne 25. 2. 1998 ob 12.30
v razpravni dvorani IV/II tega sodišča,
CKŽ 12.

Upniki si lahko ogledajo načrt finančne
reorganizacije v sobi št. 218/II v času urad-
nih ur vsak dan od 9. do 12. ure, v sredo pa
tudi od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 2. 12. 1997

St 5/97 S-491

To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v zadevi dolžnika Stilles inženi-
ring, Notranja oprema d.o.o., Sevnica za
dne 21. 1. 1998 ob 9. uri v razpravni dvora-
ni IV/II tega sodišča, CKŽ 12.

Upniki si lahko ogledajo načrt finančne
reorganizacije v sobi št. 218/II v času urad-
nih ur vsak dan od 9. do 12. ure, v sredo pa
tudi od 13. do 15. ure.

Okrožno sodišče v Krškem

dne 2. 12. 1997

St 3/96-69 S-492

Stečajni postopek nad podjetjem Atlas,
d.o.o., Lendavska 16, Murska Sobota se
iz razloga drugega odstavka 99. člena za-
kona o prisilni poravnavi, stečaju in likvi-
daciji, zaključi. Stečajni senat ugotavlja,
da premoženje, ki je prišlo v stečajno maso
ne zadošča niti za stroške stečajnega po-
stopka. Zoper sklep se lahko upniki prito-
žijo v 15 dneh po objavi sklepa v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Murski Soboti

dne 3. 12. 1997

St 15/94 S-493

To sodišče obvešča upnike, da bo II. na-
rok za preizkus terjatev v stečajnem postop-
ku nad dolžnikom Montana p.o., Žalec, ki
se vodi pod opr. št. St 15/94 dne 24. 12.
1997, ob 8.30, soba št. 106/I.

Okrožno sodšče v Celju

dne 4. 12. 1997

St 17/97 S-494

To sodišče na podlagi drugega odstavka
52. člena (Uradni list RS, št. 67/93, 8/96 in
39/97) objavlja sledeči oklic

1. To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo nad dolžnikom Cimos Commer-
ce, d.o.o., Koper, Trgovina z avtomobili
in servisiranje, Ulica 15. maja 18, Koper
(narok, ki je bil prvotno razpisan za dne
5. 12. 1997, je bil preklican), ki bo dne
30. 12. 1997 ob 9. uri v sobi št. 135/I.

2. Upniki si lahko predlog načrta finanč-
ne reorganizacije z dopolnitvijo z dne 5. 12.
1997 in z dne 9. 12. 1997 ogledajo v sobi št.
208/II tukajšnjega sodišča.

3. Upniki, ki so ali bodo o predlagani
prisilni poravnavi kot izhaja iz finančnega
načrta z dopolnitvijo glasovali pisno, naj
poravnalnemu senatu pošljejo glasovnico z
originalnim podpisom in žigom skupaj z do-
kazom, da je vlogo podpisal zakoniti za-
stopnik oziroma oseba pooblaščena za za-
stopanje upnika. Pri glasovanju se bodo upo-
števale tiste pisne glasovnice, ki bodo na
senat prispele najkasneje do zaključka na-
roka.

Upniki,  ki  so  o  predlagani  prisilni
poravnavi že glasovali na podlagi finanč-
nega načrta brez njegove dopolnitve z dne
5. 12. 1997 ter 9. 12. 1997 ponovno glasu-
jejo o predlagani prisilni poravnavi na pod-
lagi dopolnjenega načrta finančne reorga-
nizacije.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 9. 12. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

La-219

Vodnogospodarsko podjetje Soča p.o.,
Industrijska cesta 2, Kromberk, Nova Go-
rica podaljšuje javni poziv upravičencem
(zaposlenim, nekdanjim zaposlenim, upo-
kojenim) do interne razdelitve in notranjega
odkupa delnic. Javni poziv je bil prvič ob-
javljen v dnevniku Delo dne 7. 8. 1996.
Hkrati je bil javni poziv pribit tudi na ogla-
sni deski v podjetju.

Vpis in vplačevanje delnic na podlagi
programa lastninskega preoblikovanja, se
podaljša za 15 dni od datuma objave v časo-
pisu Delo in na oglasni deski podjetja.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v dopoldanskem času po telefonu
065/28-114 ali osebno na sedežu podjetja.
Kontaktna oseba je ga. Pirjevec.

VGP Soča, p.o., Kromberk

La-220

Na podlagi 19. člena zakona o lastnin-
skem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št.
55/92, 7/93 in 31/93, dalje ZLPP) in v skla-
du z uredbo o pripravi programa preobliko-
vanja in o izvedbi posameznih načinov last-
ninskega preoblikovanja podjetij (Ur. l. RS,

št. 13/93, 45/93, 55/93, 6/94 in 68/94) ob-
javlja Podjetje za zunanjo in notranjo trgo-
vino, inženiring in kooperacije Metalka
Commerce p.o., Ljubljana, Dalmatinova 2,
program lastninskega preoblikovanja pod-
jetja Metalka Commerce, p.o.

Program lastninskega preoblikovanja
Podjetja za zunanjo in notranjo trgovino, in-
ženiring in kooperacije Metalka Commerce
p.o., Ljubljana, Dalmatinova 2 je Agencija
Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo odobrila dne 25. 7. 1997 z od-
ločbo LP 01441/1997-ST, ki je bila potrjena
z odločbo Ministrstva za ekonomske odnose
in razvoj št. 464-09/97-79 z dne 22. 10. 1997.

I. Splošni podatki o podjetju
1. Ime: Podjetje za zunanjo in notra-

njo trgovino, inženiring in kooperacije
Metalka Commerce, p.o. Ljubljana, Dal-
matinova 2.

2. Sedež: Ljubljana, Dalmatinova 2.
3. Matična številka: 5111188.
4. Pretežna dejavnost: trgovina na debe-

lo s kovinskim in elektrotehničnim blagom.
5. Šifra podskupine dejavnosti: 070223.
II. Pravna oblika organiziranosti
Podjetje je registrirano kot družbeno

podjetje s 100% družbeno lastnino in polno
odgovornostjo pri Okrožnem sodišču v
Ljubljani, pod št. reg. vložka 1/02357/00.

III. Predvidena lastniška struktura po
končanem lastninskem preoblikovanju

– Kapitalski sklad pokojninskega in in-
validskega zavarovanja – 10%,

– Slovenski odškodninski sklad – 10%,
– Sklad RS za razvoj – 20%,
– upravičenci iz interne razdelitve –

20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa –

40%.
IV. Predvidena kombinacija načinov

lastninskega preoblikovanja
– prenos navadnih delnic na Sklade druž-

benega kapitala – 40%,
– interna razdelitev – 20%,
– notranji odkup družbenega kapitala –

40%.
V. Javni poziv k vpisu in plačilu delnic
Interna razdelitev
Metalka Commerce p.o., poziva vse

upravičence iz naslova interne razdelitve
(zaposlene, bivše zaposlene in upokojence
podjetja in podjetij katerih ima Metalka
Commerce p.o., delež), da v roku 30 dni po
objavi javnega poziva v časopisu Delo in na
oglasnih deskah v podjetju, vpišejo delnice
podjetja v zameno za lastniške certifikate
oziroma potrdila iz 25. a. člena ZLPP
(I. krog). Upravičenec, ki zamudi 30 dnevni
rok za predložitev lastniškega certifikata
oziroma potrdila ne more sodelovati pri in-
terni razdelitvi delnic podjetja. Če v nave-
denem roku ne bo vpisanih vseh 20% del-
nic, namenjenih interni razdelitvi, kar bo
najkasneje v 10 dneh po zaključku vpisnega
roka ugotovila posebna komisija, bo z inter-
nim razpisom, objavljenim na oglasnih de-
skah v podjetju, začel teči nov 30 dnevni
rok za vpis delnic ožjih družinskih članov
zaposlenih v podjetju Metalka Commerce
p.o. (II. krog). Če tudi v drugem krogu ne
bo vpisanih in vplačanih vseh 20% delnic,
bo podjetje preostanek delnic do 20% pre-
neslo na Sklad RS za razvoj oziroma sedaj
Slovensko razvojno družbo.
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Podjetje bo delnice vodilo v dematerializi-
rani obliki, udeležencem pa bo izdalo začasni-
ce oziroma potrdila po predhodnem sklepu
organa upravljanja. Kolikor bo v prvem drogu
vpisanih in vplačanih več kot 20% vseh del-
nic, bo presežek certifikatov in potrdil propor-
cionalno uporabljen za notranji odkup.

Delnice pridobljene iz interne razdelitve
so neprenosljive 2 leti od pridobitve, razen
z dedovanjem.

Notranji odkup
Podjetje Metalka Commerce p.o., Ljub-

ljana, Dalmatinova 2, poziva vse zaposlene,
bivše zaposlene in upokojence podjetja, da
v roku 30 dni po objavi tega poziva v časo-
pisu Delo in na oglasnih deskah v podjetju
vpišejo in vplačajo delnice podjetja. Upra-
vičenci bodo delnice lahko vplačevali:

– v gotovini na poseben privatizacijski
podračun,

– z morebitnimi presežki lastniških cer-
tifikatov in potrdil interne razdelitve.

Delnice se vplačujejo s 50% popustom,
vse delnice notranjega odkupa pa morajo biti
vplačane najkasneje v 4 nadaljnjih letih od
začetka programa, s tem, da morajo biti takoj
vplačane delnice v višini 20% od na Sklad RS
za razvoj prenešenih delnic notranjega odku-
pa. Program je uspešen samo, če pri njem
sodeluje najmanj 1/3 zaposlenih v podjetju.

Upravičenci bodo hkrati z vpisom delnic
podpisovali tudi pristop k delniškemu spo-
razumu – pravilom notranjega odkupa in
soglasje k aktu o preoblikovanju družbe z
vsebino statuta.

Delnice, pridobljene v okviru programa
notranjega odkupa so, dokler program ni
zaključen, prenosljive samo znotraj progra-
ma, v nadaljevanju pa v skladu z določili
statuta in delniškega sporazuma.

Vse delnice so redne, imenske in dajejo
poleg pravice do udeležbe na dobičku in
stečajni masi podjetja, tudi pravico do
upravljanja.

VI. Vpisovanje in vplačevanje delnic
Tako delnice iz interne razdelitve, kot iz

programa notranjega odkupa, bodo upravi-
čenci lahko vpisovali in vplačevali v kadrov-
ski službi podjetja na Dalmatinovi 2, vsak
delovni dan med 8. in 14. uro. Gotovinska
plačila za delnice bodo vplačevali na pose-
ben privatizacijski podračun, odprt pri Agen-
ciji za plačilni promet, št. 50100-698-27419
z oznako: vplačilo delnic notranjega odkupa
podjetja Metalka Commerce, p.o., Ljubljana.

VII. Dodatne informacije
Vse dodatne informacije v zvezi s pro-

gramom, pogoji vpisa in vplačilom delnic
dobite ne tel. št. (061) 13-36-071. Kontakt-
na oseba je Trobec Iztok.

Metalka Commerce p.o., Ljubljana

Razpisi delovnih mest

Št. 2-4-1/97 Ob-5334

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca,
Šempter pri Gorici razpisuje prosto delovno
mesto:

– predstojnika oddelka za otorinola-
ringologijo

Pogoji:
– zdravnik specialist otorinolaringolog,
– 3 leta delovnih izkušenj v specialistič-

ni stroki,
– strokovne in organizacijske sposobno-

sti vodenja.
Mandatna doba 4 leta.
– predstojnika internistične službe
Pogoj:
– zdravnik specialist internist,
– 3 leta delovnih izkušenj v specialistič-

ni stroki,
– strokovne in organizacijske sposobno-

sti vodenja.
Mandatna doba 4 leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogo-

jev naj kandidati pošljejo v roku 8 dni od
objave na naslov: Splošna bolnišnica “dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Padlih bor-
cev 13 a, Šempeter pri Gorici.

Št. 7-5-1/97 Ob-5339

Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca,
Šempeter pri Gorici vabi k sodelovanju
zdravnike za specializacijo iz naslednjih po-
dročij:

– anesteziologija,
– interna medicina,
– kirurgija,
– rentgenologija.
Kolikor se zanimate za omenjena po-

dročja se zglasite v tajništvu direktorja ozi-
roma pokličete na tel. 065/31-232.

Splošna bolnišnica
dr. Franca Derganca Nova Gorica

Ob-5401

Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena zakona o sodniški

službi (Ur. l. RS, št. 19/94 in 8/96):
a) 6 prostih mest višjih sodnikov na

Upravnem sodišču Republike Slovenije na
sedežu v Ljubljani.

Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splo-

šne pogoje za izvolitev iz 8. člena zakona o
sodniški službi in posebne pogoje za izvo-
litev na mesto višjega sodnika, določene v
3. členu zakona o spremembah in dopolni-
tvah zakona o sodniški službi ter pogoje za
izvolitev za sodnika upravnega sodišča do-
ločene  v  8. členu  zakona  o  upravnem
sporu.

Pisne prijave z življenjepisom in dokazi-
li o izpolnjevanju zahtevanih pogojev spre-
jema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.

Ministrstvo za pravosodje

Ob-5420

Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, Ce-
lje objavlja razpis za

predavatelje višje strokovne šole v
programu Gradbeništvo

za naslednja predmetna področja in zah-
tevano izobrazbo:

1. praktična geodezija (visokošolska izo-
brazba iz geodezije),

2. geotehnologija (visokošolska izobraz-
ba iz gradbeništva ter rudarstva in geoteh-
nologije),

3. visoke gradnje (visokošolska izobraz-
ba iz arhitekture ali gradbeništva).

Kandidati za pridobitev naziva predava-
telj višje strokovne šole morajo izpolnjevati
pogoje v skladu:

– z zahtevami zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l.
RS, št. 12/96, 92. in 96. člen),

– s kriteriji za določitev vidnih dosežkov
na strokovnem področju za pridobitev naziva
predavatelj višje šole (Ur. l. RS, št. 27/96) in

– z zahtevano izobrazbo za posamezno
predmetno področje.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo v 8 dneh od
objave razpisa na naslov: Šolski center Ce-
lje, Pot na Lavo 22, Celje, s pripisom “Višja
strokovna šola”.

Kandidate bomo o imenovanju obvestili
v zakonitem roku.

Šolski center Celje

Javna naročila

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev Občine Naklo, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 75 z dne 5. XII. 1997,
Ob-5279, Št. 102/1-397 se datum javnega
odpiranja ponudb v 6. točki pravilno glasi:
»Javno odpiranje ponudb bo 5. 1. 1998 ob
12. uri...«

Uredništvo

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za adaptacijo obstoječih prostorov
v pritličju Mestne občine Murska Sobota z
opremo, Mestne občine Murska Sobota, ob-
javljenem v Uradnem listu RS, št. 75, z dne
5. XII. 1997, Ob-5284, Št. 033-785/97, se
datum predložitve ponudb v 5. točki pravil-
no glasi: “...najkasneje do 29. 12. 1997...”

Uredništvo

Popravka
Ob-5435

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za opremo za spremljanje bioteh-
ničnih in kemičnih procesov v tleh, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št.  75 z dne
5. XII. 1997, Ob-5231, Št. 98-97 se datumi
pravilno glasijo:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene  najkasneje  do  29. 12. 1997  ob
12. uri.

Javno odpiranje ponudb bo 5. 1. 1998 ob
12. uri.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 1. 1998.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan do 29. 12. 1997 med 9. in
12. uro.

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za raziskovalni svetlobni mikro-
skop z napravo za mikrofotografijo, objav-
ljenem v Uradnem listu RS, št.  75 z dne
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5. XII. 1997, Ob-5232, Št. 98-97 se datumi
pravilno glasijo:

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene  najkasneje  do  29. 12. 1997 ob
12. uri.

Javno odpiranje ponudb bo 5. 1. 1998 ob
13.30.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 26. 1. 1998.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
vsak delovni dan od 29. 12. 1997 med 9. in
12. uro.

Biotehniška fakulteta
Oddelka za agronomijo, Ljubljana

Popravka
Ob-5436

V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez
omejitev za nakup orodja, objavljenem v
Uradnem listu RS, št.  75 z dne 5. XII. 1997,
Ob- 5264 E se manjkajoča 10. točka glasi:

10. Postopek izbire izvajalca: javni
razpis za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti.

V javnem razpisu za izbiro izvajalca za
nakup elektro materiala, objavljenem v
Uradnem listu RS, št.  75 z dne 5. XII. 1997,
Ob-5264 Š se manjkajoča 10. točka glasi:

10. Postopek izbire izvajalca: javni
razpis za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti.

RTH d.o.o., Trbovlje

Ob-5324
Javni razpis

za izbiro izvajalca za izvedbo
superkontrole – nadzor tekoče kontrole

(QC) izvajalcev gradbenih del in
dobaviteljev opreme za objekt:

izgradnja HE na Soči – HE Plave II,
HE Doblar II

1. Naročnik: IBE, d.d., svetovanje, pro-
jektiranje in inženiring, Hajdrihova 4, Ljub-
ljana.

2. Predmet javnega razpisa: storitve.
3. Vsebina javnega razpisa: izvedba su-

perkontrole – nadzor tekoče kontrole (QC)
izvajalcev gradbenih del in dobaviteljev
opreme za objekt: izgradnja HE na Soči –
HE Plave II, HE Doblar II, in sicer:

3.1. gradbena dela,
3.2. geodetske meritve,
3.3. geološka kontrola,
3.4. geomehanska kontrola,
3.5. strojna oprema,
3.6. hidromehanska oprema,
3.7. elektro oprema.
4. Orientacijska vrednost vseh razpisa-

nih del je 45,000.000 SIT.
5. Predvideni začetek del in rok za

dokončanje del: navedeno v razpisno doku-
mentaciji.

6. Ponudniki lahko ponudijo celoto raz-
pisanih del ali samo posamezne zaključene
sklope, navedene v točkah od 3.1. do 3.7.

7. Rok za oddajo ponudb: upoštevane bo-
do ponudbe ponudnikov, ki bodo odkupili
razpisno dokumentacijo in ki bodo prispele
po pošti ali bodo oddane osebno (vložišče
naročnika) na naslov naročnika IBE, d.d.,
svetovanje, projektiranje in inženiring, Ha-
drihova 4, 1000 Ljubljana najkasneje do
14. 1. 1998 do 12. ure.

Ponudbe morajo biti oddane v zapečate-
nih ovojnicah z oznako “Ne odpiraj – Po-
nudba na javni razpis” z navedbo vsebine
ponudbe (v levem spodnjem kotu ovojnice)
in navedbo imena in naslova ponudnika (v
levem zgornjem kotu ovojnice).

8. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: upoštevana bodo merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

9. Javno odpiranje ponudb bo 15. 1. 1998
ob 12. uri na naslovu naročnika.

10. Razpisno dokumentacijo lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo na naslovu na-
ročnika (vložišče) od 16. 12. 1997 do 19. 12.
1997 med 9. in 11. uro ob predložitvi doka-
zila o plačilu stroškov v višini 30.000 SIT
na žiro račun naročnika št.
50101-601-23194 pri APP Ljubljana.

11. Pojasnila oziroma dodatne informa-
cije glede razpisanih storitev so ponudni-
kom na voljo:

– za strokovno-tehnični del: Zdenko Jo-
sipovič, dipl. inž. tel. 061/1776-195, tele-
faks 061/210-527,

– za splošni del: mag. Marjan Basej, dipl.
inž., tel. 061/1776-254, telefaks
061/210-527.

12. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: 30 dni od
datuma javnega odpiranja ponudb.

IBE, d.d., svetovanje
projektiranje in inženiring

Ob-5325

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Dravske elektrarne Mari-
bor, javno podjetje za proizvodnjo električ-
ne energije, d.o.o., Obrežna ul. 170, Mari-
bor.

2. Predmet javnega razpisa: rekonstruk-
cija stabilne gasilne naprave za samodej-
no gašenje generatorja 2 s CO2 in trans-
formatorja 2 z razpršeno vodo na HE
Formin.

Moč generatorja 74 MVA – 10 kV
Moč transformatorja 75 MVA 110/10 kV.
3. Orientacijska vrednost razpisa:

6,000.000 SIT.
4. Predvideni rok izvedbe del: pričetek

del 16. 2. 1998, končanje del 27. 2. 1998.
5. Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upo-

števane reference za domače ponudnike.
Merila za izbiro najugodnejšega ponud-

nika so navedena v posebnih razpisnih po-
gojih.

Najnižja ponudbena cena še ne pred-
stavlja najugodnejše ponudbe. Naročnik si
pridržuje določiti eventualno manjši obseg
del od razpisanega z ozirom na razpolož-
ljiva sredstva ali odstopiti od podpisa po-
godbe. V obeh primerih ponudniki nimajo
pravice do uveljavljanja odškodnine iz te-
ga naslova.

Ponudba, ki ne bo sestavljena v skladu z
zahtevami tega razpisa in za katero se bo v
katerikoli fazi izbire ugotovilo, da je po-
nudnik navedel neresnične podatke, bo iz-
ločena.

6. Predložitev ponudb

Ponudba mora biti oddana v zaprti ovoj-
nici z navedbo točnega naslova ponudnika
in oznako “Ne odpiraj” z navedbo številke
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
ter z navedbo predmeta naročila.

Rok za dostavo ponudb je 7. 1. 1998 do
12. ure na naslov: Dravske elektrarne Mari-
bor, Obrežna 170, Maribor.

7. Javno odpiranje pravočasno prispelih
ponudb bo 8. 1. 1998 ob 11. uri v prostorih
Dravskih elektrarn Maribor, obrežna 170,
Maribor.

Javno odpiranje ponudb bo vodil pred-
sednik komisije za odpiranje ponudb.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili javnega odpiranja ponudb morajo
predložiti pisno pooblastilo ponudnika za
zastopanje.

Nepravočasno prispele in nepravilno
opremljene oziroma oddane ponudbe se ne
bodo odpirale in bodo vrnjene ponudniku
neodprte.

8. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v roku 15 dni po
odpiranju ponudb.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo in se predhodno dogovorijo
za ogled objekta: Dravske elektrarne Mari-
bor, HE Formin, Gorišnica, kont. oseba Dra-
go Šober, tel. 062/30-05-813,
062/30-05-802.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 12. 1997. Informacije in dokumenta-
cija so brezplačne.

10. Dodatne informacije v zvezi z jav-
nim razpisom lahko dobite na tel.
062/30-05-802, 062/30-05-813 vsak delov-
ni dan med 7. in 14. uro pri Šober Dragu.

11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 30. 1. 1998.

Dravske elektrarne Maribor

Št. 140/97 Ob-5326

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 naročni-

ka: Zdravstveni dom Krško, kont. oseba Ma-
vsar Zlatka, Cesta krških žrtev 56, Krško,
tel. 0608/21-204, faks 0608/22-037, e-mail:
lustek.tomaz@languest.si.

2. Predmet javnega naročila:
– zdravstveni material – 11,000.000

SIT,
– zobozdravstveni material –

17,000.000 SIT,
– zdravila – 10,000.000 SIT,
– RTG – 2,000.000 SIT,
– laboratorijski material – 11,000.000

SIT,
– pisarniški material – 6,000.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

57,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
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5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane pri ocenjevanju ponudbe: druga
merila iz razpisne dokumentacije in naj-
nižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 12. 1. 1997 do 12. ure,
na naslov: Zdravstveni dom Krško, CKŽ
56, prevzemnik Justina Jelaršič – tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 14. 1. 1998
ob 13. uri, na naslovu: ZD Krško, CKŽ 54 -
Bonova hiša.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Krško,
CKŽ 56, 8270 Krško, tajništvo – Justina
Jelaršič, tel. 0608/21-204/int. 249, faks
0608/22-037.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po faksu.

Način plačila: negotovinsko na žiro ra-
čun št. 51600-603-30902.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije, samo pismene, se

dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 28. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 26. 1. 1998.
Zdravstveni dom Krško

Št. 582/97 Ob-5327

Na podlagi 18., 50. in 34. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik, kont.
oseba Jožica Miklavčič Kerš, dipl. ek., Celj-
ska cesta 37, Vojnik, tel. 063/772-311,
772-010, faks 063/772-593.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni mate-

rial, živila in material za prehrano E, mle-
ko, mlečni izdelki, zmrznjena zelenjava
in zmrznjeni izdelki.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v 11 mesecih, začetek 1. 2.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 24. 12. 1997 do
12. ure, na naslov: JZ Psihiatrična bolnišni-
ca Vojnik, prevzemnik tajništvo uprave,
Celjska cesta 37, Vojnik.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS, ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 29. 12. 1997
ob 9. uri.

Kraj odpiranja ponudb: sejna soba upra-
ve na naslovu: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, odpiranje vodi Sabina Arčan, prav-
nica, Celjska ceta 37, Vojnik.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 8. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: JZ Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, kont. oseba Magda Novak, Celjska
cesta 37, Vojnik.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 18. 12. 1997 za 3.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po faksu.

Način plačila: negotovinsko, na račun št.
50700-603-31887.

9. Ostali podatki: dodatne informacije se
dobijo samo pismeno na naslovu kot pod
1. točko

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s prehodnim ugotav-
ljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 31. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 16. 1. 1998.
JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Ob-5328

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena ter v zvezi s 50. členom zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begu-
nje 55, Begunje na Gorenjskem.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: mleko in mlečni iz-

delki.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,268.004 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 20. 1.
1998, zaključek 20. 1. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 1. 1998 do 13. ure,
na naslov: Psihiatrična bolnišnica Begunje,
Begunje 55, Begunje na Gorenjskem, prev-
zemnik: kadrovska služba bolnišnice.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”

in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 13. 1. 1998
ob 9. uri.

Kraj odpiranja ponudb: sejna soba v
I. nadstropju bolnišnice na naslovu: Psihia-
trična bolnišnica Begunje, Begunje 55, Be-
gunje na Gorenjskem, odpiranje vodi Tan-
car Mojca, pravnica.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 19. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Psihiatrična bolnišnica Be-
gunje, kontaktna oseba: kadrovski referent,
Begunje 55, Begunje na Gorenjskem.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 12. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun št.
51540-603-31525.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo pri Ma-

rolt Stanku, Psihiatrična bolnišnica Begu-
nje, vsak delovnik med 10. in 12. uro.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 20. 1. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 1. 1998.

Ob-5329

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena ter v zvezi s 50. členom zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begu-
nje 55, Begunje na Gorenjskem.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba  vsebine:  meso  in  mesni

izdelki:
a) sveže meso – 10,257.525 SIT,
b) mesni izdelki – 3,957.654 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

14,215.179 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 20. 1.
1998, zaključek 20. 1. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 1. 1998 do 13. ure,
na naslov: Psihiatrična bolnišnica Begunje,
Begunje 55, Begunje na Gorenjskem, prev-
zemnik: kadrovska služba bolnišnice.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” 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 12. 1. 1998
ob 11. uri.

Kraj odpiranja ponudb: sejna soba v
I. nadstropju bolnišnice na naslovu: Psihia-
trična bolnišnica Begunje, Begunje 55, Be-
gunje na Gorenjskem, odpiranje vodi Tan-
car Mojca, pravnica.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 19. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Psihiatrična bolnišnica Be-
gunje, kontaktna oseba: kadrovski referent,
Begunje 55, Begunje na Gorenjskem.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 12. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun št.
51540-603-31525.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo pri Ma-

rolt Stanku, Psihiatrična bolnišnica Begu-
nje, vsak delovnik med 10. in 12. uro.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 20. 1. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 1. 1998.

Ob-5330

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena ter v zvezi s 50. členom zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objav-
ljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Psihiatrična bolnišnica Begunje, Begu-
nje 55, Begunje na Gorenjskem.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sadje in zelenjava:
a) sadje – 6,060.329 SIT:

1. sadje južno – 2,883.739 SIT,
2. sadje domače – 2,558.132 SIT,
3. sadje suho – 618.458 SIT,

b) zelenjava – 4,879.128 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,939.457 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: v 12 mesecih, začetek 20. 1.
1998, zaključek 20. 1. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri izbiri ponudnikov: najnižja cena.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 1. 1998 do 13. ure,
na naslov: Psihiatrična bolnišnica Begunje,
Begunje 55, Begunje na Gorenjskem, prev-
zemnik: kadrovska služba bolnišnice.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene 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 9. uri.

Kraj odpiranja ponudb: sejna soba v
I. nadstropju bolnišnice na naslovu: Psihia-

trična bolnišnica Begunje, Begunje 55, Be-
gunje na Gorenjskem, odpiranje vodi Tan-
car Mojca, pravnica.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 19. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Psihiatrična bolnišnica Be-
gunje, kontaktna oseba: kadrovski referent,
Begunje 55, Begunje na Gorenjskem.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 12. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: negotovinsko, na račun št.
51540-603-31525.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo pri Han-

žič Anici, Psihiatrična bolnišnica Begunje,
vsak delovnik med 10. in 12. uro.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do 20. 1. 1999.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 1. 1998.
Psihiatrična bolnišnica Begunje

Ob-5331

Javno komunalno podjetje, d.o.o., Ra-
dlje ob Dravi, na podlagi zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
nakup posod za zbiranje gospodinjskih

odpadkov
1. Investitor: Javno komunalno podjetje,

d.o.o., Radlje ob Dravi, Mariborska c. 3,
Radlje ob Dravi.

2. Predmet javnega naročila: izbira naj-
ugodnejšega ponudnika za nakup posod za
zbiranje gospodinjskih odpadkov po siste-
mu ločenega zbiranja.

3. Okvirna cena: skupna vrednost 12 mio
SIT.

4. Plačilni pogoji: leasing 60 mesecev
ali kredit, zamik plačila prvega obroka min.
60 dni, drugo.

5. Dobavni rok: dobava vseh posod suk-
cesivno v obdobju 6 mesecev, prva dobava
predvidoma 15. 1. 1998.

6. Specifikacija in količina razpisane
opreme:

a) 550 kom posod (PVC ali POC) vo-
lumna 120 l sive ali zelene barve z zelenimi
pokrovi za zbiranje ostalih odpadkov (I. fa-
za); 850 kom (II. faza);

b) 250 kom posod (PVC ali POC) vo-
lumna 240 l sive ali zelene barve z zelenimi
pokrovi za zbiranje ostalih odpadkov (I. fa-
za); 200 kom (II. faza);

c) 35 kom posod (kovinskih vročecinka-
nih) posod volumna 900 l sive ali zelene
barve z zelenimi pokrovi iz poliestra in
nožnim odpiranjem za zbiranje ostalih od-
padkov (I. faza); 60 kom (II. faza);

d) 100 kom posod (PVC ali POC) vo-
lumna 240 l sive ali zelene barve z belim
pokrovom in odprtino za zbiranje stekla
(I. faza); 135 kom (II. faza);

e) 100 kom posod (PVC ali POC) vo-
lumna 240 l sive ali zelene barve z rdečim
pokrovom in odprtino za zbiranje papirja
(I. faza); 135 kom (II. faza);

f) 25 kom zabojniki 7 m3 (odprti) zelene
barve za zbiranje kosovnih in ostalih od-
padkov (I. faza); 20 kom (II. faza).

7. Drugi pogoji:
– posode morajo ustrezati iztresalniku

TIP RIKO KI – 5, oziroma samonakladalcu
TIP RIKO SN – 81,

– posode morajo biti izdelane iz kvali-
tetnega materiala, ki je odporen na udarce
in obrabo ter kemične vplive, ki se pojavlja-
jo pri običajni komunalni rabi,

– na posode morajo biti nalepljene na-
lepke z emblemom naročnika in namem-
bnosti posode (papir, steklo, ostali odpad-
ki), v velikosti, primerni velikosti posode,

– naročnik si zadržuje pravico pregleda
vzorcev pred naročilom.

8. Ponudba mora vsebovati:
– osnutek pogodbe,
– dokazilo o registraciji,
– bonitetne obrazce, ki niso starejši od

30 dni,
– končno ceno, izraženo v SIT z vklju-

čenimi dajatvami fco kupec,
– dobavni roki,
– garancijski rok,
– opcije ponudbe,
– drugo.
9. Merila za izbiro:
– plačilni pogoji,
– cena,
– izpolnjevanje tehničnih zahtev,
– dobavni rok,
– garancija,
– reference,
– druge ugodnosti.
10. Obveznosti naročnika
Ta razpis ne zavezuje naročnika, da bo

sprejel katerokoli ponudbo, niti v primeru
ustreznosti razpisa ali, če je najcenejša ali
najugodnejša.

Naročnik tudi ne odgovarja za škodo, ki
bi jo ponudnik utrpel, ker njegova ponudba
ni bila sprejeta.

11. Oddaja in javno odpiranje ponudb
Interesenti morajo oddati ponudbe na na-

slov: Javno komunalno podjetje, d.o.o., Ma-
riborska cesta 3, Radlje ob Dravi v roku 15
dni od dneva objave v Uradnem listu RS.

Odpiranje ponudb bo prvi ponedeljek po
izteku roka v sejni sobi Občine Radlje ob
Dravi, Mariborska 7, Radlje ob Dravi, ob
11. uri.

Predstavniki ponudnikov morajo pri jav-
nem odpiranju imeti pisna pooblastila za
zastopanje.

Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih
kuvertah z oznako “Ne odpiraj” in “Ponud-
ba za posode ločenega zbiranja odpadkov”,
z naslovom, telefonom in imenom kontakt-
ne osebe.

12. Podrobnejše informacije lahko po-
nudniki dobijo na naslovu naročnika pri
Podlesnik Andreju, tel. 0602/71-105 med
11. in 13. uro.

13. Odločitev naročnika: ponudniki bo-
do o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh
po odpiranju ponudb.

Javno komunalno podjetje, d.o.o.,
Radlje ob Dravi

Št. 233/97 Ob-5332

Občina Šentilj, Šentilj 69, Šentilj, objav-
lja na podlagi 18. in 19. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Občina Šentilj, Šentilj 69,
Šentilj.

2. Predmet razpisa: izdelava strokov-
nih podlag, urbanistične zasnove in pro-
storskih ureditvenih pogojev za naselje
Sladki Vrh.

3. Orientacijska vrednost del znaša:
7,500.000 SIT.

4. Predvideni rok pričetka in dokončanja
del: februar 1998–november 1998.

5. Ponudbe se oddajo v dveh zaprtih
ovojnicah z označbo: “Ne odpiraj”, “Javni
razpis – Sladki Vrh”, “Dokumentacija” in
“Ne odpiraj” “Javni razpis – Slavki Vrh”
“Ponudba”, ter točnim naslovom ponudnika
na hrbtni strani kuvert.

6. Kuverta z dokumentacijo mora po
vrstnem redu navedenem v razpisni doku-
mentaciji vsebovati vse zahtevane dokumen-
te, v nasprotnem primeru se šteje ponudba
kot nepopolna.

7. Merila za izbor ponudnika:
– usposobljenost ponudnika za izvajanje

razpisanih del,
– reference za izvajanje razpisanih del,
– cena v tolarjih,
– plačilni pogoji,
– ostala merila opredeljena v razpisni do-

kumentaciji.
8. Upoštevane bodo vse ponudbe:
– ki bodo imele popolno vsebino in bodo

v skladu z razpisno dokumentacijo,
– ki bodo pravilno opremljene.
9. Ponudniki oddajo ponudbe strokovni

komisiji, tik pred javnim odpiranjem po-
nudb, ki bo 15. delovni dan po objavi jav-
nega razpisa, ob 12. uri v prostorih naroč-
nika.

10. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. Investitor si pridržuje pravico dela
oddati v zmanjšanem obsegu.

12. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo po plačilu 3.000 SIT na se-
dežu naročnika, pri Anžel Miroslavu, tel.
062/651-133, vsak delovnik od 8. do 12. ure.

Občina Šentilj

Ob-5333

Javni razpis
za dobavo opreme za potrebe

laboratorija za anorgansko kemijo
I. Naročnik: Fakulteta za kemijo in ke-

mijsko tehnologijo, Univerza v Mariboru,
Smetanova ul. 17, Maribor.

II. Predmet razpisa:
1. Osnovni operacijski sistem praškov-

nega difraktometra, ki ga sestavljajo:
– kontrolna elektronika z visokonape-

tostnim generatorjem (3kW) in protiradia-
cijsko zaščito,

– mikroprocesorska kontrolna enota za
goniometer,

– goniometer z možno nastavitve v ver-
tikalni in horizontalni položaj ter theta/2
theta in theta/theta geometrijo,

– X-ray cev,
– monohromator, filter,
– nosilci vzorca tudi za majhne količine

praškovnih vzorcev,
– PC, Monitor, Color printer, Diffrac-

tion software, PDF podatkovna baza.

Vse dodatne podatke in razlage za izde-
lavo ponudbe lahko dobijo ponudniki pri
mag. Ireni Ban na Smetanovi 17, Maribor,
tel. 062/22-94-417 ali 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 izde-

lavo ponudbe lahko dobijo ponudniki pri
prof. dr. Željku Knezu na Smetanovi 17,
Maribor, tel. 062/22-94-461 ali pa v deka-
natu tel. 062/22-94-400.

III. Vsaka ponudba mora vsebovati:
– firmo ponudnika, podatke in dokazila

o registraciji podjetja (z registracijskimi li-
sti),

– bonitetna poročila,
– ceno opreme z vključenimi stroški do-

bave, montaže in prometnim davkom,
– vzorec pogodbe z roki dobave, nači-

nom plačila, vezano na funkcionalni prev-
zem in podobno,

– izjava o garancijski dobi in pogaran-
cijskem 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 po-
nudbi.

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, Smetano-
va 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: ustrez-
nost tehničnih karakteristik, cena, garancij-
ski 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

Št. 85 311-2177/97 Ob-5346

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 naročni-

ka: Dom upokojencev Franc Salamon Tr-
bovlje, kont. oseba Lenko Slavi, Kolonija

1. maja 21, Trbovlje, tel. 0601/26-334, faks
0601/26-318.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano.
3. Orientacijska vrednost naročila:

40,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 3. 1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena,
druga merila, navedena v razpisni dokumen-
taciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 16. 1. 1998 do 10. ure,
na naslov Dom upokojencev Franc Salamon
Trbovlje, prevzemnik Milena Kastelic – taj-
ništvo, Kolonija 1. maja 21, 1420 Trbovlje,
tel. 0601/26-334, faks 0601/26-318.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 20. 1. 1998
ob 7.30 na naslovu: Dom upokojencev Franc
Salamon Trbovlje, odpiranje vodi mag. pra-
va Miri Polutnik Špringer, Kolonija 1. maja
21, Trbovlje, tel. 0601/26-334, faks
0601/26-318.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo po enodnevni predhodni na-
javi po faksu: Dom upokojencev Franc Sa-
lamon Trbovlje, kont. oseba Milena Kaste-
lic – tajništvo, Kolonija 1. maja 21, Trbov-
lje, tel. 0601/26-334, faks 0601/26-318.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 12. 1997 za 3.000 SIT.

Način plačila: na žiro račun št.
52700-603-40729.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo samo pi-

smeno na naslovu: Dom upokojencev Franc
Salamon Trbovlje, kont. oseba Slavi Lenko,
Kolonija 1. maja 21, Trbovlje, tel.
0601/26-334, faks 0601/26-318.

Ponudba mora veljati do: 28. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 27. 2. 1998.
Dom upokojencev Franc Salamon,

Trbovlje

Št. 351-1/96 Ob-5347

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 naročni-
ka: Občina Tolmin, kont. oseba Šuligoj Ra-
fael, Ul. padlih borcev 1b, Tolmin, tel.
065/81-001, faks 065/83-682.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
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Navedba vsebine: gradnja 3. faze Os-
novne šole Dušana Muniha Most na Soči.

3. Orientacijska vrednost naročila:
120,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 16. 2. 1998, zaključek 30. 8. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 13. 1. 1998 do 13. ure,
na naslov: Občina Tolmin, prevzemnik Mar-
ta Šorli, Ul. padlih borcev 1b, 5220 Tolmin,
tel. 065/81-001, faks 065/81-155.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” 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 14. uri, na naslovu: Občina Tolmin, odpi-
ranje vodi Šuligoj Rafael, Ul. padlih borcev
1b, Tolmin, tel. 065/81-001, faks 065/83-682.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 10. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Kozorog biro, d.o.o., Tol-
min, kont. oseba Kozorog Danilo, Tumov
Drevored 15, Tolmin, tel. 065/81-182, faks
065/81-182.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom pred prevze-
mom razpisne dokumentacije na račun šte-
vilka: 52030-630-7108.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
11. Naročnik si pridržuje pravico, da ne

izbere nobene ponudbe.
Ponudba mora veljati do: 28. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 13. 2. 1998.
Občina Tolmin

Ob-5348

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 naročni-
ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Ve-
sna Dalmacija, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje pisarniških

in ostalih delovnih prostorov v izmeri
2.962 m2 v RTH d.o.o., Trbovlje – lokaci-
ja Hrastnik ter dobava potrošnega mate-
riala.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 6,800.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-

vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 1. 1998 do 8. ure,
na naslov RTH, d.o.o. Trbovlje, kont. oseba
Ladislava Kramžar, Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene 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: RTH, d.o.o. Trbov-
lje, kont. oseba Vesna Dalmacija, Trg revo-
lucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o. Trbovlje, kont.
oseba Ladislava Kramžar, Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 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 naslo-

vu RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Vesna
Dalmacija, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 23. 1. 1998.

Ob-5349

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 naročni-
ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Ve-
sna Dalmacija, Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje pisarniških

in ostalih delovnih prostorov v izmeri
3.570 m2 v RTH d.o.o., Trbovlje – lokaci-
ja Trbovlje ter dobava potrošnega mate-
riala.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,200.000 SIT.

4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 6. 1. 1998 do 8. ure,

na naslov RTH, d.o.o. Trbovlje, kont. oseba
Ladislava Kramžar, Trg revolucije 12, 1420
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, tajništvo.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” 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. Trbov-
lje, kont. oseba Vesna Dalmacija, Trg revo-
lucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 14. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o. Trbovlje, kont.
oseba Ladislava Kramžar, Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 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 naslo-

vu RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Vesna
Dalmacija, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 23. 1. 1998.

Ob-5350

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 naročni-
ka: Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trbov-
lje (RTH d.o.o., Trbovlje), kont. oseba Čer-
ne Mira, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:

1. požarno zavarovanje gradbenih
objektov, opreme in zalog materiala,

2. vlomsko zavarovanje,
3. zavarovanje vozil za avtomobil-

sko odgovornost in kasko zavarovanje,
4. zavarovanje civilne odgovornosti,
5. nezgodno kolektivno zavarova-

nje,
6. zavarovanje članov reševalnih

moštev in glasilskih čet.
3. Orientacijska vrednost naročila:

85,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: za dobo enega leta, v pri-
meru, da so ponujeni ugodnejši zavarovalni
pogoji, lahko tudi za daljše časovono ob-
dobje.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
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vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
5%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 12. 1. 1998 do 11. ure,
na naslov RTH, d.o.o. Trbovlje, kont. oseba
Majda Turnšek, Trg revolucije 12, 1420 Tr-
bovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” 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 12. uri, na naslovu: RTH, d.o.o. Trbov-
lje, kont. oseba Černe Mira, Trg revolucije
12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 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 29. 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 naslo-

vu RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Pavlič
Marinka, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 15. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 27. 1. 1998.
RTH, d.o.o. Trbovlje

Ob-5351

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 naročni-
ka: Ministrstvo za obrambo Republike Slo-
venije, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljublja-
na, tel. 061/133-11-11, faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: prehrambeni artikli:

perutnina in perutninski izdelki.
Vrsta in količina blaga je razvidna iz

razpisne dokumentacije.
Kraj izpolnitve: vojašnice v Republiki

Sloveniji.
3. Orientacijska vrednost naročila:

30,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 12. 1. 1998 do 12. ure,
na naslov Ministrstvo za obrambo RS, prev-
zemnik sprejemna pisarna - vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za izbiro dobaviteljev prehram-
benih artiklov – Perutnina in perutninski
izdelki, MORS BO 50/97«.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 13. 1. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, soba št. 150.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82, so-
ba št. 365 med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 1. 1998 za 5.000 SIT. Ponudniki, ki so
sodelovali na JR MORS BO 21/97 (razve-
ljavljeni javni razpis) lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo brezplačno.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. JR MORS BO 50/97) na
račun številka: 50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. osebi
Marjeta Bartol in Andreja Mesec, Kardelje-
va ploščad 24, Ljubljana, tel. 061/171-21-55,
061/171-25-59, faks 061/13-10-337.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 1. 1998.

Ob-5352

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 naročni-
ka: Ministrstvo za obrambo Republike Slo-
venije, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljublja-
na, tel. 061/133-11-11, faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: prehrambeni artikli:

pijače.
Vrsta in količina blaga je razvidna iz

razpisne dokumentacije.
Kraj izpolnitve: Vojašnice v Republiki

Sloveniji.
3. Orientacijska vrednost naročila:

70,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila  za  izbiro  najugodnejše  po-

nudbe  in  kakršnekoli  omejitve,  ki  bodo
upoštevane  pri  ocenjevanju  ponudb:  dru-
ga  merila,  navedena  v  razpisni  doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 12. 1. 1998 do 12. ure,
na naslov Ministrstvo za obrambo RS, prev-
zemnik sprejemna pisarna - vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za izbiro dobaviteljev prehram-
benih artiklov – Pijače, MORS BO 51/97«.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 13. 1. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, soba št. 150.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82, so-
ba št. 365 med 11. in 12 uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 1. 1998 za 5.000 SIT. Ponudniki, ki so
sodelovali na JR MORS BO 21/97 (razve-
ljavljeni javni razpis) lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo brezplačno.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. JR MORS BO 51/97) na
račun številka: 50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. osebi
Marjeta Bartol in Andreja Mesec, Kardelje-
va ploščad 24, Ljubljana, tel. 061/171-21-55,
061/171-25-59, faks 061/13-10-337.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 1. 1998.

Ob-5353

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 naročni-
ka: Ministrstvo za obrambo Republike Slo-
venije, Kardeljeva ploščad 24-26, Ljublja-
na, tel. 061/133-11-11, faks 061/131-81-64.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: prehrambeni artikli:

mleko in mlečni izdelki.
Vrsta in količina blaga je razvidna iz

razpisne dokumentacije.
Kraj izpolnitve: vojašnice v Republiki

Sloveniji.
3. Orientacijska vrednost naročila:

130,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 12. 1. 1998 do 12. ure,
na naslov Ministrstvo za obrambo RS, prev-
zemnik sprejemna pisarna - vložišče, Kar-
deljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, tel.
061/171-23-89, faks 061/131-81-64.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
javni razpis za izbiro dobaviteljev prehram-
benih artiklov – mleko in mlečni izdelki,
MORS BO 49/97«.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 13. 1. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Kardeljeva ploščad
24, Ljubljana, soba št. 150.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 12. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Uprava za logistiko, kont. oseba Boštjan
Purkat, Kardeljeva ploščad 24, Ljubljana,
tel. 061/171-25-86, faks 061/131-92-82, so-
ba št. 365 med 11. in 12. uro.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 1. 1998 za 5.000 SIT. Ponudniki, ki so
sodelovali na JR MORS BO 21/97 (razve-
ljavljeni javni razpis) lahko dvignejo razpi-
sno dokumentacijo brezplačno.

Način plačila: virman (z navedbo polne-
ga naslova in št. JR MORS BO 49/97) na
račun številka: 50100-637-55216.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Ministrstvo za obrambo RS, kont. osebi
Marjeta Bartol in Andreja Mesec, Kardelje-
va ploščad 24, Ljubljana, tel. 061/171-21-55,
061/171-25-59, faks 061/13-10-337.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 1. 1998.
Ministrstvo za obrambo RS

Ob-5354

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 naročni-
ka: Občina Ormož, kont. oseba Ida Štibler,
Ptujska c. 6, Ormož, tel. 062/701-041, faks
062/701-721, soba št. 2.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava in montaža

opreme za telovadnico pri OŠ Ivanjkovci.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 29. 12. 1997 do
10. ure, na naslov Občina Ormož, prevzem-
nica Klemenčič Gabriela, Ptujska c. 6, 2270
ormož, tel. 062/701-041, faks 062/701-721,
soba št. 14.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene 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. uri, na naslovu: Občina Ormož, odpi-
ranje vodi Pavla Ivanuša, Ptujska c. 6, Or-
mož, tel. 062/701-041, faks 062/701-721,
soba št. 15.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ormož, kont. oseba
Ida Štibler, Ptujska c. 6, Ormož, tel.
062/701-041, faks 062/701-721, soba št. 2.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 12. 1997.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 23. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 30. 1. 1998.
Občina Ormož

Št. 171901 Ob-5355

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 naročni-

ka: Elektro Celje, javno podjetje za distri-
bucijo električne energije, p.o., kont. oseba
Jože Blagotinšek, Vrunčeva 2a, Celje, tel.
063/42-01-381, faks 063/441-235, soba št.
403.

2. Predmet javnega naročila: izbira us-
posobljenih izvajalcev za dobavo blaga.

Navedba vsebine:
1. material in oprema za izgradnjo

in vzdrževanje elektroenergetskih vodov
in naprav – specifikacija razvidna iz raz-
pisne dokumentacije,

2. osebni računalniki in tiskalniki,
3. radijske postaje in repetitorji,
4. osebna zaščitna sredstva.

3. Orientacijska vrednost naročila: za 12
mesecev – skupaj 620,000.000 SIT – od
tega:

– pod 1.: 573,000.000 SIT,
– pod 2.: 25,000.000 SIT,
– pod 3.: 15,000.000 SIT,
– pod 4.: 7,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del – postopno do konca leta
1998.

5. Merila za priznanje sposobnosti: me-
rila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 12. 1. 1998 do 10. ure,
na naslov Elektro Celje, javno podjetje za
distribucijo električne energije, p.o., prev-
zemnica Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000
Celje, tel. 063/42-010, soba št. 408.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 13. 1. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Elektro Celje, odpi-

ranje vodi Marijan Žumer, dipl. inž., Vrun-
čeva 2a, Celje, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o priznanju sposobnosti

Ponudniki bodo obveščeni o priznanju
sposobnosti s pisnim sklepom.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Elektro Celje, kont. oseba
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, Celje, tel.
063/42-010, soba št. 408.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 za 3.000 SIT po predhodni
enodnevni najavi po faksu št. 063/485-023
z dokazilom o plačilu stroškov na račun
številka 50700-601-10238 s pripisom za raz-
pisno dokumentacijo ali na blagajni podjet-
ja s pripisom za razpisno dokumentacijo.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije – samo pisne se do-

bijo na naslovu pod 8. točko.
Elektro Celje, p.o.

Ob-5356

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 naročni-
ka: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, kont.
oseba glavna med. sestra Jana Stanžel, Gos-
posvetska 1, Slovenj Gradec, tel.
0602/503-406, faks 0602/42-393.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje veznih hodni-

kov in skupnih prostorov v bolnišnicah.
3. Orientacijska vrednost naročila:

17,000.000 SIT/letno.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 3 leta, začetek 1. 3. 1998 in
zaključek 28. 2. 2001.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena in druga merila, nave-
dena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 12. 1. 1998 do 10. ure,
na naslovu: Splošna bolnišnica Slovenj Gra-
dec, prevzemnik tajništvo bolnišnice, Gos-
posvetska 1, Slovenj Gradec, tel.
0602/503-409, faks 0602/42-393.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 12. 1. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec, odpiranje vodi Suzana Do-
lar, dipl. ek., Gosposvetska 1, Slovenj Gra-
dec, tel. 0602/503-409, faks 0602/42-393.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zain-
teresirani ponudniki dvignejo razpisno doku-
mentacijo: Splošna bolnišnica Slovenj Gra-
dec, kont. oseba VMS Jana Spanžel, Gospo-
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svetska 1, Slovenj Gradec, tel. 0602/503-406,
faks 0602/42-393.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 12. 1997 za 5.000 SIT, po enodnevni
predhodni najavi po faksu.

Način plačila: negotovinsko, na račun
številka: 51840-603-34212.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko samo pismeno.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 12. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 14. 2. 1998.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Št. 180 Ob-5357

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 naročni-
ka: Bolnišnica za zdravljenje in rehabilita-
cijo pljučnih bolnikov Sežana, Cankarjeva
4, kontaktna oseba: Karlo Mahnič, tel.
067/32-641, faks 067/31-302.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zdravila, medicinski

potrošni material, laboratorijski potro-
šni mat.:

a) zdravila: 22,000.000 SIT,
b) medic. potrošni material: 12,500.000

SIT,
c) laboratorijski potrošni material:

7,000.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila je

41,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev, začetek fe-

bruarja 1998, konec januarja 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja nabavna cena franko naroč-
nik glede na kvaliteto ter ostali pogoji nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 12. 1. 1998 do 11. ure
na naslov: Bolnišnica za zdravljenje in re-
habilitacijo pljučnih bolnikov Sežana, Can-
karjeva 4, prevzemnik: tajništvo direktorja.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: »Ponudba – Ne odpiraj!«
in številko 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 8.30 na naslovu: Bolni-
šnica za zdravljenje in rehabilitacijo pljuč-
nih bolnikov Sežana, Cankarjeva 4, odpira-
nje vodi Zdravko Gomizelj.

7. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri razpi-
sa najkasneje do 29. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 1. 1998 za 5.000 SIT, na upravi –
računovovdstvu bolnišnice, Cankarjeva 6,
Sežana, pri Aldi Čehovin.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije, na blagajni bolni-

šnice, Cankarjeva 6, Sežana med 8. in
14. uro ali predhodno na žiro račun št.:
51420-603-31198.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo interesenti pri osebi ali na
telefon kot je navedeno pod 1. točko.

9. Ostali podatki: ponudba mora veljati
do 31. 1. 1998.

Št. 180 Ob-5358

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 naročni-
ka: Bolnišnica za zdravljenje in rehabilita-
cijo pljučnih bolnikov Sežana, Cankarjeva
4, kontaktna oseba: Karlo Mahnič, tel.
067/32-641, faks 067/31-302.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: gorivo, tehnični pli-

ni, čistila:
a) gorivo: 8,500.000 SIT,
b) tehnični plini: 2,400.000 SIT,
c) čistila: 2,800.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila je

13,700.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev, začetek fe-

bruarja 1998, konec januarja 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja nabavna cena franko naroč-
nik glede na kvaliteto ter ostali pogoji nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 1. 1998 do
11. ure na naslov: Bolnišnica za zdravlje-
nje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov Se-
žana, Cankarjeva 4, prevzemnik: tajništvo
direktorja.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: »Ponudba – Ne odpiraj!«
in številko javnega razpisa v Uradnem listu
RS ter z navedbo predmeta naročila (grupe
in skupine).

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo 16. 1. 1998
ob 8.30 na naslovu: Bolnišnica za zdravlje-
nje in rehabilitacijo pljučnih bolnikov Seža-
na, Cankarjeva 4, odpiranje vodi Zdravko
Gomizelj.

7. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri razpi-
sa najkasneje do 31. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 1. 1998 za 5.000 SIT, na upravi –
računovovdstvu bolnišnice, Cankarjeva 6,
Sežana, pri Aldi Čehovin.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije, na blagajni bolni-
šnice, Cankarjeva 6, Sežana med 8. in
14. uro ali predhodno na žiro račun št.:
51420-603-31198.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo interesenti pri osebi ali na
telefon kot je navedeno pod 1. točko.

9. Ostali podatki: ponudba mora veljati
do 31. 1. 1998.

Št. 180 Ob-5359

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 naročni-
ka: Bolnišnica za zdravljenje in rehabilita-
cijo pljučnih bolnikov Sežana, Cankarjeva
4, kontaktna oseba: Karlo Mahnič, tel.
067/32-641, faks 067/31-302.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava živil:
a) splošno prehrambeno blago:

8,100.000 SIT,
b) kruh: 1,300.000 SIT,
c) meso in mesni izdelki: 7,800.000 SIT,
d) ribe: 350.000 SIT,
e) mleko in mlečni izdelki: 1,400.000

SIT,
f) sadje in zelenjava: 2,600.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila je

21,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev, začetek fe-

bruarja 1998, konec januarja 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja nabavna cena franko naroč-
nik glede na kvaliteto ter ostali pogoji nave-
deni v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 12. 1. 1998 do 9. ure
na naslov: Bolnišnica za zdravljenje in re-
habilitacijo pljučnih bolnikov Sežana, Can-
karjeva 4, prevzemnik: tajništvo direktorja.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom: »Ponudba – Ne odpiraj!«
in številko 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 9.30 na naslovu: Bolni-
šnica za zdravljenje in rehabilitacijo pljuč-
nih bolnikov Sežana, Cankarjeva 4, odpira-
nje vodi Zdravko Gomizelj.

7. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izbiri razpi-
sa najkasneje do 27. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumen-
tacijo

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 8. 1. 1998 za 5.000 SIT, na upravi –
računovovdstvu bolnišnice, Cankarjeva 6,
Sežana, pri Aldi Čehovin.

Način plačila: neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije, na blagajni bolni-
šnice, Cankarjeva 6, Sežana med 8. in
14. uro ali predhodno na žiro račun št.:
51420-603-31198.

Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo interesenti pri osebi ali na
telefon kot je navedeno pod 1. točko.

9. Ostali podatki: ponudba mora veljati
do 31. 1. 1998.

Bolnišnica za zdravljenje in
rehabilitacijo pljučnih bolnikov Sežana

Št. 1061/81 Ob-5360

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
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javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: JP Okolje Piran d.o.o., kontaktna oseba
Alenka Poljšak, Fornače 33, Piran, tel.
066/21-750-40, faks 066/21-750-15.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje službe za

čiščenje in vzdrževanje javnih površin v
Občini Piran.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: celoletno ca.
80,000.000 SIT (mesečno ca. 6,000.000
SIT), 12. 12. 1997.

4. Rok začetka in dokončanja del: celo-
letno z možnostjo podaljšanja.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upo-
števane pri ocenjevanju ponudb: merila in
omejitve bodo navedene v razpisni doku-
mentaciji.

6. Rok v katerem lahko ponudniki pred-
ložijo ponudbe in način predložitve ponud-
be: upoštevane bodo ponudbe, ko bodo pred-
ložene najkasneje do 5. 1. 1998 do 12. ure
na naslov: JP Okolje Piran d.o.o., Fornače
33, Piran.

Zapečatere kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom »Ponudba – Ne odpiraj«,
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS, navedbo predmeta naročila, naslo-
vom naročnika in naslovom pošiljatelja.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1998 ob
12. uri, na naslovu: JP Okolje Piran d.o.o.,
Fornače 33, Piran.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni najkasneje do
30. 1. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
ponudniki dvignejo razpisno dokumentaci-
jo: JP Okolje Piran, tajništvo sektorja JSVO,
tel. 066/21-750-40, faks 066/21-750-15.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 31. 12. 1997 za 50.000 SIT.

Način plačila: virman (predložiti potrjen
izvod) na račun številka: 51410-601-12921.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 31. 1. 1998.
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.

SU 36/97 Ob-5361

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 naročni-
ka: Okrožno sodišče v Mariboru, Sodna uli-
ca 14, Maribor, kontaktna oseba: Sonja To-
mažič, II. nadstropje, soba 246, tel. 225-441,
int. 272, faks 211-196.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava pisarniške-

ga, potrošnega, računalniškega materiala
in papirja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
28,000.000 SIT. Avans ni predviden.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 2. 1998 in za-
ključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo
vsebovale vse pogoje navedene v razpisni
dokumentaciji in predložene najkasneje do
5. 1. 1998 na naslov Okrožno sodišče v Ma-
riboru, Sodna ulica 14, 2503 Maribor.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko Uradnega lista RS, v katerem je
bila objava javnega razpisa ter z navedbo
predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 9. 1. 1998 ob
10. uri, v sobi št. 253/II Okrožnega sodišča
v Mariboru, Sodna ulica 14. Odpiranje vodi
sekretarka sodišča. Predstavniki ponudni-
kov, pred začetkom javnega odpiranja po-
nudb, izročijo komisiji pooblastilo za sode-
lovanje na javnem razpisu.

7. Rok, v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa do 23. 1.
1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Okrožno sodišče v Maribo-
ru, sprejemna pisarna, soba št. 20, pritličje,
kontaktna oseba Ljuba Novak, Sodna ulica
14, Maribor, tel. 225-441. Razpisna doku-
mentacija je na razpolago do 19. 12. 1997
vsak delovnik od 14. do 15. ure.

9. Dodatne informacije se dobijo na na-
slovu pod 1. točko.

Okrožno sodišče v Mariboru

Št. 2677/97 Ob-5362

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 naročni-
ka: Spekter, d.o.o., Trbovlje, kontaktna ose-
ba: Branko Arnšek, Trg revolucije 7, Tr-
bovlje, tel. 0601/26-305; faks 0601/26-205,
e-mail: spekter.trbovlje@siol.net.

2. Predmet javnega naročila: izdelava
projektne dokumentacije: IP, PGD, PZR,
PZI za stanovanjsko poslovni center v Ki-
sovcu, – I. in II. faza.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Rok začetka del: februar 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– rok izdelave,
– reference,
– strokovna usposobljenost,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 22. 12. 1997 do
10. ure, na naslov Spekter d.o.o., Trbovlje,
Trg revolucije 7; prevzemnica Rahela Suša.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba za projekte Kis-
ovec – Ne odpiraj” in številko objave v
Uradnem listu RS.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 22. 12. 1997
ob 11. uri, na naslovu Spekter d.o.o., Trg
revolucije 7, Trbovlje.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 16. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo in ostale podatke: Spekter
d.o.o., Trbovlje, kontaktna oseba: Branko
Arnšek, Trg revolucije 7, Trbovlje, tel.
0601/26-305, faks 0601/26-205.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 12. 1997 za 30.000 SIT.

Način plačila: z nalogom za prenos na
žiro račun št.: 52700-601-14536.

Ponudba mora veljati do 31. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 1. 2. 1998.
Spekter, d.o.o., Trbovlje

Ob-5363

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 naročni-
ka: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., kon-
taktna oseba Mateja Jordan, Ob železnici
27, Trbovlje, tel. 0601/26-633, faks
0601/26-090.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: opravljanje storitve

avtobusnega prevoza delavcev Termoe-
lektrarne Trbovlje d.o.o.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 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 ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 22. 12. do 12. ure, na
naslov: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
prevzemnica Mateja Jordan, Ob železnici
27, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-633, faks
0601/26-090.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” 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 11. uri, na naslovu: Termoelektrarna Tr-
bovlje, d.o.o., odpiranje vodi: Franc Žgalin,
Ob železnici 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633,
faks 0601/26-090.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 6. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o., kontaktna oseba Mateja Jordan, Ob



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 6152 Št. 77-78 – 12. XII. 1997

železnici 27, Trbovlje, tel. 0601/26-633,
faks 0601/26-090.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 12. 1997.

9. Ostali podatki: dodatne informacije se
dobijo na naslovu kot pod 8. točko.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do 45 dni od dneva
odpiranja ponudb.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 8. 1. 1998.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Ob-5370

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenicji Republike Slovenije za pla-
čilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

izvedbo zamenjave strehe in oken
1. Predmet razpisa je izvedba zamenjave

strehe in oken v I. nadstropju poslovnega
objekta na Cankarjevi 18 v Ljubljani.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji. Ponudbe so lahko dane sa-
mo za posamezen sklop predmeta razpisa.

3. Rok za začetek izvedbe del je v ja-
nuarju 1998.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v Agenciji Republike Sloveni-
je za plačilni promet, podružnici Ljubljana,
Dunajska 50 (sejna soba) 17. 12. 1997 med
8. in 12. uro ter se hkrati dogovorijo za og-
led objekta, 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 12. 1. 1998
do 15. ure na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Ljubljana, Dunajska 50. Ponudbe morajo bi-
ti v zaprtih ovojnicah in z vidno oznako “Ne
odpiraj – javni razpis – streha, okna”. Za
pravočasno predloženo se bo štela ponudba,
ki bo investitorju predložena v zgoraj dolo-
čenem roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 14. 11.
1998 ob 12. uri v sejni sobi na naslovu iz
6. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Ob-5371

Agencija Republike Slovenije za plačil-
ni promet na podlagi pravilnika o pogojih in
načinu javnega razpisa za oddajo določenih
del v Agenicji Republike Slovenije za pla-
čilni promet (št. 030-11/95 z dne 3. 5. 1995)
objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo pisarniške opreme
1. Predmet razpisa je dobava tipske pi-

sarniške opreme za poslovne prostore osred-
nje enote na Cankarjevi 18 v Ljubljani.

2. Ponudbe morajo vsebovati elemente
in izpolnjevati pogoje določene v razpisni
dokumentaciji.

3. Predvideni rok za začetek priprave del
je v januarju 1998.

4. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo v Agenciji Republike Sloveni-
je za plačilni promet, podružnici Ljubljana,
Dunajska 50 (sejna soba) 17. 12. 1997 med
10. in 12. uro, 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 12. 1. 1998
do 15. ure na naslov: Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, podružnica
Ljubljana, Dunajska 50. Ponudbe morajo biti
v zaprtih ovojnicah in z vidno oznako “Ne
odpiraj – javni razpis – oprema”. Za pravo-
časno predloženo se bo štela ponudba, ki bo
investitorju predložena v zgoraj določenem
roku.

7. Javno odpiranje ponudb bo 14. 1. 1998
ob 10. uri v sejni sobi iz 6. točke.

8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika pisno obveščeni v roku 8
dni po končanem postopku izbire.

Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet

Št. 110-1/93 Ob-5364A

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-81-23, soba št.
209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: redno vzdrževanje

svetlobno signalnih naprav na območju
CP Novo mesto.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok izvajanja del je do
31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 7. 1. 1998 do 8.30 na
naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
RV SSN na območju CP Novo mesto.” –
Z.P. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1998 ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in

zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje vodi
strokovna komisija, Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-81-11, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 220/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 12. 1997 za 3.150 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Zdenko Podreka, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 178-83-94,
faks 061/178-83-26, soba št. 209.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 7. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 22. 3. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5364B

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-81-23, soba št.
209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: redno vzdrževanje

svetlobno signalnih naprav na območju
CP Kranj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok izvajanja del je do
31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 7. 1. 1998 do 8.30 na
naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
RV SSN na območju CP Kranj.” – Z.P. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
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ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-81-23, soba št. 220/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 12. 1997 za 3.150 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Zdenko Podreka, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 178-83-94,
faks 061/178-83-26, soba št. 209.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 7. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 22. 3. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5364C

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-81-23, soba št.
209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: redno vzdrževanje

svetlobno signalnih naprav na območju
CP Ljubljana.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok izvajanja del je do
31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 7. 1. 1998 do 8.30 na
naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
RV SSN na območju CP Ljubljana.” – Z.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1998 ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje vodi
strokovna komisija, Tržaška 19, Ljubljana,

tel. 061/178-81-11, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 220/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 12. 1997 za 3.150 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Zdenko Podreka, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 178-83-94,
faks 061/178-83-26, soba št. 209.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 7. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 22. 3. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5364Č

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-95, faks
061/178-81-23, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: redno vzdrževanje

svetlobno signalnih naprav na območju
CP Celje.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok izvajanja del je do
31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 7. 1. 1998 do 9.30 na
naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
RV SSN na območju CP Celje.” – Z.P. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za pro-
met in zveze – Direkcija RS za ceste, odpi-
ranje vodi strokovna komisija, Tržaška 19,
Ljubljana, tel. 061/178-81-11, faks
061/178-81-23, soba št. 220/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 12. 1997 za 3.150 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Zdenko Podreka, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 178-83-94,
faks 061/178-83-26, soba št. 209.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 7. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 22. 3. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5364D

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-95, faks
061/178-81-23, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: redno vzdrževanje

svetlobno signalnih naprav na območju
CP Koper.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok izvajanja del je do
31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 7. 1. 1998 do 9.30 na
naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
RV SSN na območju CP Koper.” – Z.P. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1998 ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje vodi
strokovna komisija, Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-81-11, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 220/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 12. 1997 za 3.150 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Zdenko Podreka, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 178-83-94,
faks 061/178-83-26, soba št. 209.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 7. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 22. 3. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5364E

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-95, faks
061/178-81-23, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: redno vzdrževanje

svetlobno signalnih naprav na območju
CP Nova Gorica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok izvajanja del je do
31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 7. 1. 1998 do 9.30 na
naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
RV SSN na območju CP Nova Gorica.” –
Z.P. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1998 ob
10. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje vodi
strokovna komisija, Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-81-11, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 220/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 12. 1997 za 3.150 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Zdenko Podreka, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 178-83-94,
faks 061/178-83-26, soba št. 209.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 7. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 22. 3. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5364F

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Di-
rekcija RS za ceste, kont. oseba Liljana
Luis, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-81-23, soba
št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: redno vzdrževanje

svetlobno signalnih naprav na območju
CP Maribor.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok izvajanja del je do
31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 7. 1. 1998 do 10.30 na
naslov: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, prevzemnik vložišče, Tržaška 19a,
1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25, faks
061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
RV SSN na območju CP Maribor.” – Z.P.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1998 ob
11. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje vodi
strokovna komisija, Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-81-11, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 220/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 12. 1997 za 3.150 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Zdenko Podreka, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 178-83-94,
faks 061/178-83-26, soba št. 209.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 7. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 22. 3. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5364G

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za promet in zveze – Direkcija RS
za ceste, kont. oseba Liljana Luis, dipl. inž.,
Tržaška 19, Ljubljana, tel. 061/178-80-95, faks
061/178-81-23, soba št. 209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: redno vzdrževanje

svetlobno signalnih naprav na območju
CP Ptuj.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok izvajanja del je do
31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 7. 1. 1998 do 10.30 na
naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
RV SSN na območju CP Ptuj.” – Z.P. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov poši-
ljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1998 ob
11. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje vodi
strokovna komisija, Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-81-11, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 220/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
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dokumentacijo: Družba za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 12. 1997 za 3.150 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Zdenko Podreka, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 178-83-94,
faks 061/178-83-26, soba št. 209.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 7. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 22. 3. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5364H

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba Liljana Luis,
dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-95, faks 061/178-81-23, soba št.
209.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: redno vzdrževanje

svetlobno signalnih naprav na območju
CP Murska Sobota.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: rok izvajanja del je do
31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 7. 1. 1998 do 10.30 na
naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
RV SSN na območju CP Murska Sobota.” –
Z.P. Na hrbtni strani mora biti označen na-
slov pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 7. 1. 1998 ob
11. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje vodi
strokovna komisija, Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-81-11, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 220/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 22. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,

d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 12. 1997 za 3.150 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Zdenko Podreka, dipl.
inž., Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 178-83-94,
faks 061/178-83-26, soba št. 209.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 7. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 22. 3. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5364I

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

javni razpis
za izbiro izvajalca

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za promet in zveze – Direk-
cija RS za ceste, kont. oseba mag. Vladimir
Oštir, dipl. inž., Tržaška 19, Ljubljana, tel.
061/178-80-87, faks 061/178-81-23, soba
št. 204.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: idejni projekt uredi-

tve R 323/1143 Spodnji Brnik - žičnice
Krvavec od km 0.100 do km 1.700 in PZI
obnove R 323/1143 Spodnji Brnik - žični-
ce Krvavec od km 5.400 do km 7.000.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,800.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: v devetih mesecih.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila, navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 8. 1. 1998 do 8.30 na
naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik vložišče, Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, tel. 061/178-83-25,
faks 061/178-83-26, soba št. 123.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba za
“IdP in PZI R 323/1143 Spodnji Brnik -
žičnice Krvavec” – L.R. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 8. 1. 1998 ob
9. uri, na naslovu: Ministrstvo za promet in
zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje vodi
strokovna komisija, Tržaška 19, Ljubljana,
tel. 061/178-80-74, faks 061/178-81-23, so-
ba št. 320/II.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Družba za državne ceste,

d.o.o., Ljubljana, kont. oseba Irena Skubic,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 19. 12. 1997 za 3.150 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom na račun št.
50105-601-13838.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Lidija Rožen, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 178-83-94, faks
061/178-84-65, soba št. 302.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 8. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 23. 2. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze

Direkcija RS za ceste

Št. 350-205/97 Ob-5372

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Ljutomer

javni razis
za oddajo del izdelave projekta za

gradnjo ČN v Križevcih pri Ljutomeru -
PGD, PZI

1. Investitor: Občina Ljutomer, Vrazo-
va 1, Ljutomer, tel.: 069/81-712, faks
069/81-610.

2. Predmet javnega razpisa: izdelava pro-
jekta za gradnjo čistilne naprave (ČN) v
Križevcih pri Ljutomeru - PGD, PZI.

3. Orientacijska vrednost del: 2,500.000
SIT.

4. Ponudbena dokumentacija mora vse-
bovati:

– stroške izdelave projekta za gradnjo,
– rok za izdelavo projekta,
– plačilne pogoje,
– stroške za izvajanje projektantskega

nadzora do pridobitve uporabnega dovo-
ljenja  vključno  s  poizkusnim  obratova-
njem,

– dispozijo objekta ČN na predvideni lo-
kaciji,

– kapaciteta ČN,
– predstavitev tehnologije čiščenja,
– oceno stroškov gradnje ČN (gradbena

dela, elektro instalacije, strojne instalacije).
5. Rok za izdelavo projekta ne more biti

daljši od 90 dni.
6. Merila za izbiro izvajalca: cena pro-

jektov, reference, rok izdelave projekta,
prednosti predlagan ČN (cena izvedbe ČN,
reference predlagane tehnologije, stroški
obratovanja ČN).

7. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS do 12. ure v za-
pečateni kuverti z oznako “Javni natečaj -
Ne odpiraj - izgradnja ČN v Križevcih”, na
naslov, Občina Ljutomer, Vrazova 1, Lju-
tomer.

Kolikor se rok oddaje steče na dela pro-
sti dan, je rok oddaje prvi naslednji delov-
ni dan.

8. Odpiranje ponudb bo v prostorih sej-
ne sobe Občine Ljutomer III. nadstropje
20. dan po objavi v Uradnem listu RS, ob
13. uri. Na javnem odpiranju ponudb lahko
sodelujejo predstavniki ponudnikov s poob-
lastilom za sodelovanje.
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9. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasno prispele ponudbe
bodo v postopku odpiranja izločene.

10. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni pisno v roku 8 dni od dneva odpira-
nja ponudb.

11. Zainteresirani ponudniki lahko dvig-
nejo razpisno dokumentacijo osebno na Ob-
čini Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer, na Od-
seku za GJS, okolje in PP, kont. oseba: An-
dreja Torič, soba 211, tel. 069/81-712 int.
št. 257. Pred dvigom razpisne dokumentaci-
je je potrebno plačati stroške v višini 5.000
SIT, ki se nakažejo na ŽR Občine Ljutomer,
št.: 51930-630-76197, kar ponudnik dokaže
s potrdilom o plačilu.

Občina Ljutomer

Št. 110-1/97 Ob-5376A

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 27/97 in v skladu s programom iz-
gradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999, Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, Celje, (v nadaljevanju DARS, d.d.)
objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: AC Hoče - Arja vas,

pododsek Pletovarje - Arja vas; projekt
vodnogospodarskih ureditev PGD, PZI,

PZR - desni pas
Orentacijska vrednost del znaša:

10,000.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogod-

be, rok izdelave razpisanega dela je 3 mese-
ce po podpisu pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 2.700 SIT, na ŽR Druž-
be za državne ceste d.o.o št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljub-
ljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 12. 12.
1997 dalje, od 7. do 15. ure, strokovne in-
formacije vam posreduje Marjana Potočnik,
dipl. inž. (tel. 17-88-300).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 1. 1998 do 8.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: AC Ho-
če - Arja vas, pododsek Pletovarje - Arja
vas; projekt vodnogospodarskih ureditev
PGD, PZI, PZR - desni pas.” Na zunanji
kuverti mora biti naslov ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 13. 1. 1998
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 320/III.

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

Št. 110-1/97 Ob-5377B

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 27/97) in v skladu s programom iz-
gradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999, Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divi-
zije 4, Celje, (v nadaljevanju DARS, d.d.)
objavlja

ponovni javni razpis
za oddajo del: izvedba zaščite desne

brežine »Mali vrh« - armirano betonski
slopi s plohi - med P252 do P254+12 na

AC odseku Malence - Šmarje Sap
Orentacijska vrednost del znaša:

50,000.000 SIT.
Rok pričetka del je takoj po podpisu po-

godbe, rok dokončanja del je 60 dni po pod-
pisu pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 5.250 SIT, na ŽR Druž-
be za državne ceste d.o.o št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni DDC
d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a, Ljublja-
na, v sobi št. 104/I, in sicer od 12. 12. 1997
dalje, od 7. do 15. ure, strokovne informacije
vam posreduje Suzana Svetličič, dipl. inž.
(tel. 17-88-300).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 13. 1. 1998 do 9.30 v vložišče
DDC d.o.o., Tržaška 19a, soba št. 123/I,
Ljubljana. Ponudba mora biti zapečatena in
označena: “Ne odpiraj, ponudba za: izved-
ba zaščite desne brežine »Mali vrh« - armi-
rano betonski slopi s plohi - med P252 do
P254+12 na AC odseku Malence - Šmarje
Sap.” Na zunanji kuverti mora biti naslov
ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 13. 1. 1998
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 320/III.

Ponudniki bodo obveščeni o izidu v
30 dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbi-
ro najugodnejšega ponudnika so cena, rok iz-
vedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.

DARS, d.d.

Št. 407/97 Ob-5407

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport,
Ljubljana, Gortanova 22, razpisuje na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje razpi-
sa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
24/97)

javni razpis
brez omejitev za dobavo in montažo

medicinske opreme za potrebe
izobraževalnega, raziskovalnega in

svetovalnega dela na Fakulteti za šport
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fa-

kulteta za šport, Ljubljana, Gortanova 22.
2. Predmet razpisa: dobava in montaža

naslednje opreme: Aparat za ultrazvočno
kardiološko diagnostiko (M-Mode, Kardio-
loška sonda).

3. Okvirna vrednost razpisane opreme
znaša 8,000.000 SIT. Naročnik bo zagotovil
končno plačilo v 30 dneh od montaže opre-
me. Avans ni predviden. Dobava opreme
predvidoma v začetku leta 1998.

4. Kupec ni obvezen kupiti najcenejše
opreme. Kupec si pridržuje pravico, da od-
stopi od pogodbe ne glede na razloge. V
tem primeru ponudnik nima pravice do uve-
ljavljanja odškodnine iz tega naslova.

5. Ponudba mora vsebovati elemente, ki
so navedeni v odredbi o obvezni vsebini raz-
pisne dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in so predvsem:

– zahtevana funkcionalnost, potrebna za-
nesljivost in sodobnost opreme ter kompati-
bilnost,

– cene s prometnim davkom (najnižja po-
nudba ni nujno, da je najugodnejša),

– roki dobave in montaže,
– plačilni pogoji in druge ugodnosti po-

nudnika,
– servisiranje in odzivni čas servisa,
– reference ponudnika, podatki o garan-

ciji.
7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti

ovojnici, na naslov: Fakulteta za šport, Gor-
tanova 22, ali osebno v dekanatu fakultete
na istem naslovu z oznako: “Ne odpiraj –
razpis za ultrazvok”.

Upoštevali bomo le popolne ponudbe, ki
bodo oddane od roka.

8. Opcija ponudbe mora biti najmanj 90
dni od dneva odpiranja ponudb. Naročnik
ponudniku ne prizna nobenih stroškov za
izdelavo ponudbe. Upoštevane bodo le po-
nudbe, ki bodo vsebovale vse pogoje iz tega
razpisa.

9. Rok za sprejem ponudb je 12. 12.
1997, do 12. ure, na Fakulteti za šport. Vse
dodatne informacije dobite po tel.
14-01-077, dr. Jože Vidmar.

10. Odpiranje ponudb bo komisija opra-
vila 22. 12. 1997 ob 12. uri, v sejni sobi
Fakultete za šport, Gortanova 22, Ljublja-
na. Pred odpiranjem predstavniki ponudni-
kov izročijo komisiji pooblastila za sodelo-
vanje.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje do 30. 2. 1997.

Št. 407/97 Ob-5408

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport,
Ljubljana, Gortanova 22, razpisuje na pod-
lagi odredbe o postopku za izvajanje razpi-
sa za oddajo javnih naročil (Ur. l. RS, št.
24/97)

javni razpis
brez omejitev za dobavo tenziometrijske

opreme za potrebe izobraževalnega,
raziskovalnega in svetovalnega dela na

Fakulteti za šport
1. Naročnik: Univerza v Ljubljani, Fa-

kulteta za šport, Ljubljana, Gortanova 22.
2. Predmet razpisa: dobava in montaža

naslednje opreme: tenziometrijska oprema.
3. Okvirna vrednost razpisane opreme

znaša 5,200.000 SIT. Naročnik bo zagotovil
končno plačilo v 30 dneh od montaže opre-
me. Avans ni predviden.

Dobava opreme predvidoma v začetku
leta 1998.

4. Kupec ni obvezen kupiti najcenejše
opreme. Kupec si pridržuje pravico, da od-
stopi od pogodbe ne glede na razloge. V
tem primeru ponudnik nima pravice do uve-
ljavljanja odškodnine iz tega naslova.

5. Ponudba mora vsebovati elemente, ki
so navedeni v odredbi o obvezni vsebini
razpisne dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97).

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika in so predvsem:

– zahtevana funkcionalnost, potrebna za-
nesljivost in sodobnost opreme ter kompati-
bilnost,

– cene s prometnim davkom (najnižja po-
nudba ni nujno, da je najugodnejša),

– roki dobave in montaže,
– plačilni pogoji in druge ugodnosti po-

nudnika,
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– servisiranje in odzivni čas servisa,
– reference  ponudnika,  podatki  o  ga-

ranciji.
7. Ponudbe morajo biti oddane v zaprti

ovojnici, na naslov: Fakulteta za šport, Gor-
tanova 22, ali osebno v dekanatu fakultete
na istem naslovu z oznako: “Ne odpiraj –
razpis za ultrazvok”.

Upoštevali bomo le popolne ponudbe, ki
bodo oddane od roka.

8. Opcija ponudbe mora biti najmanj 90
dni od dneva odpiranja ponudb. Naročnik
ponudniku ne prizna nobenih stroškov za
izdelavo ponudbe. Upoštevane bodo le po-
nudbe, ki bodo vsebovale vse pogoje iz tega
razpisa.

9. Rok za sprejem ponudb je 12. 12. 1997,
do 12. ure, na Fakulteti za šport. Vse dodatne
informacije dobite po tel. 14-01-077, dr. Voj-
ko Strojnik.

10. Odpiranje ponudb bo komisija opra-
vila 22. 12. 1997 ob 12. uri, v sejni sobi
Fakultete za šport, Gortanova 22, Ljublja-
na. Pred odpiranjem predstavniki ponudni-
kov izročijo komisiji pooblastila za sodelo-
vanje.

11. Ponudniki bodo o izidu razpisa ob-
veščeni najkasneje do 30. 2. 1997.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport

Št. 993/97 Ob-5410

Na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur.
l. RS, št. 24/97) objavlja Občina Kobilje

javni razpis
za izbiro izvajalca igradnje ČN v

Kobilju
1. Investitor: Občina Kobilje, Kobilje 35,

tel./faks 069/79-395.
2. Predmet javnega razpisa: izdelava pro-

jekta za gradnjo čistilne naprave (ČN) v
Kobilju.

3. Orientacijska vrednost del: 1,800.000
SIT.

4. Ponudbena dokumentacija mora vse-
bovati:

– stroške izdelave projekta za gradnjo,
– rok za izdelavo projekta,
– plačilne pogoje,
– stroške za izvajanje projektnega nad-

zora do pridobitve uporabnega dovoljenja
vključno s poizkusnim obratovanjem,

– dispozicijo objekta ČN na predvideni
lokaciji,

– kapaciteta ČN,
– predstavitev tehnologije čiščenja,
– oceno stroškov gradnje ČN (gradbena

dela, elektro instalacije, strojne instalacije).
Zainteresirani ponudniki dvignejo razpi-

sno dokumentacijo po pošti oziroma na Ob-
čini Kobilje po poravnavi stroškov v višini
5.000 SIT, ki nakažejo na ŽR Občine Kobi-
lje, št. 51920-630-76160.

5. Rok za izdelavo projekta ne more biti
daljši od 90 dni.

6. Plačilni pogoji: po mesečnih situaci-
jah.

7. Merila za izbiro izvajalca: cena pro-
jektov, reference, rok izdelave projekta,
prednosti predlagane ČN (cena izvedbe ČN,
reference predlagane tehnologije, stroški
obratovanje ČN).

8. Rok za oddajo ponudb je 20 dni po
objavi v Uradnem listu RS, do 12. ure, v

zapečateni kuverti z oznako “Javni natečaj
– izgradnja ČN v Kobilju”, na naslov Obči-
na Kobilje, Kobilje 35, 9223 Dobrovnik.

Kolikor se rok oddaje steče na dela pro-
sti dan, je rok oddaje prvi naslednji delovni
dan.

9. Odpiranje ponudb bo v prostorih sej-
ne sobe Občine Kobilje 20. dan po objavi v
Uradnem listu RS, ob 13. uri.

10. Nepravilno opremljene, nepopolne,
nejasne in nepravočasno prispele ponudbe
bodo v postopku odpiranja izločene.

11. Ponudniki bodo o izbiri izvajalca ob-
veščeni pisno v roku 15 dni od dneva odpi-
ranja ponudb.

Občina Kobilje

Št. 347-05-46/97-1850-61 Ob-5415

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Mestna občina Maribor, za
katero vodi investicijo Komunalna direkci-
ja, odsek za gospodarske javne službe, Slo-
venska 40, Maribor.

Kontaktna oseba Selinšek Ladislav, tel.
22-01-416.

2. Predmet javnega naročila:
A) Redna letna in zimska vzdrževalna

dela na javnih prometnih površinah (komu-
nalne ceste in trgi) v Mestni občini Maribor,
za leto 1998 v dolžini ca. 400 km, in sicer:

– redno letno vzdrževanje,
– zimska služba,
– vzdrževanje objektov na cestah,
– popravilo objektov na cestah,
– vzdrževanje ograj,
– varstvo cest.
Pričetek del: po planu rednega vzdrže-

vanja za leto 1998.
Podatki iz točke A) tega razpisa so na

razpolago na sedežu Komunalne direkcije
Maribor, Slovenska 40, soba 107/I (Selin-
šek Ladislav). Ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo proti plačilu 7.000
SIT, ki jih nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

B) Redna letna in zimska vzdrževalna
dela na lokalnih cestah Mestne občine Ma-
ribor za leto 1998 v dolžini ca. 115 km, in
sicer:

– redno letno vzdrževanje,
– zimska služba,
– vzdrževanje objektov na cestah,
– popravilo objektov na cestah,
– vzdrževanje ograj,
– varstvo cest.
Pričetek del: po planu rednega vzdrže-

vanja za leto 1998.
Orientacijska vrednost 80 mio SIT.
Podatki iz točke B) tega razpisa so na

razpolago na sedežu Komunalne direkcije
Maribor, Slovenska 40, soba 107/I (Selin-
šek Ladislav). Ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo proti plačilu 5.000
SIT, ki jih nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

C) Dokončanje del na LC Počehova v
dolžini ca. 500 m.

Pričetek del: takoj po podpisu pogodbe,
dokoknčanje del 20 delovnih dni.

Orientacijska vrednost: 8 mio SIT.
Podatki iz točke C) tega razpisa so na

razpolago na sedežu Komunalne direkcije
Maribor, Slovenska 40, soba 107/I (Selin-
šek Ladislav). Ponudniki lahko dvignejo
razpisno dokumentacijo proti plačilu 4.000
SIT, ki jih nakažejo na žiro račun št.
51800-840-070-62233 “Drugi prihodki za
komunalne dejavnosti” z virmanskim nalo-
gom ali položnico.

3. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika bodo navedena v razpisni doku-
mentaciji. Reference za domače ponudnike
ne bodo upoštevane. Pisne ponudbe je po-
trebno oddati v roku 20 dni po objavi v
Uradnem listu RS. Zapečatene kuverte mo-
rajo biti jasno označene z napisom “Ponud-
ba – Ne odpiraj” in številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo
predmeta naročila.

4. Javno odpiranje ponudb bo 6. januar-
ja 1998 ob 8. uri v prostorih Komunalne
direkcije, Slovenska 40, Maribor, sejna so-
ba, II. nadstropje. Ponudniki bodo obvešče-
ni  o  izidu  razpisa  najkasneje  7  dni  po
sprejetju sklepa o izbiri najugodnejšega po-
nudnika.

5. Ponudba mora veljati 60 dni.
6. Datum objave javnega razpisa je

12. 12. 1997.
Mestna občina Maribor

uprava
komunalna direkcija

Ob-5416

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. Naročnik: Dom starejših Lendava, Na-

selje prekmurske brigade 4/a, Lendava, tel.
069/78-236, faks 069/78-238.

2. Predmet javnega naročila: blago.

Navedba vsebine: živila in material za
prehrano, režijski material, material za
popravila in vzdrževanje, splošni drobni
inventar.

3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma začetka in do-
končanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika, ki bodo upoštevane pri ocenjeva-
nju ponudb: najnižja cena in druga merila iz
razpisne dokumentacije.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 22. 12. 1997 do
12. ure, na naslov: Dom starejših Lendava,
Naselje prekmurske brigade 4/a, 9220 Len-
dava, ali pri prevzemniku pošte Katarini
Gonc, na istem naslovu.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom: “Ponudba – Ne odpi-
raj” in številko objave javnega razpisa v
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Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta
naročila.

7. Javno odpiranje ponudb bo 23. 12.
1997 ob 12. uri, v Domu starejših Lendava,
v sobi št. 48.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 31. 12. 1997.

9. Ponudniki lahko dvignejo razpisno do-
kumentacijo vsak delovni dan med 9. in
12. uro v Domu starejših Lendava. Potrebne
informacije in razlago za izdelavo ponudbe
posreduje Angela Hozjan.

Dom starejših občanov Lendava, p.o.

Ob-5417

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 naročni-
ka: Mestna občina Ljubljana, Adamič Lun-
drovo n. 2, Ljubljana, kont. oseba Vida Sta-
novnik, vodja naročila, Adamič Lundrovo
n. 2, soba 255/II, Ljubljana, tel. 13-33-269
in faks 318-850.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: prilagoditev WC v
podhodu Plave lagune v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
7,000.000 SIT.

4. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: merila bodo navedena v razpisni do-
kumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
15%.

6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
prispele po pošti ali osebno predložene naj-
kasneje do 15. 1. 1998 do 12.45, na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Dani Klarič, Adamič Lundrovo n. 2, 1000
Ljubljana, soba št. 255/II, tel. 13-33-269,
faks 318-350.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj –
Plava laguna – prilagoditev WC”.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 15. 1. 1998
ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Ljub-
ljana, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljub-
ljana, pred sobo št. 143 v I. nadstropju. Od-
piranje bo vodil Karel Pollak.

8. Rok v katerem bodo ponudniki obve-
ščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa v 7 dneh po podpisu sklepa.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, kontaktna oseba Dani Kla-
rič, Adamič Lundrovo nabrežje 2, Ljublja-
na, soba 255/II.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od 16. 12. do 19. 12. 1997 s fotokopijo potr-
dila o plačilu 7.000 SIT.

Način  plačila:  s  položnico  na  žiro
račun Mestne občine Ljubljana, št.
50100-845-50358, s pripisom: “Razpisna

dokumentacija za prilagoditev WC – Plava
laguna”.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

11. Opcija ponudbe: je 60 dni.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila je v zakonskem roku.
Mestna občina Ljubljana

Ob-5411

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  naroč-
nika: Občina Sevnica, kont. oseba Darja
Lekše, Glavni trg 19a, Sevnica, tel.
0608/41-221, faks 0608/41-444, soba
št. 208.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: javni razpis za izbiro

izvajalca brez omejitev za izvajanje na-
log Lokalnega pospeševalnega centra Ob-
čine Sevnice.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 5,000.000
SIT, 12. 12. 1997.

4. Dobavni rok: 24 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 5. 1. 1998 do 12. ure,
na naslov Občina Sevnica, prevzemnica
Darja Lekše, Glavni trg 19a, Sevnica, tel.
0608/41-221, faks 0608/41-444, soba št.
208.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS ter z navedbo predmeta naro-
čila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 5. 1. 1998 ob
13. uri, na naslovu: Občina Sevnica, odpira-
nje vodi Darja Lekše, Glavni trg 19a, Sevni-
ca, tel. 0608/41-221, faks 0608/41-444, so-
ba št. 8.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 15. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Sevnica, kont. ose-
ba Darja Lekše, Glavni trg 19a, Sevnica, tel.
0608/41-221, faks 0608/41-444, soba št.
208.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 12. 1997.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: Občina Sevnica, kont. oseba Darja Lek-
še, Glavni trg 19a, Sevnica, tel.
0608/41-221, faks 41-444, soba št. 208.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 28. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 23. 1. 1998.
Občina Sevnica

Ob-5412

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 naročni-
ka: RS, Vlada Republike Slovenije, Servis
skupnih služb, kont. oseba Aleš Ponikvar,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
061/17-85-565, faks 061/17-85-579, soba
št. 58.

2. Predmet javnega naročila: storitve.

Navedba vsebine: varnostno receptor-
ska služba prostorov državnih upravnih
organov na lokacijah: Gregorčičeva 25,
Parmova 33, Cankarjeva 5, Beethovnova
11, Župančičeva 6 v Ljubljani.

3. Orientacijska vrednost naročila:
29,500.000 SIT/letno.

4. Rok  začetka  in  dokončanja  del:
začetek 1. 2. 1998 in/ali zaključek 31. 12.
1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 13. 1. 1998 do 9. ure,
na naslov: RS, Vlada Republike Slovenije,
Servis skupnih služb, prevzemnica Mojca
Gregorič, Gregorčičeva 27a, 1000 Ljublja-
na, tel. 061/17-85-589, faks 061/17-85-579,
glavna pisarna SSSV.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ne odpiraj – Ponudba”
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS z navedbo predmeta naročila in z
naslovoma naročnika ter pošiljatelja.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 13. 1. 1998,
ob 10. uri, na naslovu: RS, Vlada Republike
Slovenije, Servis skupnih služb, odpiranje
vodi Bojan Bučinel, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana, tel. 061/17-85-590, faks
061/17-85-579, sejna soba.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 23. 1. 1998.

8. Kraj,  čas  in  oseba,  pri  kateri  lahko
zainteresirani  ponudniki  dvignejo  razpi-
sno  dokumentacijo:  RS,  Vlada  Republi-
ke Slovenije, Servis skupnih služb, kont.
oseba Aleš Ponikvar, Gregorčičeva 27a,
Ljubljana, tel. 061/17-85-565, faks
061/17-85-579.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 12. 1997 od 8.30 do 10.30.

9. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu kot pod 8. točko.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 13. 4. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 30. 1. 1998.

Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb
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SU 84/97 Ob-5413

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 naročni-
ka: Okrožno sodišče v Ljubljani, kont. ose-
ba Majda Bobnar, Tavčarjeva 9, Ljubljana,
tel. 061/312-684, faks 061/303-051, soba
št. 38.

2. Predmet javnega naročila: storitve.

Navedba vsebine: servisiranje fotoko-
pirnih strojev.

3. Orientacijska vrednost naročila:
14,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 2. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 7. 1. 1998 do
9. ure, na naslov Okrožno sodišče v Ljub-
ljani, prevzemnik vložišče, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, tel. 061/13-23-133, int.
217, soba št. 25.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” 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
13. uri, na naslovu: Okrožno sodišče v Ljub-
ljani, odpiranje vodi Mojca Poznik Radelj,
Tavčarjeva 9, Ljubljana, tel. 061/312-684,
faks 061/303-051, soba št. 30.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Okrožno sodišče v Ljublja-
ni, kont. oseba Majda Bobnar, Tavčarjeva
9, Ljubljana, tel. 061/312-684, faks
061/303-051, soba št. 38.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 za 5.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 50100-637-55973.

9. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu kot pod 8. točko.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 7. 4. 1998.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 23. 1. 1998.

SU 84/97 Ob-5414

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 naročni-
ka: Okrožno sodišče v Ljubljani, kont. ose-
ba Majda Bobnar, Tavčarjeva 9, Ljubljana,
tel. 061/312-684, faks 061/303-051, soba
št. 38.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava pisarniške-

ga, računalniškega in potrošnega mate-
riala ter drobnega inventarja.

3. Orientacijska vrednost naročila:
51,000.000 SIT.

4. Rok  začetka  in  dokončanja  del:
začetek 1. 2. 1998 in/ali zaključek 31. 12.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: najnižja cena, druga merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 31. 1. 1998 do
9. ure, na naslov Okrožno sodišče v Ljub-
ljani, prevzemnik vložišče, Tavčarjeva 9,
1000 Ljubljana, tel. 061/13-23-133, int.
217, soba št. 25.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj” 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  13.  uri,  na  naslovu:  Okrožno  sodišče
v  Ljubljani,  odpiranje  vodi  Mojca  Poz-
nik  Radelj,  Tavčarjeva 9,  Ljubljana,  tel.
061/312-684,  faks  061/303-051,  soba
št. 30.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 21. 1. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Okrožno sodišče v Ljublja-
ni, kont. oseba Majda Bobnar, Tavčarjeva
9, Ljubljana, tel. 061/312-684, faks
061/303-051, soba št. 38.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 24. 12. 1997 za 10.000 SIT.

Način plačila: z virmanom, na račun šte-
vilka: 50100-637-55973.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 13. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 23. 1. 1998.
Okrožno sodišče v Ljubljani

Ob-5418

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  naroč-
nika: Ministrstvo za notranje zadeve RS,
kont. oseba Rafko Vodišek, Štefanova 2,
Ljubljana, tel. 061/172-42-41, faks
061/315-073.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba  vsebine:  dobava  čistil,  po-

trošnega materiala in pripomočkov za
čiščenje ter toaletno-sanitarnega mate-
riala.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 3. 1998 in zaključek 1. 3. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane: druga merila: cena, finančno stanje
izvajalca, rok dobave, razširjenost prodajne
mreže, celovitost ponudbe, zaloga ponuje-
nih artiklov, kvaliteta, plačilni pogoji, refe-
rence.

Pri ocenjevanju ponudb bodo upošteva-
ne preference za domače ponudnike v višini
10%.

6. Predložitev ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 15. 1. 1998 do 12. ure
na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve
RS, prevzemnik vložišče, Štefanova 2, Ljub-
ljana, tel. 061/172-51-11.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno
označene z napisom “Ponudba – Ne odpi-
raj – javni razpis za dobavo čistil, potro-
šnega materiala in pripomočkov za čišče-
nje ter toaletno-sanitarnega materiala št.
308/69-97”.

7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 16. 1. 1998,
ob 10. uri, na naslovu: Visoka policij-
sko-varnostna šola,  Kotnikova 8a,  Ljub-
ljana.

Naročnik Ministrstvo za notranje zade-
ve, odpiranje vodita Nataša Grgasovič ali
Franc Bevc, Kotnikova 8a, Ljubljana, soba
št. 14, 15.

8. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu javne-
ga razpisa najkasneje do 13. 2. 1998.

9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za notranje za-
deve, kont. oseba Rafko Vodišek, Cankarje-
va 4, Ljubljana, tel. 061/172-42-41, faks
061/315-073.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
od dneva objave v Uradnem listu RS do
15. 1. 1998 od 10. do 12. ure.

Ponudniki, ki želijo dvigniti razpisno do-
kumentacijo, morajo predložiti pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT.

Način plačila: virmansko, na račun šte-
vilka: 50100-637-55284, sklicna številka:
308/69-97.

10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu kot pod 9. točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni raz-

pis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do:16. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 27. 2. 1998.
Ministrstvo za notranje zadeve
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Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika

Ob-5378

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik del je Gasilsko društvo Se-

mič, Semič 38c in Občina Semič, Semič 14,
Semič, kontaktna oseba je Marjan Tomaže-
vič, tel. 068/67-709.

2. Predmet javnega naročila je blago:
podvozje - gasilska avtocisterna GVC
24/50.

3. Vrednost dodeljenega naročila je
11,629.347 SIT.

4. Dobavni rok je 4 mesece po uskladi-
tvi tehničnih parametrov in podpisu po-
godbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika so meri-
la navedena v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 12.
1997 ob 12. uri v prostorih Občine Semič.

Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev. Datum in
številka objave javnega razpisa: Uradni list
RS, št. 65/97, Ob - 4588.

Gasilsko društvo Semič

Št. 654/97 Ob-5379

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Občina Beltinci, Občinska

uprava, kontaktna oseba Stanislav Sraka,
Mladinska 2, Beltinci, tel. 069/42-264, faks
069/42-943.

2. Predmet javnega naročila: projektira-
nje.

Navedba vsebine: izdelava projektne
dokumentacije PGD in PZI za novo cen-
tralno vodovodno črpališče Hraščica,
primarni vodovod od črpališča Hraščica
do Beltincev, primarni vodovod Ižakov-
ci - Dokležovje (z opcijo: do Bakovcev)
in novi vodohram v Občini Beltinci

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: konec
novembra, 60 dni po podpisu pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: ugodna
ponudbena cena, reference, druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbra-
ne ponudbe: po razpisnih pogojih, pred-
vsem pa izkušnje z izvajalcem pri podob-
nih delih.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 11.
1997 ob 14. uri v prostorih Občine Beltinci,
Mladinska 2, Beltinci.

Število prispelih ponudb: 3; najnižja ce-
na 3,750.000 SIT; najvišja cena 8,520.750
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 63, z dne 10. X. 1997,
Ob-4308.

Občine Beltinci

Št. 2147 Ob-5380

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Veterinarski zavod Slovenije, kont. osebi
mag. Jernej Hočevar in mag. Zmagomir
Kralj, Cesta v Mestni log 47a, Ljubljana p.p.
4251, tel. 061/33-40-33, faks 061/33-40-33.

2. Predmet javnega naročila: blago;
A) 3 komade vozil PICK UP nosilnosti

do 1000 kg, izdelava do 31. 12. 1997 ali
B) 3 komade vozil KOMBI nosilnosti do

1000 kg.
3. Orientacijska vrednost naročila:

6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 1 mesec in/ali 30 dni ali
začetek: 14. 11. 1997, zaključek: 14. 12.
1997

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-

vane preference za domače ponudnike v vi-
šini 15%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ugodna cena, motor 1,9D ter ugod-
na nosilnost (775 kg).

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne
26. 11. 1997, ob 10. uri na naslovu: Veteri-
narski zavod Slovenije, Cesta v Mestni log
47a, Ljubljana.

Število prispelih ponudb 13, najnižja ce-
na 4,273.091,40 SIT, najvišja cena
7,388.580 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum, številka objave javnega razpisa:
Ur. l. RS, št. 70 z dne 14. XI. 1997,
Ob-4843.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 12. 12. 1997.
Veterinarski zavod Slovenije, Ljubljana

Ob-5381

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 naročni-

ka: Klinični center Ljubljana, kont. oseba
Andrej Fink, Zaloška cesta 25, Ljubljana,
tel. 061/13-27-245, faks 061/13-27-331.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup reševalnega

vozila.
3. Orientacijska vrednost naročila:

11,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga

merila, navedena v razpisni dokumentaci-
ji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

  1. kvaliteta izdelave (predelave),
  2. varnost vozila,
  3. funkiconalnost vozila,
  4. vzdrževanje vozila,
  5. ponudbena cena (vseh pet meril je

enakovrednih).
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 14. no-

vembra 1997, ob 12. uri, na naslovu: Kli-
nični center Ljubljana, sejna soba SAZU,
Zaloška 7, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 10,872.330 SIT, najvišja cena:
11,676.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 65, z dne 24. X. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 12. december 1997.

Klinični center Ljubljana

Ob-5382

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 naročni-

ka: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., kont.
oseba Mateja Jordan, Ob železnici 27, Tr-
bovlje, tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: opravljanje storitve

fizičnega varovanja v Termoelektrarni
Trbovlje, d.o.o.

3. Orientacijska vrednost 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. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, plačilni pogoji, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 24. 11.
1997 ob 12. uri, na naslovu: Termoelektrar-
na Trbovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbov-
lje.

Število prispelih ponudb: 4, najnižja ce-
na: 990 SIT (bruto), najvišja cena: 1.102,50
SIT (bruto).

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 68, z dne 7. XI. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 15. 12. 1997.
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Ob-5383

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 naročni-

ka: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., kont.
oseba Mateja Jordan, Ob železnici 27, Tr-
bovlje, tel. 0601/26-633, faks 0601/26-090.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: opravljanje storitve

čiščenja upravne stavbe in ostalih delov-
nih prostorov v TET, d.o.o.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 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: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: naročnik je odločitev o izbiri naj-
ugodnejšega ponudnika sprejel upoštevajoč
primerjavo prispelih ponudb in cen posa-
meznih ponudnikov ter ostalih meril za iz-
bor, ki jih je navedel v javnem razpisu ozi-
roma razpisni dokumentaciji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 12. 1997
ob 12. uri, na naslovu: Termoelektrarna Tr-
bovlje, d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 985.277 SIT (brez prometnega davka),
najvišja cena: 1,350.000 SIT (brez promet-
nega davka).

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 68, z dne 7. XI. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 15. 12. 1997.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.

Št. 1234 Ob-5384

Občina Ig na podlagi določila 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavlja

sklep
o izbiri izvajalca gradbenih del za
obnovo cest in sanacijo poškodb na

lokalnih cestah v Občini Ig
Za izvajanje gradbenih del za obnovo

cest in sanacijo poškodb na lokalnih cestah
v Občini Ig po javnem razpisu bilo izbrano
kot najugodnejši ponudnik Cestno podjetje
Ljubljana, Stolpniška 10, Ljubljana.

Občina Ig

Ob-5385A

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba

Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljanska ulica
5, Maribor, tel. 317-221.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: nezdravstveni mate-

rial:
I. Posteljni program.
II. Delovna oblačila.
III. Operacijski program.
IV. Kuhinjski program.
V. Otroški program.
3. Orientacijska vrednost naročila in pred-

videni čas objave razpisa: 62,940.000 SIT,
začetek 29. 8. 1997 in zaključek 29. 9. 1997.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost, in obdobje, za
katerega jim je bila priznana;

Ponudnik: Sanolabor, d.d., Leskovškova
4, Ljubljana, za skupine: posteljni program,
delovna oblačila, operacijski program, ku-
hinjski program, otroški program.

Ponudnik: Nitka Celje, Jamova 2b, Ce-
lje, za skupine: posteljni program, delovna
oblačila operacijski program.

Ponudnik: Krojaško podjetje Trebnje,
Gubčeva 28, Trebnje, za skupino delovna
oblačila.

Ponudnik: Johnson & Johnson s.e.s.p.,
Dunajska 22, Ljubljana, za skupino opera-
cijski program.

Ponudnik: Tosama, d.d., Šaranovičeva
38, Domžale, za skupini operacijski pro-
gram in otroški program.

Ponudnik: Lakoše Albina, s.p., Zrinj-
skega 25, Maribor, za skupine posteljni
program, delovna oblačila, operacijski
program, kuhinjski program, otroški pro-
gram.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od pravnomočnosti sklepa o priznanju spo-
sobnosti.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz

razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 10.

1997 ob 8. uri, na naslovu naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
ulica 5.

Število prispelih ponudb: 24.
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 52, z dne 29. VIII.
1997; Ob-3676D.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 12. 12. 1997.

Ob-5385B

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljanska ulica
5, Maribor, tel. 317-221.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: nezdravstveni mate-

rial:
I. Material za popravila in vzdrževanja.
II. Pralna in čistilna sredstva.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 59,200.000

SIT, začetek 29. 8. 1997 in zaključek 29. 9.
1997.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost, in obdobje, za
katerega jim je bila priznana;

Ponudnik: Ivec, d.o.o., Ulica heroja Ša-
ranoviča 38, Maribor, za skupino: pralna in
čistilna sredstva, podskupino čistilna sreds-
tva.

Ponudnik: Diversey Lever, d.o.o., Ko-
roška 8, Maribor, za skupino pralna in či-
stilna sredstva.

Ponudnik: Sij, d.o.o., Lobodova 9, Dom-
žale, za skupino pralna in čistilna sredstva.

Ponudnik: Henkel Ecolab, d.d., Vajnger-
lova 4, Maribor, za skupino pralna in čistil-
na sredstva.

Ponudnik: Astra tehnična trgovina, Sta-
ničeva 41, Ljubljana, za skupino pralna in
čistilna sredstva.

Ponudnik: Chemo, d.d., Maistrova 10,
Ljubljana, za skupino pralna in čistilna
sredstva.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od pravnomočnosti sklepa o priznanju spo-
sobnosti.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz

razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 10.

1997 ob 8. uri, na naslovu naročnika: Splo-
šna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5.

Število prispelih ponudb: 9.
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 52, z dne 29. VIII.
1997; Ob-3676A.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 12. 12. 1997.

Ob-5385C

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljanska ulica
5, Maribor, tel. 317-221.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: nezdravstveni mate-

rial:
I. Režijski material.
II. Pisarniški material.
III. Splošni drobni inventar.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 106,383.000
SIT, začetek 29. 8. 1997 in zaključek 29. 9.
1997.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost, in obdobje, za
katerega jim je bila priznana;

Ponudnik: Adi Rebernik, d.o.o., Kneza
Koclja 11, Maribor, za skupino: režijski ma-
terial; podskupine papirna konfekcija, osta-
li režijski material, vreče polietilenske, za
skupino splošni drobni inventar.

Ponudnik: Ivec, d.o.o., Ulica heroja Ša-
ranoviča 38, Maribor, za skupino režijski
material, podskupini papirna konfekcija in
ostali režijski material.
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Ponudnik: Grafika Bezjak, d.o.o., Obrež-
na 89, Maribor, za skupino pisarniški mate-
rial; podskupino obrazci razni.

Ponudnik: Explast Jolanda Bizjak s.p.,
Gajštova 18, Maribor, za skupino: režijski
material, podskupino vreče polietilenske.

Ponudnik: Chemo, d.d., Maistrova 10,
Ljubljana, za skupino: režijski material,
podskupine papirna konfekcija, ostali režij-
ski material, vreče polietilenske, za skupi-
no: pisarniški material.

Ponudnik: Cankarjeva založba, d.d., Ko-
prska 9, Ljubljana, za skupino: pisarniški
material.

Ponudnik: Bodočnost Maribor, d.d., Dal-
matinska 1, Maribor, za skupino: pisarniški
material, podskupino obrazci razni.

Ponudnik: Cetis, grafično podjetje, d.d.,
Čopova 24, Celje, za skupino: pisarniški
material, podskupino obrazci razni.

Ponudnik: Tiskarna Babič Stojan s.p.,
Log 38, Ruše, za skupino: pisarniški mate-
rial, podskupino obrazci razni.

Ponudnik: Ino, d.o.o., Polže 24, Nova
cerkev, za skupino: pisarniški material, pod-
skupino obrazci razni.

Ponudnik: Grafis, d.o.o., Partizanska 25,
Slovenska Bistrica, za skupino: pisarniški
material, podskupino obrazci razni.

Ponudnik: Založba obzorja Maribor, d.d.,
Partizanska 3–5, Maribor, za skupino: režij-
ski material, podskupine papirna konfekci-
ja, ostali režijski material.

Ponudnik: Mladinska knjiga birooprema
Maribor, Kardeljeva 55, Maribor, za skupi-
no: režijski material, podskupine papirna
konfekcija, ostali režijski material za skupi-
no: pisarniški material, podskupino obrazci
razni in splošni pisarniški material.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od pravnomočnosti sklepa o priznanju spo-
sobnosti.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz

razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 10.

1997 ob 8. uri, na naslovu naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
ulica 5.

Število prispelih ponudb: 24.
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 52, z dne 29. VIII.
1997; Ob-3676Č.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 12. 12. 1997.

Ob-5385Č

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljanska ulica
5, Maribor, tel. 317-221.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni mate-

rial:
I. Plini razni
II. Premog
III. Kurilno olje

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 107,037.000
SIT, začetek 29. 8. 1997 in zaključek 29. 9.
1997.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost, in obdobje, za
katerega jim je bila priznana;

Ponudnik: Messer Slovenija, Jugova 20,
Ruše, za skupino: plini razni.

Ponudnik: Petrol, Slovenska naftna druž-
ba, d.d., Dunajska 50, Ljubljana, za skupi-
no: kurilno olje.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od pravnomočnosti sklepa o priznanju spo-
sobnosti.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane 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 2. 10.

1997 ob 12. uri, na naslovu naročnika: Splo-
šna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5,
Maribor.

Število prispelih ponudb: 8.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 52, z dne 29. VIII.
1997; Ob-3676C.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 12. 12. 1997.

Ob-5385D

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba
Marija Žlender, dipl. ek., Ljubljanska ulica
5, Maribor, tel. 317-221.

2. Predmet javnega naročila
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano:
A. Sadje in zelenjava (sadje južno, sadje

domače, zelenjava).
B. Kruh in pekovsko pecivo.
C. Mlevski izdelki in testenine.
D. Meso (govedina, teletina, svinjina, os-

talo sveže meso, izdelki iz mesa).
E. Mleko, mlečni izdelki, zmrznjena ze-

lenjava in izdelki.
F. Jajca.
G. Splošno prehrambeno blago.
3. Orientacijska vrednost naročila in

predvideni čas objave razpisa: 320,177.000
SIT, začetek 29. 8. 1997 in zaključek 29. 9.
1997.

4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost, in obdobje, za
katerega jim je bila priznana;

Ponudnik: Intes mlin in testenine, d.d.,
Meljska cesta 19, Maribor, za skupino mlev-
ski izdelki in testenine.

Ponudnik: Celjske mesnine, d.d., Cesta
v Trnovlje 17, Celje, za skupino meso: pod-
skupine: govedina, teletina, svinjina, izdel-
ki iz mesa (sveži in suhi).

Ponudnik: Plod, d.o.o., Preloge 25, Lož-
nica, za skupino sadje in zelenjava.

Ponudnik: Kmetijska zadruga Vuzenica,
Livarska 12, Vuzenica, za skupino operacij-
ski meso; podskupine govedina, teletina,
svinjina, izdelki iz mesa (sveži in suhi).

Ponudnik: A & V Lešnik, d.o.o., Nad
izviri 24, Miklavž, za skupino kruh in pe-
kovsko pecivo.

Ponudnik: Perutnina Ptuj, d.d., Potrčeva
10, Maribor, za skupino meso: podskupine
perutnina in izdelki iz perutnine, govedina,
svinjina, teletina, kunčje meso.

Ponudnik: Kmetijska zadruga Hoče,
z.o.o., Glaserjev trg 2, Hoče, za skupino
sadje in zelenjava: podskupine sadje doma-
če in zelenjava.

Ponudnik: Ptujske pekarne in slaščičar-
ne, Rogozniška cesta 2, Ptuj, za skupino
kruh in pekovsko pecivo.

Ponudnik: Povrtnina Maribor, Tržaška
33, Maribor, za skupino sadje in zelenjava,
podskupine sadje domače in južno in zele-
njava.

Ponudnik: Mlekarna Celeia Mlekarstvo
in sirarstvo, d.o.o., Petrovče 9, Petrovče, za
skupino mleko in mlečni izdelki, zamrznje-
na zelenjava in zamrznjeni izdelki.

Ponudnik: Kmetija Strmšnik, Maribor-
ska 125, Selnica ob Dravi, za skupino jaj-
ca.

Ponudnik: Mariborska Mlekarna, Osoj-
nikova 5, Maribor, za skupino mleko in
mlečni izdelki, zamrznjena zelenjava in za-
mrznjeni izdelki, za skupino meso; podsku-
pino ribe zamrznjene.

Ponudnik: TMI Košaki, d.o.o., Oreško
nabrežje 1, Maribor, za skupino meso;
podskupine govedina, teletina, svinjina,
ostalo sveže meso, izdelki iz mesa (sveži
in suhi) perutnina in izdelki iz perutnine,
ribe sveže.

Ponudnik: Mesnica Milan Šteinfelser
s.p., Gradišče 2, Slovenska Bistrica, za sku-
pino meso: podskupine govedina, teletina,
svinjina, drobovina, izdelki iz mesa (sveži
in suhi).

Ponudnik: Mercator SVS, p.p. 130, Ptuj,
za skupino splošno prehrambeno blago.

Ponudnik: Kmetijska zadruga Rače, Ce-
sta talcev 1, Rače, za skupino meso: pod-
skupino govedina, teletina, svinjina.

Ponudnik: Ribe Maribor, p.o., Partizan-
ska 6, Maribor, za skupino meso: podskupi-
no ribe sveže in zamrznjene.

Ponudnik: Žito pekarstvo in testenine,
d.o.o., Šmartinska 154, Ljubljana, za skupi-
no kruh in pekovsko pecivo.

Ponudnik: Pomurska Trženje, Parmova
45, Ljubljana, za skupino meso: podskupine
govedina, teletina, svinjina, ostalo sveže me-
so, izdelki iz mesa (sveži in suhi), perutni-
na, izdelki iz perutnine, ribe sveže.

Ponudnik: Kruh pevico, d.d., Jožice Flan-
der 2, Maribor, za skupino kruh in pekov-
sko pecivo.

Ponudnik: Mlekarna Ptuj, d.d., Čučkova
6, Ptuj, za skupino mleko in mlečni izdelki,
zamrznjeno sadje in zelenjava.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od pravnomočnosti sklepa o priznanju spo-
sobnosti.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz

razpisne dokumentacije.
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6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 30. 9.
1997 ob 8. uri, na naslovu naročnika: Splo-
šna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5.

Število prispelih ponudb: 36.
Datum in številka objave javnega razpi-

sa: Uradni list RS, št. 52, z dne 29. VIII.
1997; Ob-3676B.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 12. 12. 1997.

Splošna bolnišnica Maribor

Št. 8/11-97 Ob-5386

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 naročni-

ka: Rižanski vodovod Koper, kont. oseba
Stopar Mira, Ul. 15. maja 13, Koper, tel. 32-
141, faks 38-026, soba št. 115.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
in kanalizacije s čistilno napravo.

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 95,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 5 mesecev ali 150 dni, za-
četek 20. 12. 1997 in zaključek 20. 5. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– višina ponudbe,
– rok izvedbe,
– kompletnost ponudbe.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 11. 11.

1997 ob 13. uri, na naslovu: Rižanski vodo-
vod Koper, Ul. 15. maja 13, Koper.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 51,857.227 SIT, najvišja cena:
67,490.996 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 10. 10. 1997; Ob-4261.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 10. 12. 1997.

Rižanski vodovod Koper

Ob-5387

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 naročni-

ka: Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled,
kont. oseba Marjana Burja, Cesta svobode
13, Bled, tel. 748-010, faks 741-243.

2. Predmet javnega naročila: 1 kom
RATRAC za urejanje smučišča in tekaš-
kih prog, širine 2,40–2,60 m s plugom,
frezo ter ravnalno desko za tekaške proge,
del prostornine 140–160 KW, lahko rab-
ljen.

3. Orientacijska vrednost naročila:
3,600.000 SIT.

4. Dobavni rok: v 30 dneh po izboru.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v razpisu.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: ponudba Tehno Uniona, d.d.,
Ljubljana za rabljen teptalni stroj najbolj
ustreza razpisnim pogojem, saj ima poleg
pluga in ravnalne deske tudi vse priključke
za frezo, ponudbena cena se zelo približuje
orientacijski ceni, upoštevane pa so bile tu-
di preference kot eden od meril za izbiro
ponudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo v sejni
sobi Občine Bled, Cesta svobode 13, Bled,
dne 1. 12. 1997 ob 12. uri.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 4,536.000 SIT (rabljen), najvišja cena:
19,845.000 SIT (nov).

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 70, z dne 14. XI.
1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 12. 12. 1997.

Občina Bled

Ob-5388

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 naročni-

ka: Občina Ivančna Gorica, kont. oseba Je-
reb Tone, Sokolska ul. 8, Ivančna Gorica,
tel. 061/777-697; 778-384; 778-385, faks
061/777-697, soba št. 5.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija in obnova v
zimi 1996–1997 uničenih in poškodova-
nih lokalnih cest.

3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 1 mesec, začetek 15. 10.
1997 in zaključek 15. 11. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference in cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 29. 10.
1997, ob 9. uri, na naslovu: Občina Ivančna
Gorica, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 12,178.073 SIT, najvišja cena:
14,190.001 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 59, z dne 26. IX.
1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 7. 11. 1997.

Ob-5389

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 naročni-

ka: Občina Ivančna Gorica, kont. oseba Je-
reb Tone, Sokolska ul. 8, Ivančna Gorica,
tel. 061/777-697; 778-384; 778-385, faks
061/777-697, soba št. 5.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: vzdrževanje lokalnih
cest v Občini Ivančna Gorica.

3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 12.
1997 in zaključek 1. 12. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference pri tovrstnih delih in
ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 10.
1997, ob 9. uri, na naslovu: Občina Ivančna
Gorica, Sokolska ulica 8, Ivančna Gorica.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: cena po enoti, najvišja cena: cena po
enoti.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 59, z dne 26. IX.
1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 21. 11. 1997.

Občina Ivančna Gorica

Ob-5394

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 naročni-

ka: Goriški vodovodi Nova Gorica, kont.
osebi Andrej Miška, d.i.g. in Nemec Darja,
d.i.g., C. 25. junija 1B, Nova Gorica, tel.
065/12-910, faks 065/12-91-128.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: gradnja čistilne na-
prave velikosti 100 EE – gradbena in in-
stalacijska dela v Šmartnem v Brdih.

3. Predvideni čas objave razpisa:  24. 10.
1997.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 12. 1997 in/ali
zaključek 30. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji; Euroinvest, d.o.o., Nova Go-
rica.
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Pri ocenjevanju ponudb niso bile upo-
števane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– najnižja cena,
– plačilni pogoji in ostala merila iz raz-

pisnih pogojev.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 10.

1997 ob 12.15, na naslovu: Goriški vodovo-
di, C. 25. junija 1B, Nova Gorica.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 7,600.000 SIT, najvišja cena: 20,493.870
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 65, z dne 24. X. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 12. 12. 1997.

Goriški vodovodi, p.o., Nova Gorica

Ob-5395

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 naročni-

ka: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, kont. oseba Drago Kolenc, Kotni-
kova 5, Ljubljana, tel. 178-34-12, faks
178-33-77, soba št. 25.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup službenih vozil

za potrebe centrov za socialno delo v RS.
3. Orientacijska vrednost naročila:

10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 15. 12. 1997 in/ali zaključek 15. 1. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-

ja cena, druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: kot najboljši ponudnik je bil iz-
bran KIA Motors Import, Leskovškova 2,
Ljubljana. Ponudil je najnižjo ceno, vozilo,
ki je primerno tudi za slabše ceste ter neka-
tere dodatne ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 26. 11.
1997, ob 13. uri, na naslovu: Ministrstvo za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 7, najnižja ce-
na: 1,077.380 SIT, najvišja cena: 2,667.415
SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 70, z dne 14. XI.
1997; Ob-4918.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 12. 12. 1997.

Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Ob-5396

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 naročni-

ka: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Vesna Divjak, Šaranovičeva 12,
Ljubljana, tel. 178-49-18, faks 178-49-09,
soba št. P10.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
2.1. izdelava digitalnih katastrskih načr-

tov območja Metlika 2;
2.2. izdelava digitalnih katastrskih načr-

tov območja Maribor 1;
2.3. izdelava digitalnih katastrskih načr-

tov območja Maribor 2;
2.4. izdelava digitalnih katastrskih načr-

tov območja Grosuplje 2;
2.5. izdelava digitalnih katastrskih načr-

tov območja Mislinja 2;
2.6. izdelava digitalnih katastrskih načr-

tov območja Rogatec;
2.7. izdelava skanogramov zemljiškoka-

tastrskih načrtov;
2.8. zajem in obdelava terenskih podat-

kov za vzpostavitev registra stavb v Mestni
občini Maribor;

2.9. zajem in obdelava terenskih podat-
kov za vzpostavitev registra stavb v Občini
Rogatec.

3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa:

2.1. – 1,000.000 SIT; 2.2. – 800.000 SIT;
2.3. – 1,100.000 SIT; 2.4. – 950.000 SIT;
2.5. – 800.000 SIT; 2.6. – 300.000 SIT;
2.7. – 200.000 SIT; 2.8. – 2,000.000 SIT;
2.9. – 1,800.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 20. 11. 1997 in/ali zaključek 30. 1. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– vsi kriteriji navedeni v razpisni doku-
mentaciji,

– za nalogi 2.2. in 2.7. ni izbran izvaja-
lec.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne
14. 11. 1997 ob 9.30, na naslovu: Geodet-
ska uprava Republike Slovenije, Šaranovi-
čeva 12, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: naloga: 2.1. –
2; 2.2. – 1; 2.3. – 2; 2.4. – 2; 2.5. – 3; 2.6. –
3; 2.7. – 1; 2.8. –3; 2.9. – 3, najnižja cena:
2.1. – 998.100 SIT; 2.2. –; 2.3. – 1,068.790
SIT; 2.4. – 926.000 SIT; 2.5. – 665.115 SIT;
2.6. –226.800 SIT; 2.7. –; 2.8. – 1,830.000
SIT; 2.9. – 1,570.000 SIT, najvišja cena:
2.1. – 1,225.650 SIT; 2.2. –; 2.3. – 1,200.000
SIT; 2.4. – 1,140.000 SIT; 2.5. – 800.000
SIT; 2.6. – 360.000 SIT; 2.7. –; 2.8. –
2,936.200 SIT; 2.9. – 2,402.500 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 30. 10. 1997; Ob-4639.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 12. 12. 1997.

Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-5397

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

sklep
o priznanju sposobnosti in izbiri

izvajalca
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550
Ljubljana, tel. 061/175-211, faks 061/175-
21-80.

2. Predmet javnega naročila: izbira us-
posobljenih dobaviteljev opreme in stori-
tev na tej opremi za potrebe računalniš-
kega omrežja javnega zavoda RTV Slo-
venije ter dobavitelja opreme in storitev
na tej opremi za 1. fazo izgradnje raču-
nalniškega omrežja javnega zavoda RTV
Slovenija.

3. Orientacijska vrednost naročila:
63,000.000 SIT.

4.  Utemeljitev izbire ponudnikov: meri-
la, navedena v razpisni dokumentaciji.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo v veliki
sejni sobi RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
Ljubljana, dne 30. 9. 1997 ob 12.30.

Število prispelih ponudb: 10.
6. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega
naročila: Uradni list RS, št. 51, z dne 22.
VIII. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 12. 12. 1997.

RTV Slovenija

Ob-5398

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Carinska uprava RS, kont. oseba Irena Bera,
Šmartinska 130, Ljubljana, tel. 061/140-10-
44, int. 21-92, faks 061/140-21-55, soba št.
720.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izdelava (pletenje)

2000 puloverjev za potrebe carinske
službe.

3. Orientacijska vrednost naročila:
5,900.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 12. 1997 in/ali zaključek 31. 1. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v vi-
šini 10%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: v skladu s prvim odstavkom 41.
člena ZJN naročnik ni sprejel sklep o izbiri
najugodnejšega ponudnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
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Javno odpiranje ponudb je bilo  17. 11.
1997 ob 10. uri, na naslovu: Carinska upra-
va RS, Šmartinska 130, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena:
6,192.060 SIT, najvišja cena: 6,888.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Uradni list RS, št. 67, z dne 30. X. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 1. 12. 1997.

Carinska uprava Republike Slovenije

Ob-5399

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 naročni-

ka: Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba
Hovnik Rajko inž. grad., Čečovje 12A, Rav-
ne na Koroškem, tel. 0602/23-821, int. 224,
faks 0602/23-638.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
– sanacija plazu na lokalni cesti Dobja

vas–Kot,
– gradbena dela.
3. Orientacijska vrednost naročila:

17,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 1 mesec ali 30 dni, začetek
27. 11. 1997 in zaključek 30. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: izbran izvajalec, zaradi referenc –
Kograd GOK Igem.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 11.
1997 ob 11. uri, na naslovu: Občina Ravne-
Prevalje, Čečovje 12A, Ravne.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 14,740.000 SIT, najvišja cena:
20,057.239 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 17. X. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 15. 12. 1997.

Občina Ravne-Prevalje

Ob-5400

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 naročni-

ka: Občina Komen, Komen 86, Komen.
2. Predmet javnega naročila: moderni-

zacija in rekonstrukcija lokalne ceste
L6805 v Občini Komen, odseka v dolžini
1300 metrov med naseljema Komen in
Krajna vas.

3. Orientacijska vrednost razpisanih del:
22,900.000 SIT.

4. Predvideni rok začetka del takoj po
podpisu izvajalske pogodbe, dokončanje del
pa 20. 11. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena in optimalno izpolnjevanje ostalih
meril, navedenih v razpisni dokumentaciji.

6. Javno odpiranje ponudb je bilo dne
10. 10. 1997 ob 10. uri, v pisarni tajnika
občine.

Število prispelih ponudb  je bilo 5, naj-
nižja cena: 21,392.297 SIT, najvišja cena:
23,555.375 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 57, z dne 19. IX.
1997.

Datum dodelitve naročila: 14. 10. 1997.
Občina Komen

Št. 091-1-4/97 Ob-5406

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakul-
teta, Inštitut za patologijo, Korytkova 2,
Ljubljana,

objavlja,
da sta na podlagi javnega razpisa za

izbiro dobavitelja za nabavo mikroskopov
(Ur. l. RS, št. 65/97) bila izbrana kot naju-
godnejša ponudnika Tehnooptika Smolni-
kar, d.o.o., Ljubljana in Sanolabor, d.d.,
Ljubljana.

Medicinska fakulteta

Ob-5432

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 naročni-

ka: Ministrstvo RS za šolstvo in šport, kont.
oseba Branka Abramovič Piasevoli, Trubar-
jeva 3/VII, Ljubljana, tel. 212-838, faks
13-12-327.

2. Predmet javnega naročila: blago, sto-
ritve.

Navedba vsebine: dobava in montaža
opreme v šolski delavnici za izvajanje
praktičnega pouka mlekarstva na srednji
mlekarski in kmetijski šoli v Kranju.

3. Orientacijska vrednost naročila:
37,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in/ali
zaključek 30. 4. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: naročnik je pri ocenjevanju po-
nudb upošteval merila določena v razpisni
dokumentaciji. Izbrani ponudnik je edini
med ponudniki izpolnil vse pogoje določe-
ne v razpisni dokumentaciji. Njegova po-
nudba je cenovno najugodnejša; izbrana
oprema pa najbolj ustreza didaktičnemu na-
menu mlekarske šolske delavnice.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 11.
1997 ob 11. uri na naslovu: Urad za šolstvo,
Trubarjeva 5, Ljubljana.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 64 z dne 17. X. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila 12. 12. 1997.

Ministrstvo RS za šolstvo in šport

Ob-5343

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 Koper, urad za okolje in pro-
stor, kont. osebi Peter Marc in inž. Ivan Po-
klar, Verdijeva 6, Koper, tel. 066/446-271,
faks 066/273-214, soba št. 5.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: rekonstrukcija lokal-
ne ceste L3745 Križišče Puče–Koštabona.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
22,832.042 SIT.

4. Dobavni rok: 30 delovnih dni od pod-
pisa pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– pozitivne pretekle izkušnje,
– najugodnejša ponudba.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb: Mestna občina Koper, urad za oko-
lje in prostor, kont. oseba Peter Marc, Ver-
dijeva 6, Koper.

Število prispelih ponudb 4, najnižja cena
22,832.042 SIT, najvišja cena 38,045.301 SIT.

Ob-5344

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 naročni-

ka: Mestna občina Koper, urad za okolje in
prostor, kont. osebi Peter Marc in inž. Ivan
Poklar, Verdijeva 6, Koper, tel. 066/446-
271, faks 066/273-214, soba št. 5.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: obnova javnih poti
in odvodnjavanja v Stari Gabrovici.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
22,610.000 SIT.

4. Dobavni rok: 30 delovnih dni od pod-
pisa pogodbe.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena, druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

– pozitivne pretekle izkušnje,
– najugodnejša ponudba.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb: Mestna občina Koper, urad za oko-
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lje in prostor, kont. oseba Peter Marc, Ver-
dijeva 6, Koper.

Število prispelih ponudb 5, najnižja cena
22,610.000 SIT, najvišja cena 33,502.600 SIT.

Mestna občina Koper

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa

Popravek
V sklepu o izbiri najugodnejšega po-

nudnika za pulzni EPR spektrometer Insti-
tuta “Jožef Stefan”, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 75 z dne 5. XII. 1997,
Ob-5254, Št. 3/97, se navedba vsebine pod
2. točko pravilno glasi: “pulzni EPR spek-
trometer, subvencioniran s strani MZT
v okviru paketa IX pod zaporedno šte-
vilko 132,0.”

Uredništvo

Št. 67/97 Ob-5342

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 naročni-

ka: Občina Zagorje ob Savi, kont. oseba
Andrej Drnovšek, C. 9. avgusta 5, Zagorje
ob Savi, tel. 0601/64-517, faks 0601/64-011.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: sanacija zemeljskih
plazov v Občini Zagorje ob Savi »Plaz na
LC 7605 na Ravenski vasi«.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
36,200.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 12. 1997 in zaključek 31. 12. 1997.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaci-
ji.

Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: variantna rešitev skupaj z recen-
zijskim poročilom in reference.

Število prispelih ponudb 7, najnižja cena
35,843.999 SIT, najvišja cena 67,288.805
SIT.

Občina Zagorje ob Savi

Ob-5345

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 naročni-

ka: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Ve-
likonja Jože, dipl. inž., Trg revolucije 12,
Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nabava lahke mobil-

ne vrtalne garniture.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

38,756.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del: 2 meseca, začetek 11. 12.
1997 in/ali zaključek 20. 2. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v vi-
šini 15%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: tehnične karakteristike opreme, ki
ustrezajo pogojem iz razpisne dokumenta-
cije, rok dobave in reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: RTH, d.o.o., Trbovlje, Velikonja
Jože, dipl. inž., Trg revolucije 12, Trbovlje.

Število prispelih ponudb 4, najnižja cea
22,218.019 SIT, najvišja cena 41,518.443,75
SIT.

RTH, d.o.o. Trbovlje

Št. 110-1/97 Ob-5375E

Na podlagi sedmega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), Družba za avtoceste v Republiki Slo-
veniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja:

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za

Nabavo opreme za razširitev
CP Ljubljana in CP Vrhnika

Izvajalec: Javno podjetje za vzdrževanje
avtocest d.o.o., Ljubljana

Vrednost del znaša: 27,750.000 SIT.
DARS, d.d.

Št. 34/97 Ob-5402

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 naročni-

ka: Poslovno združenje prehrane Slovenije
– GIZ, Ljubljana, Slovenska 54/I.

2. Predmet javnega naročila: adaptacija
Selekcijsko trsničarskega središča v Vi-
pavi.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
4,879.110 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

Št. 34/97 Ob-5403

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 naročni-

ka: Poslovno združenje prehrane Slovenije
– GIZ, Ljubljana, Slovenska 54/I.

2. Predmet javnega naročila: adaptacija
Selekcijsko trsničarskega središča v Or-
možu.

3. Vrednost dodeljenega naročila:
4,491.830 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila navedena v razpisni dokumentaciji.

PZPS-GIZ, Ljubljana

Ob-5404

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

Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Popravek

V sklicu 1. skupščine delničarjev družbe
Intertrade ITA, d.d., Ljubljana, Tomši-
čeva 3, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
75 z dne 5. XII. 1997, Ob-5301, se predlog
sklepa začasne uprave in začasnega nadzor-
nega sveta v 2. točki glasi: Skupščina sprej-
me poslovnik o delu skupščine v vsebini
po predlogu začasne uprave in začasnega
nadzornega sveta.

Uredništvo

Ob-5390

Uprava družbe sklicuje na podlagi dolo-
čil statuta

1. sejo skupščine
delniške družbe Mercator–Trgoavto

d.d., Koper, Pristaniška 43/a,
ki bo 15. 1. 1998 ob 12. uri na sedežu

družbe v Kopru, Pristaniška 43/a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev orga-

nov in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine, imenuje notar in določi tričlan-
ska komisija za ugotovitev sklepčnosti.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v predlaganem besedilu.
3. Poročilo o lastninskem preoblikova-

nju družbe.
Predlog sklepa: sprejme se poročilo o

lastninskem preoblikovanju družbe.
4. Sprejem letnega poročila za leto 1996.
Predlog sklepa: sprejme se letno poroči-

lo o poslovanju Mercator–Trgoavto d.d.,

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-

ka: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o., kont.
oseba Šanc Vanja, Ob železnici 27, Trbov-
lje, tel. 0601/21-633, faks 0601/26-090, so-
ba št. 6.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje narivanja

in komprimiranja premoga z gradbeno
mehanizacijo (buldožer) na deponiji pre-
moga Termoelektrarne Trbovlje.

3. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in/ali zaključek 31. 12. 1998.

4. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: reference, plačilni pogoji, poseb-
ne ugodnosti.

5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.,
kont. oseba Šanc Vanja, Ob železnici 27,
Trbovlje, 25. 11. 1997 ob 10.30.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena:
6.077 SIT/h, najvišja cena: 7.465,50 SIT/h.

Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.
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Koper v letu 1996 na predlog uprave in na
podlagi mnenja nadzornega sveta.

5. Delitev dobička iz leta 1993, 1994,
1995 in 1996.

Predlog sklepa: dobiček iz leta 1993,
1994, 1995 in 1996 se razdeli po predlogu
uprave in na podlagi mnenja nadzornega
sveta.

6. Sprejem sprememb statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe

statuta družbe po predlogu uprave in nad-
zornega sveta.

7. Razširitev in imenovanje člana nad-
zornega sveta.

Predlog sklepa: skupščina razreši člana
nadzornega sveta, ki zastopa interese delni-
čarjev in imenuje člana nadzornega sveta
po predlogu.

8. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revi-

zorja poslovanja družbe.
9. Določitev plačila članom nadzornega

sveta.
Predlog sklepa: sprejme se višina plačila

članom nadzornega sveta po sklepu uprave
in nadzornega sveta.

Gradivo za dnevni red s predlogi skle-
pov je na vpogled vsem delničarjem v splo-
šnem sektorju na sedežu družbe.

Udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo imet-

niki delnic sami ali po svojih pooblaščencih
oziroma zakonitih zastopnikih. Delničarji
oziroma pooblaščenci, ki se bodo udeležili
skupščine, morajo predhodno prijaviti ude-
ležbo, najpozneje tri dni pred zasedanjem
skupščine v splošnem sektorju na sedežu
družbe.

Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo po-
slati tudi pisna pooblastila.

Sklepi se sprejmejo z navadno večino
oddanih glasov razen pri 6. točki, ko je po-
trebna za sprejem kvalificirana tričetrtinska
večina pri sklepanju zastopanega osnovne-
ga kapitala.

Ponovno zasedanje
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepč-

na, se ponovi istega dne bo 12.30 v istih
prostorih. Skupščina bo takrat veljavno od-
ločala ne glede na višino zastopanega kapi-
tala.

Mercator–Trgoavto d.d., Koper
uprava družbe

Št. 1044 Ob-5391

Začasna uprava Gradis, gradbeno pod-
jetje Ljubljana, d.d., Ulica Gradnikove bri-
gade 11, Ljubljana, vabi delničarje na

1. sejo skupščine
Gradis, Gradbeno podjetje Ljubljana,

d.d., Ulica Gradnikove brigade 11,
Ljubljana

Okrožno sodišče v Ljubljani je dne
25. 4. 1997, registriralo delniško družbo in
potrdilo statut.

Začasna uprava ugotavlja, da so s tem
izpolnjeni pogoji za sklic skupščine. Začasna
uprava sklicuje skupščino dne 21. 1. 1998,
ob 16. uri, v prostorih osnovne šole Martina
Krpana, Gašperšičeva 10, Ljubljana.

Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine in

dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve in začasnega nadzornega sveta se za pred-
sednika skupščine, za mandatno dobo, ki
traja eno poslovno leto izvoli Silvan Jakin,
roj. 20. 1. 1953 v Ljubljani, stanujoč na
Vrhniki, Gabrče 25, odvetnik iz Ljubljane.

Obrazložitev: za uspešno vodenje
skupščine je potrebno izvoliti predsednika
pri čemer predlagatelja menita, da je pred-
lagani kandidat primeren glede na svoje zna-
nje in moralne kvalitete.

Predlog sklepa: za preštevalca glasov na
prvi skupščini družbe, se na predlog zača-
sne uprave in začasnega nadzornega sveta
izvolita:

– Ličanin Džuro, roj. 19. 6. 1953 v Ta-
viji – BiH, stanujoč v Ljubljani, Beblerjev
trg 1,

– Corel Urška, 18. 11. 1956 v Ljubljani,
stanujoča v Domžalah, Plečnikova 1.

Obrazložitev: za uspešno vodenje
skupščine je potrebno izvoliti delovne orga-
ne, ki pa na vsebinsko odločanje nimajo
vpliva.

3. Ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: na osnovi poročila pre-

števalcev glasov, predsednik skupščine ugo-
tovi, da je skupščina sklepčna.

Obrazložitev: ugotovitev sklepčnosti
skupščine je ugotovitvenega značaja na pod-
lagi štetja glasov.

4. Seznam z dnevnim redom
5. Obravnava in sprejem poslovnika o

delu skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
me poslovnik o delu skupščine v predlože-
nem besedilu.

Obrazložitev: za nemoten potek skupšči-
ne, je potrebno sprejeti poslovnik.

6. Seznanitev s poročilom začasne upra-
ve o poteku lastninskega preoblikovanja
podjetja.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se
skupščina delničarjev seznani s potekom
lastninske preobrazbe podjetja.

Obrazložitev: na prvi skupščini delniške
družbe je potrebna seznanitev delničarjev o
poteku lastninske preobrazbe podjetja.

7. Obravnava in sprejem sprememb in
dopolnitev statuta družbe

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
mejo spremembe in dopolnitve statuta druž-
be v predloženem besedilu.

Obrazložitev: za nemoteno delo družbe
so potrebne določene spremembe in dopol-
nitve statuta družbe.

8. Obravnava in sprejem poročila o po-
slovanju podjetja v obdobju 1993–1996, po-
ročilo uprave o poslovanju v letu 1996, z
revizorskim poročilom in mnenjem zača-
snega nadzornega sveta, poročilo o poslo-
vanju delniške družbe v letu 1997 in smer-
nice poslovanja za obdobje 1998–2002.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začansega nadzornega sveta se sprej-
me poročilo o poslovanju podjetja v obdob-
ju 1993–1996, poročilo uprave o poslova-
nju v letu 1996, z revizorskim poročilom in
mnenjem začasnega nadzornega sveta, po-
ročilo o poslovanju delniške družbe v letu
1997 in smernice poslovanja za obdobje
1998–2002 v predlaganem besedilu.

Obrazložitev: skupščina delničarjev se
mora na prvi seji seznaniti s poslovanjem
družbe in s predlogom začasne uprave za
poslovanje v naslednjih letih.

9. Obravnava in sprejem sklepa o razpo-
reditvi dobička za poslovna leta 1993–1996
in sklepa pokrivanja izgube iz preteklih let.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se sprej-
me predlog o razporeditvi dobička za po-
slovna leta 1993–1996 in predlog o pokri-
vanju izgube iz preteklih let v predloženem
besedilu.

Obrazložitev: predlagana sklepa izhaja-
ta iz rezultatov poslovanja v obdobju
1993–1996.

10. Razrešitev članov začasnega nadzor-
nega sveta in izvolitev članov nadzornega
sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se razrešijo člani začasne-
ga nadzornega sveta.

Obrazložitev: z izvedbo 1. skupščine del-
ničarjev, so izpolnjeni tudi pogoji za razre-
šitev začasnega nadzornega sveta.

Predlog sklepa: začasni nadzorni svet
predlaga skupščini, da za dobo štirih let iz-
voli štiri člane nadzornega sveta, izmed na-
slednjih kandidatov:

1. Janez Režun, dipl. inž.,
2. Alojz Flack, dipl. jur.,
3. mag. Božo Jašovič,
4. Jože Setnikar, dipl. inž.,
5. Veljko Flis, dipl. gr. inž.

Obrazložitev: za izvedbo 1. skupščine
delničarjev so izpolnjeni tudi pogoji za iz-
volitev stalnega nadzornega sveta.

11. Seznanitev skupščine z dvema čla-
noma nadzornega sveta, ki jih izvoli svet
delavcev.

Predlog sklepa: skupščina vzame na zna-
nje, da sta za člana nadzornega sveta, ki
zastopata interese zaposlenih v družbi, bila
na seji sveta delavcev dne 5. 11. 1997 izvo-
ljena:

1. Šantavec Janez,
2. Divjak Dušan.

Obrazložitev: skladno z določili statuta
dva člana imenuje svet delavcev.

12. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: na predlog začasnega

nadzornega sveta se za revizorja družbe
imenuje Revizijska hiša Podboršek, revizij-
ska družba k.d.

Obrazložitev: skladno z zakonodajo je
za sprejem poslovnega poročila potrebno
predhodno revizorsko poročilo. Imenovanje
revizorja je v pristojnosti skupščine.

14. Določitev višine nagrad članom nad-
zornega sveta

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in začasnega nadzornega sveta se določi
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nagrada oziroma sejnina za vsako sejo v
višini:

– predsedniku 400 DEM neto,
– članom 300 DEM neto.

Obrazložitev: zaradi pooblastil in odgo-
vornosti nadzornega sveta določi skupščina
višino nagrade oziroma sejnine.

Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

zastopniki in njihovi pooblaščenci. Poobla-
stilo mora biti pisno in dostavljeno družbi
vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine in bo
shranjeno na sedežu družbe.

Prijava udeležbe na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glaso-

valno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpi-
sani v delniško knjigo v Klirinško depotni
družbi, dne 13. 1. 1997, in ki pisno prijavijo
osebno ali s priporočeno pošiljko dostavijo
družbi oziroma najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.

Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino eno uro pred začetkom seje
prijavijo v sprejemni pisarni in s podpisom
seznama prisotnih delničarjev potrdijo svojo
prisotnost na skupščini in prevzamejo gra-
divo ter glasovalne lističe.

Za udeležbo na skupščini se fizične ose-
be izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti za-
stopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.

Gradivo
Gradivo za skupščino je na vpogled na

sedežu družbe v sobi št. 111, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.

Predlogi delničarjev
Vabljene prosimo, da svoje morebitne

nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda ali predloge glede dnevnega
reda za katere želijo, da so o njih pravoča-
sno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporoči-
jo upravi v sedmih dneh po objavi sklica
skupščine.

Vnovično zasedanje skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo

sklepčna, se določi pol urni odmor po kate-
rem se skupščina ponovno sestane. V tem
primeru je skupščina sklepčna ne glede na
višino zastopanega kapitala.
GRADIS, Gradbeno podjetje Ljubljana,

predsednik začasne uprave

Št. 15/97 Ob-5392

Sklicujem

izredno skupščino
Ljubljanske Zastavljalnice – Lombardne

hiše d.d., Ljubljana,
ki bo 15. 1. 1998 ob 16. uri na sedežu

družbe v Ljubljani, Resljeva 6.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev orga-

nov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik

skupščine ter imenuje zapisnikar in notar.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe

z izdajo novih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se predlog za

dokapitalizacijo.
3. Preregistracija družbe in njeno pre-

imenovanje.

Predlog sklepa: sprejme se preregistraci-
ja družbe in preimenovanje.

4. Pobude in vprašanja delničarjev.
Za glasovanje in dajanje predlogov na

skupščini so upravičeni delničarji, ki so vpi-
sani v delniško knjigo najmanj pet delovnih
dni pred sejo skupščine in ostanejo vpisani
do konca skupščine.

Gradivo za sejo skupščine bo na vpogled
deset delovnih dni pred sejo skupščine na
sedežu družbe.

Ljubljanska Zastavljalnica –
Lombardna hiša, d.d.

Ob-5393

Na podlagi 38. člena statuta družbe KPL –
Gradnje, Rast, Inženiring, družba za projekti-
ranje, gradnjo in vzdrževanje cest ter zelenih
površin, d.d., začasna uprava sklicuje

1. skupščino družbe
KPL – Gradnje, Rast, Inženiring,

družba za projektiranje, gradnjo in
vzdrževanje cest ter zelenih površin,

d.d.,
ki bo 15. 1. 1998 ob 9. uri v stolpnici

TR 3 – okrogla dvorana v Ljubljani, Trg
republike 3, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev de-
lovnih teles skupščine.

Predlog sklepa začasne uprave: ugotovi
se sklepčnost skupščine, izvoli predsedujo-
čega skupščine in verifikacijsko komisijo v
sestavi predsednika in dveh preštevalcev
glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.

2. Sprejem poslovnika o delu skupščine.
Predlog sklepa začasne uprave: skupšči-

na sprejme poslovnik o delu skupščine druž-
be v predloženem besedilu.

3. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
člani nadzornega sveta, ki jih je izvolil or-
gan soupravljanja.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta:

– skupščina razreši člane začasnega nad-
zornega sveta,

– skupščina izvoli naslednje člane nad-
zornega sveta, predstavnike delničarjev:

1. Predstavnik Mestne občine Ljub-
ljana,

2. Predstavnik Mestne občine Ljub-
ljana,

3. Miha Košak,
4. Karel Maroša;

– skupščino se seznani, da je svet delav-
cev izvolil naslednje predstavnike delavcev
v nadzorni svet:

1. Zoran Tomšič,
2. Jože Trobec,
3. Alfred Krajnc.

4. Sprejem sklepa o oblikovanju sklada
lastnih delnic.

Ob pozitivnem mnenju nadzornega sve-
ta je predlog sklepa uprave:

Oblikuje se sklad lastnih delnic iz pro-
stih rezerv družbe v višini 51,000.000 SIT,
skupni nominalni znesek vseh pridobljenih
delnic za navedene namene je omejen z vi-
šino 10% osnovnega kapitala družbe.

Lastne delnice se smejo pridobivati, če je
pridobitev nujna, da bi družba preprečila hu-
do, neposredno škodo in če naj se delnice
ponudijo v odkup delavcem in upravi družbe.

Nakupna cena lastnih delnic ne sme biti
višja od valorizirane knjigovodske vrednosti
delnic, oziroma od njihove povprečne tržne
vrednosti (borzna kotacija), če je ta nižja od
valorizirane knjigovodske vrednosti.

Obstoječi delničarji imajo ob odsvojitvi
lastnih delnic, v skladu z 243. členom zako-
na o gospodarskih družbah, predkupno pra-
vico do nakupa teh delnic v sorazmerju s
svojimi obstoječimi lastniškimi deleži.

5. Sprejem sprememb in dopolnitev sta-
tuta:

Predlog sklepa začasne uprave ob pozi-
tivnem mnenju začasnega nadzornega sve-
ta: sprejmejo se predlagane spremembe in
dopolnitve statuta družbe.

Nadzorni svet se pooblasti, da besedilo
statuta uskladi s sprejetimi spremembami in
dopolnitvami statuta in izdela njegovo pre-
čiščeno besedilo s preštevilčenjem členov.

6. Sprejem sklepa o nadomestilu (sejni-
ni) za udeležbo na sejah nadzornega sveta.

Predlog sklepa začasne uprave: skupšči-
na sprejme predlagano sejnino za člane nad-
zornega sveta v višini 30.000 SIT neto za
člana in 50.000 SIT netto za predsednika.

7. Imenovanje revizijske družbe za leto
1997.

Predlog sklepa začasnega nadzornega
sveta: za pooblaščeno revizijsko družbo za
leto 1997 skupščina imenuje Deloitte &
Touche, d.o.o., Dunajska 22, Ljubljana.

8. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov

delničarjem, so na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delovnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.

Na skupščini delničarjev se odloča o ob-
javljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda, morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku
7 dni po objavi tega sklica v tajništvu upra-
ve delniške družbe.

Skupščine se lahko udeležijo imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.

Pogoj za udeležbo na skupščini in glaso-
valno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svo-
jo udeležbo.

Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino pred zasedanjem, zaradi vzposta-
vitve evidenc in morebitnega prevzema gla-
sovnic za glasovanje na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.

Sejna soba bo odprta 45 minut pred za-
četkom zasedanja skupščine. Če skupščina
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno
uro kasneje, v istih prostorih.
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Skupščina bo takrat ponovno odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Vljudno vabljeni!
KPL – Gradnje, Rast, Inženiring,

družba za projektiranje, gradnjo in
vzdrževanje cest ter zelenih površin, d.d.

glavni direktor

Ob-5419

Uprava delniške družbe Indos, v skladu
z 288. členom zakona o gospodarskih druž-
bah objavlja

nasprotne predloge
k dnevnemu  redu skupščine Indos, d.d.,

Ljubljana, Industrijska c. 3, ki je bila skli-
cana 23. 12. 1997 ob 12. uri na sedežu druž-
be na Industrijski c. 3 v Ljubljani.

Odbor podpisnikov delniškega sporazu-
ma, in sicer Drago Bržan, Vinko Colarič in
Janez Kobal, predlagajo spremembo 2. in 5.
točke dnevnega reda 2. redne skupščine del-
niške družbe Indos.

Nasprotni predlog k 2. točki: z dnevnega
reda se umika 5. točka dnevnega reda.

Utemeljitev nasprotnega predloga: od-
bor je mnenja, da o tej točki delničarji po
načelu dobrega gospodarjenja ne morejo od-
ločati, saj nimajo podatkov o nakupu nepre-
mičnin. Pri odločitvi bi morali imeti vse
podatke (o prodaji, o nakupu, realnih stroš-
kih preselitve in vpeljave proizvodnje na
novi nepoznani lokaciji in podobno).

Glede na to, da tekoče poslovanje še ved-
no poteka z izgubo bi lahko razliko finančnih
sredstev, ki bi jih pridobili s prodajo in naku-
pom kaj hitro porabili. Odbor predlaga, da se
o navedenem pripravi ustrezen projekt in o
tem odloča na naslednji skupščini.

Nasprotni predlog k 5. točki: nepremič-
nine vpisane pod vložno št. 343, 1282, 1283,
1284, 1285 in 1286 vse k.o. Moste, se ne
proda. Sanacijo oziroma dezinvestiranje se
izvede na obstoječi lokaciji.

Utemeljitev nasprotnega predloga: upra-
va je vložila vse sile samo v varianto “pre-
selitev” nobenih pa v varianto “obstoječa
lokacija”. Ker dejansko ne vemo ničesar o
novi lokaciji, je odločanje na pamet za za-
poslene delničarje nesprejemljivo.

Mnenje uprave
Uprava se ne strinja z nasprotnima pred-

logoma, saj je skupščina, dne 21. 5. 1997
sprejela sklep:

Skupščina soglaša, da se prodajo nepre-
mičnine, vpisane pod vložno št. 343, 1282,
1283, 1284, 1285, 1286, vse k.o. Moste ter
nepremičnine v Šentjoštu.

Na eni od prihodnjih sej skupščine bo
odločeno o konkretnih pogojih in načinu
prodaje.

Gradivo o učinkih preselitve družbe z
navedbo situacije na obstoječi lokaciji pa je
bilo posredovano delničarjem in je na vpo-
gled na sedežu družbe.

Indos, d.d., Ljubljana
uprava

Razne objave

Ob-5437

Na podlagi ugotovitvenega sklepa št.
SZ-514/97 z dne 2. 12. 1997 Ministrstvo

za znanost in tehnologijo, Slovenska 50,
Ljubljana in Ministrstvo za okolje in pro-
stor, Dunajska 47, Ljubljana na podlagi
27. člena zakona o raziskovalni dejavnosti
(Ur. l. RS, št. 8/91) in pravilnika o razisko-
valnih programih za uresničevanje nacio-
nalnih ciljev (Ur. l. RS, št. 35/94) ponovno
objavljata

razpis
raziskovalnih projektov v okviru

Ciljnega raziskovalnega programa
Stanovanje

I. Predmet razpisa je izbira izvajalcev za
raziskave v okviru Ciljnega raziskovalnega
programa Stanovanje.

II. Cilji:
1. Zagotoviti dovolj ustreznih stanovanj

na pravih lokacijah.
2. Omogočiti dostop do stanovanj raz-

ličnim uporabnikom.
III. Razpisani raziskovalni projekti:
Za doseganje ciljev pod št. 1 sta razpisa-

na naslednja raziskovalna projekta:
A. Oblikovanje kriterijev za ugotavlja-

nje tržne vrednosti zemljišč in stanovanj v
odvisnosti do lokacije,

B. Povečanje ponudbe stavbnih zemljišč
za gradnjo večstanovanjskih hiš;

Za doseganje ciljev pod št. 2 sta razpisa-
na naslednja razikovalna projekta:

C. Zagotovitev sistemskih pogojev za
razvoj stanovanjskih in gradbenih zadrug,

D. Oblikovanje in vrednotenje elemntov
za stroškovne najemnine.

IV. Rok izdelave: 14 mesecev oziroma
do 31. 12. 1998.

V. Okvirna vrednost projektov je
7,870.000 SIT.

Izbrane izvajalce bosta ministrstvi finan-
cirali v naslednjih deležih:

– Ministrstvo za znanost in tehnologijo:
30%,

– Ministrstvo za okolje in prostor: 70%.
VI. Pogoji in merila:
1. Na razpis se lahko prijavijo pravne in

fizične osebe iz Slovenije, ki so vpisane v
evidenco raziskovalnih organizacij oziroma
imajo status zasebnih raziskovalcev.

2. Odgovorni nosilec projekta mora biti
zaposlen v organizaciji, ki je prijavitelj pro-
jekta in izpolnjevati pogoje za odgovornega
nosilca raziskovalnega projekta predpisane
z 29. in (ali) 30. členom zakona o razisko-
valni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91).

3. Predloge projektov ocenjujejo us-
trezna telesa obeh resornih ministrstev,
imenovana na predlog obeh ministrov.
Ciljno, razpisno usmerjenost in relevanco
posameznih predlogov vrednoti Ministrs-
tvo za okolje in prostor, znanstveno kako-
vost raziskovalnih skupin določajo recen-
zenti ekspertskega sistema Ministrstva za
znanost in tehnologijo po kriterijih za
aplikativne in razvojne raziskave
(informacije Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, pravilnik o pogojih in meto-
dologiji izbora in financiranja projektov
temeljnega in aplikativnega raziskovanja
ter razvoja (Ur. l. RS, št. 5/94). Izvajanje
postopka z vidika dispozicije ciljnega ra-

ziskovalnega programa Stanovanje uskla-
juje in nadzira programski odbor ciljnega
raziskovalnega programa Stanovanje.

4. Pri izboru projektov bodo imeli pred-
nost predlogi raziskav, ki bodo s kvalifici-
ranostjo predlagateljev, opredelitvijo prob-
lemov, raziskovalnim pristopom, finančno
ponudbo in časovnim načrtom obetali učin-

kovito doseganje zgoraj navedenih ciljev
po razpisanih tematskih sklopih in ob upo-
števanju dispozicije ciljnega raziskovalne-
ga programa Stanovanje. Prednost bodo
imeli prijatelji, ki bodo za izvajanje razpi-

sane tematike oblikovali projektne skupi-
ne, sestavljene interdisciplinarno in medin-
štitucionalno. Prednost bodo imeli prijavi-
telji, ki so že uspešno izvedli razvojno ra-
ziskovalne projekte.

VI. Oblika in rok prijave
1. Prijavne obrazce z navodili dvignejo

prijavitelji od dneva objave do prijavnega
roka pri vratarju Ministrstva za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

2. Pisne ponudbe z oznako “Ne odpiraj –
Razpis za CRP Stanovanje” in z naslovom
pošiljatelja, morajo prijavitelji dostaviti v
zaprtih ovojnicah v vložišče Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-

ljana. Ovojnica s ponudbo mora prispeti na
naslov ne glede na vrsto prenosa te pošiljke
do vključno 5. 1. 1998 do 14. ure. Ponudbe
bo po preteku tega roka odprta komisija za
odpiranje ponudb.

3. Nepravočasno prejetih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija ne bo obrav-
navala in bodo vrnjene ponudnikom.

4. Odpiranje ponudb bo 6. 1. 1998 ob
9. uri, na sedežu Ministrstva za znanost in

tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.
5. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-

nega razpisa do 20. 1. 1998.
6. Vse dodatne informacije v zvezi z raz-

pisom dobijo interesenti na Ministrstvu za

znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljub-
ljana, oziroma na tel. 13-11-107, Aljana Po-
gačnik in na Ministrstvu za okolje in pro-
stor, Stanovanjski sektor, Dunajska 47, tel.
178-71-34, Nevenka Kanduč.

Ministrstvo za okolje in prostor in
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Št. 354-00-60/97 Ob-5405

Ministrstvo za okolje in prostor, uprava
Republike Slovenije za varstvo narave ob-
javlja

seznam

do sedaj pooblaščenih pravnih in fizič-

nih oseb za izdelovanje:
– celovitih poročil o vplivih na okolje

(splošna pooblastila),
– poročil o vplivih na okolje, ki vsebuje-

jo samo posamezne posebne analize ali del-

ne elaborate (posamična pooblastila);
katerih seznam vodi v skladu z 8. čle-

nom odredbe o pogojih za pridobitev in o
načinu pridobitve pooblastila za izdelavo
poročil o vplivih na okolje (Ur. l. RS, št.

70/96) omenjeno ministrstvo.
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Št. 33.00-1038/97 Ob-5369

Banka Slovenije objavlja za projekt po-
večanja požarnovarnostne zaščite poslov-
nih prostorov

javni poziv
za oddajo ponudb za povečanje

požarnovarnostne zaščite poslovnih
prostorov Banke Slovenije, Slovenska

35, Ljubljana
1.0. Splošno
1.1. Naziv in sedež naročnika: Banka

Slovenije, Slovenska 35, Ljubljana.
1.2. Predmet razpisa: gradbena, instala-

cijska in ostala dela ter storitve, ki so po-
trebna za povečanje požarnovarnostne zaš-
čite poslovnih prostorov naročnika:

A) požarnovarnostne ločitve (formiranje
požarnovarnostnih sektorjev) – gradbena in
montažna dela,

B) tehnično požarnovarnostna zaščita:
– avtomatsko odkrivanje in javljanje po-

žara,
– zasilna razsvetljava poti za umik,
– ureditev požarnega dvigala,
– stabilne naprave za gašenje,
– interno ozvočenje.
Izbrani izvajalec bo moral izdelati tudi

izvedbene projekte.
1.3. Ponudnik mora izdelati celovito po-

nudbo za vsa dela pod A) in B), s tem, da
navede podizvajalce, če obseg del podizva-
jalcev presega 30% vrednosti ponudbe.

1.4. Predvideni rok za začetek del iz raz-
pisa je februar 1998 in za dokončanje del
november 1998.

1.5. Opcije ponudbe ne smejo biti krajše
od 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

1.6. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo od dneva objave v Urad-
nem listu RS do vključno desetega dne po
objavi tega razpisa, in sicer vsak delovni
dan od 8. do 15. ure na sedežu naročnika, v
Oddelku Uprava hiše. Kontaktna oseba je
Andrej Krhlikar, tel. 061/17-19-503.

2.0. Vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
2.1. ime in točen naslov ponudnika z

davčno številko;
2.2. podatke o registraciji podjetja;
2.3. reference ponudnika pri izvajanju

podobnih del v zadnjih treh letih;
2.4. opcijo ponudbe (najmanj 60 dni);
2.5. plačilne pogoje;
2.6. ponudbeni predračun ter stroške iz-

delave izvedbenih projektov;
2.7. dinamiko del (predlog okvirnega

terminskega plana) z upoštevanjem priori-
tet;

2.8. tehnične podatke o izbrani opremi z
referencami za opremo in atesti;

2.9. garancijske pogoje za izvedena de-
la, storitve in izbrano opremo;

2.10. pogoje za servisiranje opreme;
2.11. obrazec BON1, BON2 ali BON3,

ne starejši kot 30 dni.
3.0. Ostala določila
3.1. Ponujena cena mora biti izražena v

slovenskih tolarjih (SIT).
3.2. Ponudnik mora navesti podizvajal-

ce, s katerimi bo sodeloval.
3.3. Ponudnik se obvezuje, da bo, če se

pokaže potreba po tem, izvedel tudi vsa pre-
sežna dela, nepredvidena dela in poznejša
dela, in sicer po kalkulativnih elementih iz

ponudbe oziroma po konkurenčnih cenah,
če takih del ni v ponudbi.

3.4. Ponudnik izdela ponudbo na svoj ri-
ziko in na svoje stroške, katerih naročnik ne
vrača. Ponudba ostane v arhivu naročnika,
čeprav ponudnik ni bil izbran za najugod-
nejšega.

4.0. Predložitev ponudbe
4.1. Ponudba se lahko predloži proti po-

trdilu osebno na sedežu naročnika ali preko
pošte s priporočeno pošiljko. Ponudbe mo-
rajo biti v zapečatenih kuvertah z naslednji-
mi oznakami:

Naslov naročnika: Banka Slovenije, Slo-
venska 35, Ljubljana;

Označba: Ponudba – Požarna Varnost Ne
odpiraj!

4.2. Rok za oddajo ponudbe je torek,
30. 12. 1997.

4.3. Vsaka ponudba, ki jo naročnik prej-
me po roku, določenem v prejšnji točki, se
neodprta vrne ponudniku.

4.4. Nobena ponudba ne more biti spre-
menjena po skrajnem roku za predložitev
ponudb.

5.0. Odpiranje ponudb
5.1. Odpiranje ponudb je komisijsko brez

prisotnosti ponudnikov.
5.2. Naročnik lahko zaprosi ponudnika

za pojasnila njihovih ponudb. Zahtevek za
pojasnilo, kakor tudi odgovor, morata biti v
pisni obliki.

5.3. Pred podrobno oceno ponudb bo na-
ročnik ugotovil, če je vsaka ponudba re-
snično v skladu z zahtevano dokumentacijo
za predložitev ponudbe.

6.0. Ocenjevanje ponudb
6.1. Merila, po katerem bo komisija na-

ročnika presojala ponudbe in izbrala naju-
godnejšo, so:

– usposobljenost ponudnika za izvajanje
ponudbenih del,

– celovitost ponudbe,
– ponujena cena in plačilni pogoji,
– roki za izvedbo del, prikazani z okvir-

nim terminskim planom,
– reference in atesti za ponujeno opre-

mo,
– garancijski roki za izvedbo, storitve in

vgrajeno opremo,
– ponujeni pogoji za servisiranje vgraje-

ne opreme,
– ostale ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku.
6.2. Naročnik ni dolžan šteti najcenejše-

ga ponudnika za najugodnejšega.
6.3. Naročnik si pridržuje pravico, da ne

izbere nobenega ponudnika.
7.0. Oddaja del
7.1. Naročnik bo oddal dela tistemu po-

nudniku, za katerega ponudbo je bilo ugo-
tovljeno, da ustreza razpisni dokumentaciji
in da je ponudnik sposoben za izvajanje del.

7.2. Naročnik bo obvestil ponudnike o
izidu razpisa najkasneje do 30. 1. 1998.

Banka Slovenije

Št. 02101-1/97-1/2 Ob-5367

Na podlagi 36. člena zakona o gospodar-
skih 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 47/95), 17. člena statuta Občine
Kamnik (Ur. l. RS, št. 39/95 in 25/97) in

27. člena odloka o pogojih, postopkih in
merilih za dajanje koncesij na področju
opravljanja gospodarske javne službe
“dimnikarstvo” (Ur. l. RS, št. 70/96) objav-
lja Občina Kamnik

ponovni javni razpis
za oddajo koncesije za opravljanje

gospodarske javne službe
“dimnikarstvo”

1. Koncedent: Občina Kamnik, Glavni
trg 24, Kamnik.

2. Predmet koncesije: opravljanje gospo-
darske javne službe “dimnikarstvo” v skla-
du z 2. členom odloka o pogojih, postopkih
in merilih za dajanje koncesij na področju
opravljanja gospodarske javne službe
“dimnikarstvo” (Ur. l. RS, št. 70/96).

3. Obseg koncesije: izvajanje dejavnosti
“dimnikarstvo” na območju celotne Občine
Kamnik. Razpisana koncesija se podeli le
enemu koncesionarju.

4. Trajanje koncesije: koncesijska po-
godba bo sklenjena za določen čas, za dobo
5 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 ŽR št.
50140-637-813087 - upravni organ Občine
Kamnik , s pripisom “koncesija -
dimnikarstvo”.

6. Pogoji razpisa: interesenti za dodeli-
tev koncesije morajo izpolnjevati vse pogo-
je, navedene v odloku o pogojih, postopkih
in merilih za dajanje koncesij na področju
opravljanja gospodarske javne službe
“dimnikarstvo” (Ur. l. RS, št. 70/96).

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 po-

nudnik poravnane obveznosti iz naslova
davkov, taks in drugih zakonsko določenih
dajatev,

– potrdilo ustrezne finančne institucije o
celotnem prometu v zadnjih treh poslovnih
letih,

– dokazila o izpolnjevanju pogojev, na-
vedenih v 7. členu odloka o pogojih, po-
stopkih in merilih za dajanje koncesij na
področju opravljanja gospodarske javne
službe “dimnikarstvo” (Ur. l. RS, št. 70/96),

– bančno garancijo za dobro izvajanje
javne službe,

– referenčno listo,
– izjavo, da bo kot koncesionar upošte-

val veljavne predpise, normative in standar-
de 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 pogojih, postopkih in merilih za dajanje
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koncesij za področju opravljanja
gospodarske javne službe »dimnikarstvo«
(Ur. l. RS, št. 70/96),

– ugodnosti, ki jih ponudnik nudi konce-
dentu,

– navedbo pooblaščenih oseb ponudni-
ka, ki na zahtevo koncedenta lahko dajejo
tolmačenje ponudbe,

– osnutek koncesijske pogodbe.
8. Celotna ponudba mora biti jasna, čit-

ljiva, brez brisanja in popravkov teksta. Po-
nudba 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 12. 1. 1998 do 10. ure, v za-
prti kuverti, z navedbo točnega naslova po-
nudnika in z oznako “javni razpis - koncesi-
ja za gospodarsko javno službo
“Dimnikarstvo” - Ne odpiraj”, na naslov:
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kam-
nik.

10. Javno odpiranje ponudb bo isti dan
ob 11. uri v sejni sobi Občine Kamnik, Glav-
ni 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 mora-
jo navzoči predstavniki ponudnikov predlo-
žiti pismena pooblastila za zastopanje po-
nudnika.

11. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– 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 ob-

veščeni v roku 30 dni od dneva odpiranja
ponudb.

Z izbranim koncesionarjem bo na podla-
gi pravnomočne odločbe sklenjena konce-
sijska pogodba.

13. Naročnik si pridržuje pravico, da ne
izbere nobene od prispelih ponudb.

Občina Kamnik

Št. 93 Ob-5409

Na podlagi sklepa delavskega sveta pod-
jetja Hmezad Hram Šmarje, p.o., Obrtniška
ulica 2, Šmarje pri Jelšah objavljamo

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo

naslednjih nepremičnin in opreme
A) Farmo brojlerjev Hajnsko, ki se se-

stoji iz kompleksa šestih hlevov brojlerjev,
upravne stavbe, steljnika za žagovino in
funkcionalnega zemljišča parc. št. 77, 153,
144, 155, 156, 157, 158/1, 158/2, 159/1,
159/2, 159/3, 160, 161, 162, 167, 174, 172
vpisane pri k.o. Hanjsko v skupni površini
19.680 m2 ter vgrajeno opremo hlevov za
oskrbo brojlerjev

B) Betonarna Pristava – posest predstav-
lja 1/10 nepremičnine na parc. št. 1594 k.o.
Pristava, katere 1/10 površine znaša 317 m2

in ki v naravi predstavlja poslovne prostore
v pritličju poslovnega objekta Pristava s pri-
padajočim delom funkcionalnega zemljišča
in del parcele št. 1041/10 vpisane pri k.o.
Pristava, na kateri je betonski plato in stara
betonarna, ki jo ima v najemu GIC Gradbe-
ništvo Cajzake Ivan.

Nepremičnina po točko A je obremenje-
na s hipoteko.

Zemljiškoknjižni vpis nepremičnin iz
točke A in B še ni zaključen. V primeru
sklenitve prodajne pogodbe se izvrši zem-
ljiškoknjižni vpis s strani kupca.

Prednostno pravico do nakupa ima Hme-
zad banka, v korist katere je vpisana hipote-
ka na nepremičnini pod točko A.

Na nepremičnini pod točko B pa imata
prednostno pravico KZ Šmarje in GIC Grad-
beništvo Cajzek Ivan, Rogaška Slatina.

Pogoji za sodelovanje v razpisu:
1. Na razpisu lahko sodelujejo tuje in

domače fizične  in pravne osebe. Ponudbe
se nanašajo na nakup nepremičnine in opre-
me pod točko A in B, katerih edini lastnik je
prodajalec.

2. Izhodiščna cena za prodajo nepremič-
nine in opremo pod točko A znaša
74,000.000 SIT in za nepremičnino pod toč-
ko B 11,300.000 SIT.

3. Vsakemu ponudniku bo omogočen og-
led nepremičnin in opreme po dogovoru z
vodstvom podjetja in dostop do potrebne
dokumentacije za pripravo ponudbe.

4. Od zainteresiranih ponudnikov priča-
kujemo, da bodo v svojih ponudbah, poleg
cene in plačilnih pogojev za odkup nepre-
mičnin in opreme pod točko A in B oprede-
lili še:

– namen, za katerega se bo nepremični-
na, ki je predmet ponudbe uporabljala,

– način financiranja odkupa,
– dokazilo o plačilni sposobnosti ponud-

nika.
5. Ponudbe lahko posredujejo vse prav-

ne in fizične osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji. Pravne osebe morajo predložiti
izpisek iz sodnega registra v Republiki Slo-
veniji, fizične pa potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije.

6. Ponudbe morajo biti poslane s pripo-
ročeno pošiljko na naslov Hmezad Hram
Šmarje, p.o., Obrtniška ulica 2, Šmarje pri
Jelšah in sicer v zapečateni ovojnici s pripi-
som »Prodaja nepremičnin – na odpiraj«.
Rok za dostavo ponudb je 8 dni od dneva
objave razpisa v Uradnem listu RS.

Prispele ponudbe bo ocenila posebna
3 članska komisija za oceno ponudb, ki jo
imenuje delavski svet. Odločitev o najbolj-
šem ponudniku bo na podlagi poročila ko-
misije za oceno ponudb sprejeta na delav-
skem svetu najpozneje v 15 dneh po zbira-
nju ponudb.

Uspešni ponudnik mora skleniti pogod-
bo o nakupu v roku 8 dni po prejemu sklepa
o izbiri. Ponudnik mora plačati celotno kup-
nino v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe.

Nepremičnine se prodajo po sistemu vi-
deno-kupljeno in se kasnejših reklamacij ne
upošteva.

7. Prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti pogodbe o prodaji last-

niškega deleža, oziroma nepremičnin z naj-
boljšim ponudnikom ali katerimkoli ponud-
nikom.

8. Za morebitne dodatne informacije v
zvezi s tem razpisom se obrnite na direktor-
ja družbe Hmezad Hram Šmarje p.o., Obrt-
niška ulica 2, Šmarje pri Jelšah, g. Holeška
na telefonski številki 063/821-045 vsak de-
lovni dan med 8. in 10. uro.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
15 dneh po izteku roka za vložitev ponudb.

Hmezad Hram Šmarje, p.o.

Št. 466-1/96-2493 Ob-5433

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Ob-
čine  Ljutomer, št. 046-7/97-2474 z dne
4. 12. 1997 župan Občine Ljutomer objavlja

javni razpis
z zbiranjem ponudb za prodajo zgradbe

stare osnovne šole v Mali Nedelji
Ponudbe za odkup se zbirajo za nasled-

nje nepremičnine:
Poslovna stavba stare Osnovne šole v

Mali Nedelji, parc. št. 88/7 pri vl. št. 23, v
izmeri 364 m2 in pripadajoče funkcionalno
zemljišče, parc. št. 88/2, 88/4, 88/5 in 89 pri
vl. št. 137, vse v k.o. Bučkovci, v skupni
izmeri 1485 m2, razen dela nepremičnine
(stari vrtec) in sorazmernega dela funkcio-
nalnega zemljišča, ki je v lasti krajevne
skupnosti.

Skupna uporabna površina zgradbe zna-
ša 633,17 m2.

Cena za objekt je najmanj 1 tolar ob
upoštevanju pogojev: kupec mora vložiti v
obnovo objekta v obdobju prvih petih let
najmanj znesek sredstev, ki so enaka višini
uradno ocenjene vrednosti objekta
(17,343.173 SIT), v prvem letu najmanj
5 milijonov tolarjev.

Če kupec ne vloži pogodbenih sredstev,
se pogodba razdre.

Ponudniki naj ponudbe pošljejo v zaprti
ovojnici v petnajstih dneh od objave na na-
slov: Občina Ljutomer, Vrazova 1, 9240
Ljutomer, s pripisom »Ponudba za odkup
šole – ne odpiraj«.

Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca in njegov točen naslov,
– ponujeni znesek in časovni prikaz in-

vesticijskih vlaganj,
– dokazila o finančni sposobnosti za in-

vesticijska vlaganja,
– bančno garancijo ali drugo ustrezno za-

varovanje za gospodarno rabo objekta in
vlaganja sredstev,

– potrdilo o državljanstvu Republike Slo-
venije fizične osebe oziroma kopijo sklepa
o registraciji pravne osebe in pooblastilo za
zastopanje pravne osebe.

Ponudnik mora plačati varščino v višini
100.000 SIT na račun 51930-630-76197 s
pripisom: Ponudba za odkup šole Mala Ne-
delja.

Varščina se izbranemu ponudniku odšte-
je od stroškov prenosa premoženja, drugim
pa brez obresti vrne takoj po zaključku zbi-
ranja ponudb. Vsi stroški v zvezi s prodajo
premoženja in prenosom lastništva breme-
nijo kupca.

O izbiri najugodnejšega ponudnika bo
odločal Občinski svet občine Ljutomer v
45 dneh od dneva, ko bo potekel rok za
zbiranje ponudb.
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Izbrani najboljši ponudnik je dolžan
skleniti pogodbo o nakupu v 15 dneh od
prejema obvestila o izbiri.

Prodaja se opravi po načelu videno-kup-
ljeno.

Če najboljši ponudnik ne sklene pogod-
be v predvidenem roku se šteje, da je odsto-
pil od nakupa oziroma da pogodba ni bila
sklenjena. V tem primeru se varščina ne
vrne.

Če kupec ne vlaga v objekt po investicij-
skem načrtu, ki je kot priloga sestavni del
kupne pogodbe do nove namembnosti ob-
jekta, se pogodba razdre. V primeru razdrtja
pogodbe se kot odškodnina za uporabo ob-
jekta obračuna minimalna mesečna najem-
nina v višini 1 DEM/m2, ki se odšteje od
višine sredstev investicijskih vlaganj.

Podrobnejše informacije o nepremični-
ni, ki je predmet prodaje, lahko dobijo vsi
zainteresirani na sedežu Občine v Ljutome-
ru pri Mariji Filipič, tel. 069/81-712, int.
242.

Občine Ljutomer
župan

Št. 039-002/97 Ob-5368

Na podlagi 67. člena zakona o graditvi
objektov (Ur. l. SRS, št. 34/84 in Ur. l. RS,
št. 59/96) ter po šestem odstavku 4. člena
zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93, 29/94 in 82/94), Upravna enota
Velenje, objavlja

javni poziv
k vložitvi vloge za dodatno sodelovanje v

komisijah za tehnične preglede
I. Javno pozivamo gospodarske družbe,

zavode in samostojne podjetnike s sedežem
v RS, k vložitvi vloge za dodatno uvrstitev
svojih strokovnjakov na seznam oseb, ki
bodo na območju Upravne enote Velenje:

1. kot izvedenci s področja gradbeniš-
tva, strojništva, elektrotehnike, varstva pri
delu ter prometa in zvez opravljali posa-
mezna strokovna dela pri tehničnih pregle-
dih po 67. členu zakona o graditvi objektov;

2. kot izvedenci s področja varstva pri
delu, varstva pred naravnimi in drugimi ne-
srečami, zdravstvenega varstva, blagovne-
ga prometa in veterine opravljali posamez-
na strokovna dela pri komisijskih pregledih
po šestem odstavku 4. člena zakona o gos-
podarskih družbah.

Strokovnjaki pod prvo točko, ki bodo
dodatno uvrščeni v seznam, bodo na komi-
sijah za tehnične preglede opravljali naloge
v skladu z zakonom o graditvi objektov.

Gospodarske družbe, zavodi in samostoj-
ni podjetniki lahko vložijo vloge za dodatno
uvrstitev na seznam le za osebe, zaposlene
v gospodarski družbi, zavodu ali pri samo-
stojnem podjetniku. Fizične osebe, ki bodo
prijavljene na ta poziv, morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:

– da imajo stalno prebivališče v Repub-
liki Sloveniji,

– da imajo v RS pridobljen strokovni na-
slov diplomirani inženir ustrezne stroke v
skladu z 29. členom zakona o graditvi ob-
jektov ali v RS nostrificirano v tujini pri-
dobljeno diplomo visokošolske organizaci-
je. Slednje ne velja za diplome in javne
listine  iz 100.f člena zakona o graditvi ob-
jektov,

– da imajo opravljen strokovni izpit po
zakonu o graditvi objektov,

– da imajo najmanj pet let delovnih iz-
kušenj na svojem delovnem področju.

Strokovnjaki pod 2. točko, ki bodo do-
datno uvrščeni na seznam, bodo kot izve-
denci sodelovali pri ugotavljanju pogojev
za opravljanje dejavnosti po šestem odstav-
ku 4. člena zakona o gospodarskih družbah.

II. Vloge morajo vsebovati:
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za

opravljanje dejavnosti,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti

ter reference,
– cenik storitev za posamezni strokovni

ogled,
– rok izvedbe strokovnega ogleda ali iz-

delave strokovnega mnenja.
Pisne prijave z dokazili morajo vsi zain-

teresirani poslati na naslov: Upravna enota
Velenje, p.p. 40, Velenje.

Upoštevali bomo vse ponudbe, ki bodo
prispele na naslov upravne enote najkasneje
15. dan po objavi razpisa v Uradnem listu
RS.

Prijava mora biti zapečatena in označe-
na z napisom “Ne odpiraj – javni poziv za
prijavo izvedencev”.

Vsi prijavljeni bodo o uvrstitvi na sez-
nam obveščeni v 15 dneh po odprtju prijav.

Dodatne informacije se lahko dobijo pri
Upravni enoti Velenje na tel. št. 063/42-21-
102 (Franja Tevž) ali 063/42-21-301 (mag.
Dragica Povh).

Upravna enota Velenje

Št. 906/97 Ob-5365

Banka Celje d.d., v skladu s svojim stau-
tom objavlja ponudbo za

prodajo delnic
Banke Celje d.d.

Prodajalec: Findex, d.o.o., Partizanska
c. 3–5, Maribor.

Predmet prodaje:
– 1.000 navadnih delnic Banke Celje

d.d., po ceni 40.000 SIT za eno delnico,
– 105 prednostnih delnic Banke Celje

d.d., po ceni 40.000 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim spo-
ročilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavijo do vključno 24. 12. 1997. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, Celje.

Banka Celje d.d.

Ob-5366

Ljubljanska banka – Banka Domaže d.d.,
Domžale v skladu s statutom Ljubljanske
banke – Banke Domžale d.d., Domžale ob-
javlja ponudbo, ki jo je banki posredoval
delničar Helios, Kemična tovarna Domžale
d.o.o., Ljubljanska 114, Domažel

za odkup
3222 rednih delnic LB – Banke Domžale

d.d., Domžale.

Delnice se ponujajo po ceni 15.520 SIT
za eno delnico.

Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun proda-
jalca št. 50120-601-30580.

Prednostno pravico odkupa imajo v skla-
du z določili Statuta delničarji Ljubljanske
banke – Banke Domžale d.d., ki v roku 15
dni od dneva objave tega oklica v Uradnem
listu RS pisno sporočijo banki, da sprejema-
jo ponudbo.

Delničarji LB – Banke Domžale d.d., ki
imajo v skladu z določili Statuta LB – Ban-
ke Domžale d.d., Domžale prednostno pra-
vico odkupa, morajo upoštevati določila za-
kona o bankah in hranilnicah, po katerih
lahko posamezni delničar pridobi več kot
15% delnic s pravico do upravljanja banke,
le s predhdnim soglasjem Banke Slovenije.

Ponudba za odkup velja 15 dni od obja-
ve tega oklica v Uradnem listu RS.

LB – Banka Domžale d.d.

Št. 906/97 Ob-5429

Banka Celje d.d. v skladu s svojim statu-
tom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: Kovinotehna d.d., Maribor-

ska 7, Celje.
Predmet prodaje:
– 12.620 navadnih delnic Banke Celje

d.d. po ceni 17.500 SIT za eno delnico,
– 1.300 prednostnih delnic Banke Celje

d.d., po ceni 17.500 SIT za eno delnico.
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim spo-
ročilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 19. 12. 1997. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, Celje.

Št. 906/97 Ob-5430

Banka Celje d.d. v skladu s svojim statu-
tom objavlja

ponudbo
za prodajo delnic Banke Celje, d.d.
Prodajalec: A Fining d.o.o., Prešernova

1a, Velenje.
Predmet prodaje:
– 3.800 prednostnih delnic Banke Celje

d.d. po ceni 23.687 SIT za eno delnico,
Prednostno pravico imajo v skladu z do-

ločili statuta delničarji Banke Celje d.d.,
imetniki delnic na ime, ki s pismenim spo-
ročilom izjavijo, da sprejmejo ponudbo.

Ponudba veže ponudnika vse dokler jo
prvi izmed obstoječih delničarjev ne akcep-
tira.

Delničarji lahko svojo predkupno pravi-
co uveljavljajo do vključno 6. 1. 1998. Po
preteku roka bodo delnice pod enakimi po-
goji ponujene ostalim kupcem.

Ponudbe zbira Banka Celje d.d., Celje,
Sektor zakladništva, Vodnikova 2, Celje.

Banka Celje d.d., Celje
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Št. 12 Ob-5431

S to odločbo se izdaja soglasje k aktu o
ustanovitvi ustanove Fundacija GEA 2000,
s katero je ustanovitelj Husodo Darjono roj.
27. 9. 1966, stanujoč v Ljubljani, Tivolska
cesta 38, ustanovil ustanovo »Fundacija
GEA 2000«, s sedežem v Ljubljani, Beet-
hovnova 7, o čemer je notar Dernovšek Jo-
že iz Ljubljane, Tavčarjeva 6, izdal notarski
zapis št. SV-550/97 z dne 10. 11. 1997.
Osebe, pooblaščene za zastopanje ustano-
ve: Fundacija GEA 2000« so člani uprave v
skladu z ustanovnim aktom: Dolinšek Iztok,
Tratar Maja Katarina in Vidovič Nataša.

V skladu s citiranim členom zakona,
stroške objave izreka odločbe plača stranka,
ki ima naslov Fundacija GEA 2000, Beet-
hovnova 7, 1000 Ljubljana.

Ministrstvo za notranje zadeve

Ob-5421

»DEKO-TAPE« Hrstić Mustafa s.p.,
Slatno 21, Dol pri Hrastniku preklicuje obrt-
no dovoljenje št. 31302-0105/00, izdano 6.
3. 1995 v Obrtni zbornici Slovenije.

Ob-5422

Imperl Drago objavlja prenehanje obra-
tovanja trgovinske in gostinske dejavnosti,
ki je bila registrirana na Občini Krško dne
6. 5. 1994, opravilna št. 19-0189-94.

Ob-5423

Salija Adnan, Izola, Drevored 1. maja št.
1a preklicuje izgubljeno reprezentativno
obrtno dovoljenje, št. 015723/0049/00-
23/1995 z dne 6. 3. 1995, izdano s strani
Obrtne zbornice Slovenije, serijska številka
71905, na firmo »Galeb« Slaščičarstvo, Ad-
nan Salija, s.p., Dravored 1. maja 1a, Izola.

Ob-5424

Justina Colner s.p. Podbočje 93, objavlja
prenehanje dejavnosti frizerskih salonov z
dne 31. 12. 1997. Opravilna številka
19-0833/95, matična št. obrata 5606034 z
vpisom dne 15. 6. 1995, šifra dejavnosti
0/93.02.

Ob-5425

Podjetje Prevoz Brežice, d.d., Cesta bra-
tov Milavcev 42, Brežice, preklicuje:

– 5 avstrijskih maloobmejnih dovolilnic
od št. 010864 do 010868,

– 2 italijanski univerzalni dovolilnici s
številkama 055349 in 61894,

– 281 ekoloških točk za tranzitiranje Av-
strije.

Št. 6/4-1715/1-97 Ob-5426

Telekom Slovenije p.o., Ljubljana, Ci-
galetova 15 preklicuje Izjavo o ustreznosti
posamično pregledanega vozila št. B
0058816 z dne 10. 6. 1997, ki jo je izdalo JP
LPP, tehnični pregledi.

Ob-5427

Darja Miklič, s.p. Gerbičeva 98,
Ljubljana, preklicuje štampiljko z naslednjo
vsebino: KOVINSKA TODA GALANTE-
RIJA, Prodaja  vijakov na drobno in debelo,
DARJA MIKLIČ, S.P., LJUBLJANA,

GERBIČEVA 98, tel./faks 123-57-57, in ve-
likosti trodat printy 4912.

Št. 314/97 Ob-5428

Sindikat vlakovnih odpravnikov Slove-
nije preklicuje štampiljko z znakom Sindi-
kata vlakovnih odpravnikov Slovenije v sre-
dini in dodatnim napisom Območni odbor
Ljubljana.

Amon Vladimir, Vipavska 38, Ljublja-
na, preklicuje original priglasitveni list opr.
št. 28-1001-94. s-77202

Bartolj Marko, Tržaška 363, Ljubljana,
preklicuje original priglasitveni list opr. št.
28-0105/94 z dne 16. 2. 1994. s-77153

Daewoo Motor d.o.o., Stegne 33, Ljub-
ljana, preklicuje izjavo o ustreznosti vozila
št. A 0259606, št. šasije KLATF
48YEWBO71214. s-77150

Hrovatič Anton, Vrhovci cesta XV 6,
Ljubljana, preklicuje original priglasitveni
list opr. št. 28-1961/95 dne 30. 12. 1994.
s-77207

Izlakar Ludvik, Partizanski vrh 1, Tr-
bovlje, preklicuje priglasitveni list opr. št.
56/0329/94. g-77177

Košir Vidergar Andrej, Pod goricami 54,
Vnanje Gorice, preklicuje original priglasi-
tveni list, št. 27-1011, ERO 5411191, izda-
no dne 3. 6. 1994. s-77180

Mobil Marine, Železniška 3, Domžale,
preklicuje izjavo o ustreznosti posamično
pregledanega vozila št. B 0057701, št. šasi-
je WAUZZZ 4 BZWN 004725. s-77078

Šikonja Dušan, Grajska 27, Črnomelj,
preklicuje priglasitveni list št. 05-0010/93
5168622dne 9. 12. 1993. g-77038

Zalokar Jože, Kameno 5, Šentjur pri Ce-
lju, preklicuje priglasitveni list opr. št.
52-0345/94, dne 10. 6. 1994. p-77025

Zor Matjaž, Ulica Mirka Tomšiča 4,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opr.
št. 27-0249/96, izdan 7. 12. 1996. s-77062

Zorman Olga, Kvedrova 4, Ptuj, potrdilo
o homologaciji št. A 0204885 z dne 20. 1.
1997. g-77028

Zupančič Ciril Metod, Groblje 3, Novo
mesto, preklicuje priglasitveni list št.
038/0338-94. g-77176

Izgubljene listine
preklicujejo

Potne listine
Alibabić Medžad, Ulica Juleta Ga-

brovška 21, Kranj, potni list št. AA 648311,
izdala UE Kranj. s-77126

Baranja Slavica, Šalovci 201, Šalovci,
potni list št. AA 558366, izdala UE Murska
Sobota. p-77046

Batič Izidor, Miren 49A, Miren, potni
list št. AI 87495, izdala UE Nova Gorica.
g-77031

Berdnik Boštjan, Rogatec 135, Rogatec,
potni list št. BA 237557, izdala UE Šmarje.
p-77016

Bradeško Franc, Mariborska 48, Oreho-
va vas, priglasitveni list št. 064/1298/94.
m-2739

Branšperger Boris, Korovci 27, Canko-
va, potni list št. BA 195930, izdala UE Mur-
ska Sobota. p-77159

Bratuž Vnuk Jolanda, Kremžarjeva 20,
Ljubljana, potni list št. AA 765455, izdala
UE Ljubljana. s-77060

Breznik Boris, Klemenčičeva 3, Ljublja-
na, potni list št. BA 616095. s-77104

Brkič Drago, Franca Mlakarja 30, Ljub-
ljana, potni list št. BA 286782. s-77257

Cej Peter, Vrtna ulica 2, Nova Gorica,
prepustnico AI 43688, izdala UE Nova Go-
rica. g-77139

Čas Vida, Celjska cesta 7, Slovenj Gra-
dec, potni list št. AA 649117, izdala UESlo-
venj Gradec. g-77314

Čehovin Peter, Vinarska cesta 1, Vipa-
va, potni list št. AA 425957, izdala UE Aj-
dovščina. g-77136

Čeplak Miran, Lačja vas 16, Nazarje,
potni list št. AA 116605, izdala UE Mozirje.
p-77119

Černe Andrej, Smerdujeva 47, Ljublja-
na, potni list št. AD 871. s-77324

Černe Andrej, Smerdujeva 47, Ljublja-
na, potni list št. AA 595322. s-77325

Česen Petra, Mlakarjeva 59, Trzin, pre-
klic potnega lista št. BA 669646, objavlje-
nega v UL 64/97. s-77127

Dakić Zdravko, Polje 29, Zagorje, potni
list št. BA 187958, izdala UE Zagorje.
p-77156

Dautović Nedžad, Na Pejcah 4a, Jeseni-
ce, potni list št. BA 606299, izdala UE Jese-
nice. p-77207

Doberšek Boštjan, Mostečno 34, Mako-
le, potni list št. BA 582264, izdala UE Slo-
venska Bistrica. p-77160

Domnik Tomaž, Cerkova 12, Ljubljana,
potni list št. BA 499248. s-77197

Dornik Maksimilijan, Kosovelova 1,
Ljubljana, potni list št. BA 197451. s-77049

Erjavec Vitigoj, Erjavčeva 25, Koper,
prepustnico št. AI 31920, izdala UE Koper.
g-77041

Erjavec Vitigoj, Erjavčeva 25, Koper,
potni list št. AA 208660, izdala UE Koper.
g-77042

Fele Božidar, Graška cesta 27, Litija,
potni list št. BA 6069, izdala UE Litija.
s-77079

Filipčič Aleš, Ulica Proletarskih brigad
13, Jagodje, potni list št. AA 204843, izdala
UE Izola. s-77276

Finster Karl, Gaj nad Maribor 25, Zg.
Kungota, priglasitveni list št. 064-1874/94.
m-2697

Franca Silvana, Cesta na Markovec 63,
Koper, prepustnico št. AI 90356, izdala UE
Koper. g-77255

Gashi Bali, Sketova 4, Ljubljana, potni
list št. AA 215286. s-77029

Gavrić Stana, Glavni trg 42, Slovenj Gra-
dec, potni list št. AA 996481, izdala UE
Slovenj Gradec. g-77315

Gržinčič Ivan, Podgradje 16, Ilirska Bi-
strica, potni list št. AA 585662, izdala UE
Ilirska Bistrica. g-77210

Granda Jože, Ulica Aktivistov 4, Ljub-
ljana, potni list št. AA 874398. s-77320

Hauptman Drago, Dajnkova 4, Maribor,
priglasitveni list št. 0642406/94. m-2734

Hoti Smajl, Ulica Padlih borcev 10, Tol-
min, prepustnico AI 107425, izdala UE Tol-
min. p-77015

Ilazi Remzije, Ulica I avgusta 9, Kranj,
potni list št. BA 551868, izdala UE Kranj.
s-77264
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Ilijaš Tomi, Erjavčeva 1, Nova Gorica,
potni list št. AA 285676, izdala UE Nova
Gorica. g-77138

Jankovič Tomo, Stara cerkev 72, Kočev-
je, potni list št. AA 38661, izdala UE Ko-
čevje. g-77249

Jarc Jože, Samova 28, Miklavž na Drav-
skem polju, obrtno dovoljenje št.
047596/2004/00-74/1995. m-2677

Jeglič Frančišek, Železniška 3, Domža-
le, potni list št. AA 71967, izdala UE Dom-
žale. s-77077

Jerič Štefan, Gančani 11/A, Beltinci, pot-
ni list št. AA 964228, izdala UE Murska
Sobota. p-77047

Jovanović Dejan, Kobilje 51, Dobrov-
nik, potni list št. BA 642429, izdala UE
Lendava. p-77158

Jug Srečko s. p., Studenica 4, Poljčane,
priglasitveni list št. 50-1075-95. m-2637

Kalamar Štefan, Čepinci 73, Petrovci,
potni list št. AA 36269, izdala UE Murska
Sobota. p-77270

Kališčar Olga, Jezero 46, Preserje, potni
list št. AA 592131. s-77252

Kavran Marija, Naselje Slavka Černeta
14, Kranjska gora, potni list št. BA 70982,
izdala UE Jesenice. p-77019

Kisovec Angelca, Koprska 9, Ljubljana,
potni list št. AA 604050. s-77322

Kocuvan Danilo, Šolska ulica 21, Sre-
dišče ob Dravi, potni list št. AA 683782,
izdala UE Ormož. g-77035

Konavec Ivan, Svino 24, Kobarid, potni
list št. BA 341576, izdala UE Tolmin.
p-77017

Kotnik Marjan, Spodnje Prapreče 27, Lu-
kovica, potni list št. AA 694389, izdala UE
Domžale. s-77070

Kotnik Natalija, Spodnje Prapreče 27,
Lukovica, potni list št. AA 694390, izdala
UE Domžale. s-77071

Kovačič Marjan, Bilečanska 4, Ljublja-
na, potni list št. BA 521486. s-77279

Košir Vesna, Valburga 53 a, Smlednik,
potni list št. AA 247928, izdala UE Ljublja-
na. s-77063

Krševan Aleš, Cesta Dveh Cesarjev 375,
Ljubljana, potni list št. AA 290320. s-77048

Kuplen Alojz, Dobja vas 57, Ravne na
Koroškem, potni list št. AA 281248, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-77132

Kurent Leon, Cesta II Grupe odredov
51, Ljubljana, potni list št. BA 625761.
s-77272

Kušer Lidija, Činžat 4, Fala, priglasitve-
ni list št. 068-0531/95. m-2733

Likovič janko, Žiberci 31, Apače, potni
list št. AA 347810, izdala UE Gornja Rad-
gona. p-77074

Magdič Ignac, Gornja Bistrica 137,
Črenšovci, potni list št. BA 390066, izdala-
UE Lendava. p-77157

Matkovič Bojan, Nova vas pri Mokricah
51, Jesenice na Dolenjskem, potni list št.
BA 269700, izdala UE Brežice. p-77274

Moravec Boris, Ribniška 17, Ljubljana,
potni list št. AA 245711. s-77189

NOvak Boštjan, Slomškova 7, Brežice,
potni list št. BA 474983, izdala UE Brežice.
p-77077

Ninkovič Mika, Ledine 4, Nova Gorica,
potni list št. AA 399508, izdala UE Nova-
Gorica. g-77142

Orel Miha, Prušnikova 11, Ljubljana,
potni list št. AA 981481. s-77149

Pegan Andi, Trg Ivana Roba 13, Šempe-
ter, potni list št. AI 91767, izdala UE Nova
Gorica. g-77134

Petrić Pero, Hranilniška 2, Ljubljana,
potni list št. BA 637092. s-77183

Petrič Pavla, Hrastje 90, Kranj, potni list
št. BA 047161, izdala UE Kranj. p-77075

Plankelj Franc, Log 235, Ruše, priglasi-
tveni list št. 068-0279/94. m-2661

Požar Polonca, Erjavčeva 25, Koper, pre-
pustnico AI 36281, izdala UE Koper.
g-77039

Požar Polonca, Erjavčeva 25, Koper, pot-
ni list št. AA 202121. g-77040

Podgornik-Biber Ladi, Grčna 17, Nova
Gorica, potni list št. AD 000915, izdalo Mi-
nistrstvo za zunanje zadeve. s-77250

Pretnar Janez, Ulica V. Kejžarja 37, Je-
senice, potni list št. AA 785212, izdala UE
Jesenice. p-77121

Pungerčar Mojca, Preglov trg 12, Ljub-
ljana, potni list št. BA 238832. s-77245

Qerim Elshani, Verdijeva 15, Piran, pot-
ni list št. AA 206351, izdala UE Piran.
g-77143

Reya Nida, Kozana 2, Dobrovo, prepust-
nico AI 87852, izdala UE Nova Gorica.
g-77137

Rešetič Boris, Plevančeva 37, Ljubljana,
potni list št. BA 67110. s-7721

Sajevic Franc, Mlakarjeva 43, Šenčur,
potni list št. AA 799139, izdala UE Kranj.
s-77034

Slaček Jožef, Sp. Velka 13, Zgornja Vel-
ka, potni list št. AA 498528. m-2703

Stegovec Mara, Krivec 54A, Ljubljana,
potni list št. AA 61609. s-77144

Šmit Majda, Kovorska 47, Tržič, potni
list št. AA 83991, izdala UE Tržič. s-77241

Špiljak Aljoška, Andraž nad Polzelo 64,
Polzela, potni list št. AA 251923, izdala UE
Žalec. s-77308

Tacer Maks, Sveti Duh na Ostrem vrhu
77, Duh, priglasitveni list 068-0502/95.
m-2683

Uršič Uroš, Na pristavi 59, Šempeter pri
G., prepustnico AI 102380, izdala UE Nova
Gorica. g-77133

Vačovnik Angela, Livarska ulica 8, Vu-
zenica, potni list št. BA 0194663, izdalaUE
Radlje ob Dravi. p-77078

Velkner Marjan, Sarajevska 2, Maribor,
potni list št. AA 123232, izdala UE Mari-
bor. p-77122

Verhovnik Marko, Glavni trg 42, Slo-
venj Gradec, potni list št. AA 996468, izda-
la UE Slovenj Gradec. s-77318

Vetrih Tomaž, Na Brezno 30, Brezovi-
ca, potni list št. AA 825956. s-77323

Viličnjak Marko, Ulica Lili Novi 10,
Ljubljana, potni list št. AA 674496. s-77203

Vogrinc Milena, Kettejeva 5, Izola, pot-
ni list št. AA 206984, izdala UE Izola.
g-77313

Wilms Petra, Gimnazijska cesta 37, Tr-
bovlje, potni list št. AA 252799, izdalo Ve-
leposlaništvo RS Bonn. p-77211

Zupančič Jožef, Podlipa 7, Raka, potni
list št. AA 477530, izdala UE Krško.
p-77021

Zupančič Stanko, Podlipa 7, Raka, potni
list št. AA 126847, izdala UE Krško.
p-77020

Zupančič Zofija, Podlipa 7, Raka, potni
list št. AA 126848, izdala UE Krško.
p-77022

Druge listine

Ahmetaj Ljuan, Novi trg 32/A, Kamnik,
začasno delovno dovoljenje št. 0424463657.
s-77332

Ajhmajer Ivo, Zg. Ščavnica 127, Sveta
Ana v Slovenskih, spričevalo za poklicnega
voznika na Delavski univerzi Lenart, izda-
no leta 1980. m-2689

Aksentić Andreja, Kolodvorska 22A,
Pivka, dijaško mesečno vozovnico, št.
11338. s-77259

Alimanović Marija, Šolska 1, Portorož,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 8763, izdala
UE Piran. p-77281

Ambrož Maja, Pod Gradom 21, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 10141. p-77042

Ambrožič Anica, Barka 28, Vremski Bri-
tof, vozniško dovoljenje, kat. BGH; št. 4696.
g-77099

Ambrožič Mirko, Barka 28, Vremski Bri-
tof, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. 803. g-77101

Arhanič Slavko, Levarjeva 107, Ljublja-
na, spričevalo OŠ Trnovo, izdano leta
1974/75. s-77193

Arvaj Marko, Zoisova 46, Kranj, potrdi-
lo o zaključnem izpitu SKR program vožnja
motornega vozila-voznik št. 81/89-P v Škof-
ji Loki. s-77261

Avguštin Drago, Selo 81, Dolenjske To-
plice, spričevalo Poklicne gradbene šole v
Ljubljani, št. 1242, izdano leta 1980/81.
g-77084

Avsec Bernarda, Vrajnarje 18, Ljublja-
na, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol Ljubljana, izdano leta 1969
na ime Jarc Bernarda. s-77224

Bagari Lijana, Zdešarjeva 3, Ljubljana,
diplomo Srednje upravno administrativne
šole, izdana na ime Pajn Lijana. s-77185

Bajič Edi, Markova 15, Koper, spričeva-
lo OŠ z italijanskim učnim programom, Ko-
per. g-77014

Bajraktarević Darja, Spodnje Pirniče
24K, Medvode, dijaško mesečno vozovni-
co, št. 15722. s-77270

Balkovec Andrej, Mali Narajec 3, Dra-
gatuš, zavarovalno polico 0434840. g-77277

Bartol Ivan, Cvišlerji 24/A, Kočevje, za-
ključno spričevalo PKŠ 35/79. g-77170

Bauman Edvard, Zg. Gasteraj 28, Jurov-
ski dol, vozniško dovoljenje, kat. A, št.
3061.

Baznik Martin, Mrtvice 56, Leskovec,
zaključno spričevalo št. I/564. m-2657

Beganović Elvis, Tbilisijska 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
482474, reg. št. 194396. s-77327

Beganović Rašid, Tržaška 22, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 82346.
m-2664

Belak Gvido, Arclin 5, Škofja vas, voz-
niško dovoljenje. p-77118

Belšak Andrej, Podlehnik 2D, Podleh-
nik, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 34312,
izdala UE Ptuj. s-77121

Bembič Irma, Kocjančičeva 7, Ankaran,
spričevalo o zaključnem izpitu Zdravstvene
šole Novo mesto, izdano leta 1972/73, št.
215, izdano na ime Žitko Irma. g-77107

Benedejčič Stanislav, Škrbina 45, Ko-
men, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. 2243. g-77306

Berdajs Slavko, Leskovica 4, Šmartno
pri Litiji, zaključno spričevalo 8. razreda
OŠ Šmartno pri Litiji, izdano leta 1983.
g-77120

Bergant Jernej, Kosančeva 8, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 0474844 C2-33 Lj, in
zavarovalno polico št. 0544223 Lj A9-006,
izdala Zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto.
s-77208
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Bergant Robert, Repnje 29, Vodice, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S 810720,
reg. št. 197045. s-77271

Bernetič Dejan, Slivje 15, Materija, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 13755, izda-
la UE Sežana. g-77015

Bertalanič Ludvik, Štefana Kovača 17,
Murska Sobota, spričevalo 1. letnika Tesar-
ske šole v Mariboru, izdano leta 1973/74.
m-2609

Bertalanič Ludvik, Štefana Kovača 17,
Murska Sobota, spričevalo 1. letnika Grad-
bene tehnične šole Maribor, izdano leta
1974/75. m-2610

Bezjak Franc, Delavska 48, Rače, spri-
čevalo za voznike motornih vozil na Kme-
tijski šoli Maribor, izdano leta 1973. m-2682

Bezjak Marjan, Zgornja Voličina 75, Vo-
ličina, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. 2913. m-2644

Biberdžič Jovo, Medvedova 21D, Mari-
bor, zaključno spričevalo Tehn. strojne in elek-
tro šole Maribor, izdano leta 1971. m-2692

Biokšić Božo, Ulica Matije Blejca 14,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13580, izdala UE Kamnik. s-77239

Blagojevič Novo, Gorenjskega odreda
18, Kranj, diplomo Srednje gradbene šole
Kranj. g-77162

Blaznik Katarina, Cesta v Mestni log 70,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
2837. s-77258

Božič Katjuša, Glagoljaška 1/a, Koper,
delovno knjižico. g-77105

Božičnik Tadeja, Veliki Kamen 17A, Ko-
privnica pri Brestani, spričevalo 8. razreda
OŠ Koprivnica, izdano leta 1996. g-77157

Bolčina Alojz, Župančičeva 1, Bled, de-
lovno knjižico. g-77174

Bolčina Mitjan, Sp. Rečica 105, Laško,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 8916,
izdala UE Laško. p-77062

Bratuž Vnuk Jolanda, Kremžarjeva 20,
Ljubljana, hranilno knjižico št.
10-33-28353-6, izdala Abanka Ekspozitura
Šiška. s-77059

Bračlo Igor, Hribarjeva 3, Zg. Polskava,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
11317. g-77298

Brelih Miran, Moste 118A, Komenda,
diplomo 2. letnika Srednje šole tehničnih
strok in osebnih storitev št. VIII/1760R-32,
izdano leta 1989 smer voznik. s-77319

Breznik Leonida, Dobrava pri Konjicah
43a, Slovenske Konjice, potrdilo o strokov-
nem izpitu iz biol. in kemije, izdano leta
1984. m-2729

Brglez Mateja, Podvine 51, Zagorje, spri-
čevalo OŠ. p-77155

Brodej Ignac, Titova 43, Maribor, spri-
čevalo o zaključnem izpitu delovodske šole
Gradbenega šolskega centra Boris Kraigher
Maribor, izdano leta 1975. m-2590

Brodnik Miha, Podvrh 27, Mozirje, spri-
čevalo Srednje šole Gimnazije Velenje, iz-
dano leta 1997. p-77043

Brunec Peter, Narcisna 8, Dokležovje,
vozniško dovoljenje, št. 28158. p-77036

Bukvič Bela, Tumovo 8, Škofja vas,
dvižni listek za uro št. 621 pri Urarju Tr-
glavčnik Celje. m-2587

Cajger Sabina, Cesta Zmage 75, Mari-
bor, delovno knjižico št. 13208. m-2701

Cajger Sabina, Cesta Zmage 75, Mari-
bor, diplomo Srednje frizerske šole Mari-
bor, izdano leta 1988. m-2719

Cankar Dorjan, Pristaniška 5, Koper, pre-
klic delovne knjižice, objavljene v UL67/97.
g-77102

Cepuš Tjaša, Nušičeva 5, Celje, listino
št. 25423. p-77068

Cesar Tina, Puterlejeva 17, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 23935. s-77182

Cverle Boris, Dolenja vas 116, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
1031765, izdala UE Žalec. p-77024

Cvetko Boris, Keleminova 8, Maribor,
zaključno spričevalo št. 365/546-77 Teh-
niške elektro strojne in tekstilne šole Mari-
bor, smer strojništvo. m-2681

Cvetko Uroš, Mladinska 8, Zgornja Pol-
skava, vozniško dovoljenje, kat. g, št. 17168.
m-2645

Cvetrežijk Milena, Kal nad Kanalom 58,
Kal nad Kanalom, vozniško dovoljenje.
g-77301

Čajić Suzana, Planina 72, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1115886,
reg. št. 47461, izdala UE Kranj. s-77184

Čanžek Franc, Zg. Tinsko 33b, Loka pri
Žusmu, spričevalo o zaključnem izpitu.
p-77212

Čanžek Matej, Pečovje 17, Štore, voz-
niško dovoljenje, št. 37340. p-77214

Čanadi Marjan, Metava 47, Maribor, za-
ključno spričevalo SKSMŠ Maribor, izdano
leta 1987. m-2633

Čarman Anja, Godešič 103, Škofja Lo-
ka, vozovnico Alpetour št. 402655, 469785.
g-77287

Časar Dušan, Markovci 53, Markovci,
vozniško dovoljenje, št. 30497. p-77064

Čehovin Peter, Vinarska 1, Vipava, voz-
niško dovoljenje, št. S 1087843, izdala UE
Ajdovščina. g-77090

Čuček Ivan, Starše 58d, Starše, diplomo
SKSŠ Maribor, izdano leta 1986. m-2680

Čučko Stanislav, Sp. Partinje 23, Lenart
v Slov. Goricah, diplomo Srednje kmetijske
šole Maribor, vozniška šola, izdana leta
1984. m-2584

Džinić Uzejr, Lokve 51, Trnovo, voz-
niško dovoljenje, kat. B, izdala UE Nova
Gorica. p-77279

Deršek Ivana, Gabrov trg 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 20577, izda
LPP. s-77190

Ditinger Miroslav, Novo naselje 19, Bi-
strica ob Dravi, delovno knjižico. m-2686

Divjak Tatjana, Gorkega 4, Maribor, za-
ključno spričevalo 1. letnika Srednje admi-
nistrativne šole Maribor, izdano leta 1983.
m-2649

Divjak Tatjana, Gorkega 4, Maribor, za-
ključno spričevalo 2., 3. in 4. letnika Sred-
nje kemijske šole v Rušah. m-2650

Djuranović Dejan, Ulica Solidarnosti 5,
Litija, delovno knjižico. s-77186

Dobernik Irena, Jezerškova 8, Komen-
da, dijaško mesečno vozovnico, št. 18763.
s-77281

Dobnik Bogdan, Glavni trg 33, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
14503. g-77217

Dobnik Silva Marija, Špelina 13, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37704. m-2628

Dolžan Jaka, Sr. Bitnje 123, Žabnica,
vozno karto na relaciji Stražišče – Sr. Bit-
nje. g-77228

Dolenjšek France, Podutiška cesta 156,
Ljubljana, zaključno spričevalo Šole za
voznika motornih vozil Ježica, izdano leta
1985. s-77147

Dolinar Janez, Žiganja vas 41/a, Tržič,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 8545, iz-
dala UE Tržič. g-77123

Dolinar Primož, Belo 4, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Avtomehanične šole št.
193/82. s-77317

Doltar Karolina, Vojinska cesta 7, Črno-
melj, vozno knjižico za ugodnostno vožnjo
slepih oseb, izdano od Zveze društev slepih
in slabovidnih Slovenije št. 1381. p-77213

Dolčič Robert, Loka 76, Tržič, polletne
vozne karte Alpetour. g-77094

Domnik Tomaž, Cerkova 12, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1136573, reg. št. 180074. s-77196

Dovžak Dragan, Šempas 10, Šempas,
spričevalo št. 545 EGŠC Branko Brelih, iz-
dano leta 1966. g-77284

Dragomirovič Dragan, Vengustova uli-
ca, Škofja vas, spričevalo, izdano leta
1996/97. p-77072

Drmanović Dušan, Blasov breg 1, Ljub-
ljana, spričevalo OŠ Milana Jarca Ljublja-
na. s-77200

Drvarič Štefan, Markišavci 46, Martjan-
ci, vozniško dovoljenje, št. 31072. p-77069

Duh Tomaž, Grabe pri Ljutomeru 3, Kri-
ževci pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje.
p-77038

Edelsbrunker Ignac, Celjska 14, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
41999. m-2582

Eferl Zinka, Pri Šoli 45, Kamnica, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 58092. m-2640

Eržan Erika, Strmica 8, Sevca, vozovni-
co Alpetour št. 521801. g-77155

Erdela Marjeta, Plitvički vrh 49, Gornja
Radgona, spričevalo o zaključnem izpitu
UAŠ Maribor, izdano leta 1975. g-77159

Erjavec Štefan, Kandija 28 Gabrje, Bru-
snice, spričevalo o končani šoli za voznike
motornih vozil, izdano od Izobraževalnega
centra za tehnične stroke Novo mesto pod
št. 2957 leta 1977. s-77244

Erzar Tanja, Zapuže 13C, Begunje, vo-
zovnico Alpetour za relacijo Zapuže-Radov-
ljica. g-77081

Fabčič Jožef, Podnanos 69, Podnanos,
vozniško dovoljenje, št. S 538954. g-77091

Ferleš Irena, Parmova 5, Maribor, za-
ključno spričevalo Gostinske šole Maribor,
izdano leta 1970. m-2635

Ferleš Irena, Parmova 5, Maribor, za-
ključno spričevalo Hotelske šole Maribor,
izdano leta 1972. m-2636

Filistun Daniel, Vanganel 56, Koper, voz-
niško dovoljenje, kat. B, št. 29589. g-77013

Florijančič Janez, Štrekljeva 60, Mari-
bor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje le-
sarske šole Kamnik, izdano leta 1990/91,
1991/92. m-2675

Fras Bogdan, Svobode 83, Piran, delov-
no knjižico. g-77307

Fuchs Albina, Fram 221, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 24671. m-2608

Fugina Andrej, Vrbanska 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 27636.
m-2579

Gabrovec Janez, Adrenci 19, Cerkve-
njak, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S618482, reg. št. 8930. m-2606

Gergić Marko, Kosarjeva 14, Maribor,
indeks Ekonomsko poslovne fakultete Ma-
ribor št. 82137135. m-2648

Glažar Srečko, Podlehnik 22a, Podleh-
nik, zaključno spričevalo Kmetijske srednje
šole Ptuj, izdano leta 1985. m-2624

Godina Anton, Prežihova 2A, Gornja
Radgona, zaključno spričevalo Poklicne av-
tomehanske šole, izdano leta 1970. m-2720

Golhleb Toni, Zg. Hudinja 2, Celje, spri-
čevalo št. 25270. p-77115
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Gorjan Anton, Gorenja Trebuša 28, Slap
ob Idrijci, spričevalo o končani šoli za voz-
nike motornih vozil Šolskega centra za ko-
vinarsko stroko Novo mesto, št. 2448, izda-
no leta 1975. s-77001

Gorjup Igor, Jelenčevih 51/a, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 86108.
m-2618

Gorkič Majda, Kandijska 26, Novo me-
sto, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje
gostinske šole. g-77216

Gorkič Valter, 9. september 195, Šem-
peter pri G., vozniško dovoljenje. g-77171

Gorše Slavko, Smolejna vas 15d, Novo
mesto, spričevalo poklicnega voznika, izda-
no leta 1971. g-77175

Granda Jože, Ulica Aktivistov 4, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 6878. s-77309

Granek Jernej, Cesta Oktobrske revolu-
cije 13/, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10975. g-77080

Grbac Milan, Dolnja Počehova 12e, Pe-
snica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. BCDEGH, št. 2984. m-2603

Gregorec Alan, Brilejeva 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1107294, reg. št. 185245. s-77331

Grgić Branimir, Prištinska ulica 6, Ljub-
ljana, spričevalo OŠ , izdano leta 1983/84.
s-77192

Grilj Claudia, Borova ulica 6, Vir, spri-
čevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole
Ljubljana. s-77036

Grilj Claudia, Borova ulica 6, Vir, spri-
čevalo 2. in 3. letnika Srednje šole za far-
macijo in zdravstvo. s-77047

Gros Matjaž, Zg. Kapla 13, Kapla, za-
ključno spričevalo Srednje šole kmetijske
mehan., izdano leta 1995/96. m-2632

Grum Marjanika, Fala Grad 30, Fala,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4176.
m-2573

Gumzej Anton, Mariborska 62, Orehova
vas, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
809. m-2565

Habijan Janez, Liebknehtova 20, Mari-
bor, spričevalo Šole za poklicne voznike
Maribor, izdano leta 1978. m-2674

Habun Mato, Tunjiška cesta 2C, Kam-
nik, spričevalo o zaključnem izpitu Centra
strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1975.
s-77069

Halilović Hamdija, Jezerski 66, Bosan-
ska Krupa, spričevalo 1., 2., 3. letnika inza-
ključno spričevalo Poklicne gradbene šole
Ivana Kavčiča. s-77057

Hameršak Marjan, Cirkulane 32, Cirku-
lane, zaključno spričevalo, izdano leta
1980/81. p-77031

Hanželič Janko, Hardek 26, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 3851, izda-
la UE Ormož. g-77026

Heberle Urša, Selo 62, Bled, vozovnico
Alpetour št. 524784. g-77173

Hedžet Gabrijela, Križajeva 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 57034.
m-2634

Hervol Dejan, Krško, vozniško dovolje-
nje, kat. BGH, št. 15375. p-77063

Holer Jožefa, Jurovski dol 24, Jurovski
dol, potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja
št. 4566. m-2611

Horvat Jože, Hotiza 187, Lendava, de-
lovno knjižico št. 4090, ser. št. 749898, iz-
dala Občina Lendava. p-77044

Horvat Mijo, Dravska 27, Goričan, spri-
čevalo o zaključnem izpitu ŠC pri Tam.,
izdano leta 1981. m-2625

Hošpel Mihaela, Stročja vas 89, Ljutomer,
študentsko izkaznico št. 81466023. m-2639

Hribar Stojan, Prešernova cesta 7, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 407032.
s-77268

Hrovat Andreja, Primož 4, Šentjur, de-
lovno knjižico na ime Rojc Andreja.
p-77117

Hubej Tomaž, Polje cesta XXXII 29,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektrotehniške šole Ljubljana od-
sek za elektroniko, izdano leta 1983.
s-77253

Hubej Tomaž, Polje cesta XXXII 29,
Ljubljana, delovno knjižico. s-77240

Humar Miran, Banjšice 102, Kal nad Ka-
nalom, delovno knjižico. p-77267

Humar Rok, Gregorčičeva 38A, Piran,
zaključno spričevalo. g-77288

Husić Hava, Pot na Rakovo Jelšo 369,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Moste. s-77280

Hvalec Damijan, Ruške čete 16, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3296.
m-2737

Ibrišević Damir, Kersnikova 11, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 14501.
s-77199

Intihar Maja, Drenov grič 180, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10550,
izdala UE Vrhnika. s-77326

Iršič Igor, Hrenova 25, Maribor, zaključ-
no spričevalo SERŠ Maribor, izdano leta
1992. spričevalo. m-2709

Iskra Anton, Miklošičeva 3, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št. S
604016, reg. št. 11439, izdala UE Domžale.
s-77225

Iskra Anton, Miklošičeva 3, Domžale,
službeno vozovnico LPP št. 279. s-77226

Iskra Anton, Miklošičeva 3, Domžale, di-
plomo Strokovnega izobraževalnega centra
za voznike motornih vozil Ježica. s-77227

Ivanuša Ivan, Glavni trg 18, Celje, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. 21313.
p-77209

Ivanuša Štefica, Glavni trg 18, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 22960.
p-77208

Iveta Ana, Glavarjeva 47, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 18083. s-77238

Jagodnik Jožef, Tomšičeva 14c, Mari-
bor, maturitetno spričevalo II Gimnazije
Maribor, izdano leta 1967. m-2670

Jakl Ivan, Radvanjska 86, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH; št. 25041.
m-2722

Jakša Alenka, Jačka 55A, Logatec, spri-
čevalo 1. letnika Gimnazije – pedagoške
smeri, izdano leta 1973/74, izdano na ime
Turk Alenka. s-77179

Jamnik Franc, Sele 1, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 7147, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-77222

Januš Ivan, Štrihovec 11, Šentilj v Slov.
Goricah, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11378. m-2607

Jaušovec Igor, Prvomajska 33, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 95584.
m-2613

Javernik Matej, Ob Gozdu 19, Ceršak, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 9941. m-2571

Javernik Zvonko, Bohova 16a, Hoče, za-
ključno spričevalo OŠ Sp. Polskava, izdano
leta 1979. m-2665

Jecl Jožef, Pijovci 54, Šmarje pri Jelšah,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
5564, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-77123

Jelen Vesna, Zg. Hlapje 23, Jakobski dol,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3806.
p-77222

Jenšac Ivica, Borova vas 8, Maribor, za-
varovalno polico št. 0318715, 0440943, iz-
dala Zavarovalnica Adriatic. m-2627

Jerina Matej, Stara cesta 73, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1090601, reg. št. 4219, izdala UE Logatec.
s-77234

Jerkič Slavko, Polževa 12c, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
123620. g-77089

Jerovšek Marjan, Kozlarjeva 24, Ljub-
ljana, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne avtomehaniške šole, izdano leta 1972.
s-77247

Jeršečič Boštjan, Tržišče 2, Rogaška Sla-
tina, listino št. 6251. p-77073

Jovanović Dejan, Kobilje 51, Dobrov-
nik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13782, izdala UE Lendava. p-77276

Jukić Marko, Cesta Dveh Cesarjev 44,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
43020. s-77055

Jurgel Marjan, Obrežna 61, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 29237.
m-2687

Kolar Štefanija, Stojnci 36a, Markovci
pri Ptuju, spričevalo 1., 2., in 3. letnika
Vzgojiteljske šole Maribor, izdano leta
1968/69, 1969/70, 1970/71. m-2671

Kadivec Janez, Repnje 10 a, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št- S
480924, št. reg. 26162. s-77266

Kajfež Simona, Podgorska 10, Kočevje,
študentsko izkaznico. g-77166

Kajtna Evica, Socka 33, Nova cerkev,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 43632.
g-77122

Kalajdžić Slobodan, Delakova 46, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
239454, reg. št. 187691. s-77141

Kalin Mitja, Pušnikova 1a, Maribor, de-
lovno knjižico št. 11189. m-2600

Kališčar Olga, Jezero 46, Preserje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1001238,
reg. št. 201260. s-77251

Kandare Srečko, Osenjakova 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1043356, reg. št. 5444. s-77260

Kantarević Zlatko, Steletova 10, Ljub-
ljana, diplomo Gostinske šole smer natakar.
s-77073

Kastelic Lovro, Potokarjeva 71, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 43785.
s-77214

Kavcl Ema, Mariborska cesta 37, Dravo-
grad, spričevalo IKŠ Tam Maribor, izdano
leta 1980/81 in SKŠ Muta, izdano leta
1981/82 na ime Matečko Ema. p-77220

Kaše Jožefa, Grajzerjeva 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
813962, reg. št. 2789. s-77106

Keranović Mehmed, Petričeva 3, Ljub-
ljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Center
srednjih šol Domžale, izdano leta
1979-1982. s-77051

Kerhe Zdenka, Trniče 21a, Marjeta na
Dravskem pol., vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 99780. m-2655

Kerin Helena, Milčinskega 14, Celje, de-
lovno knjižico. p-77067

Kern Leonora, Levstikova 4, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9925, izdala
UE Izola. g-77305

Kert Boštjan, Bolfenška 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 111406.
m-2619
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Keuc Nataša, Jurčičeva 9, Muta, indeks
št. 61117811 Pedagoške fakultete Maribor.
m-2641

Klančar Mihaela, Notranjska 8, Cerkni-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5324. g-77296

Klemenčič Franc, Vel. Češnjice 42, Šen-
tvid pri Stični, spričevalo 7. razreda OŠ št.
177, izdano leta 1977. s-77329

Klenovšek Vanja, Rašiška 12, Ljubljana,
indeks Srednje trgovske šole v Ljubljani.
s-77068

Klobas Kaja, Jakčeva 35, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 40219.
s-77115

Klobasa Cvetka, Mladinska 1, Gornja
Radgona, zaključno spričevalo UAŠ Šolski
center Ptuj, Ekonomska šola, izdano leta
1982/83. m-2569

Klopčavar Aleksander, Pod Hrasti 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2003, reg. št. 180491. s-77311

Kmetec Marjan, Leskovec 6a, Leskovec,
diplomo, izdano leta 1986/87. p-77151

Knez Nataša, Cankarjeva 29, Maribor,
indeks Srednje šole pod. in kulturne smeri,
izdano leta 1988. m-2684

Kobetič Leon, Krakovska 10b, Domža-
le, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
786193, reg. št. 16996, izdala UE Domžale.
s-77204

Kociper Bojana, Žitna 10, Odranci, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 11364, izda-
la UE Lendava. p-77076

Kocman Marija, Podutiška 67a, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 7706.
s-77201

Kokot Ivan, Marjeta 1b, Marjeta, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCFGH; št. 28175.
m-2595

Kolmanič Simona, Smederevska 10, Ma-
ribor, spričevalo 1. letnika Administrativne
šole Maribor, izdano leta 1990/91. m-2593

Koman Uroš, Žirovnica 197, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, št. S 6901. g-77165

Koniček Marjan, Trg Dušana Kvedra 5,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 53065. m-2602

Konstantini Jože, Vogeljna 8, Ljubljana,
zavarovalno polico št. 0553778, izdala Za-
varovalnica Adriatic. s-77124

Kopar Janko, Kropa 125, Kropa, delov-
no knjižico. g-77083

Koprivnik Franc, Pohorska cesta 1, Op-
lotnica, spričevalo 8. razreda OŠ Borisa Vin-
terja v Zrečah. s-77273

Kopše Kristjan, Prežihova 21, Ptuj, in-
deks št. 81501144 EPF Maribor. m-2622

Koren Zmagoslav, Brežnica 14/B, Ko-
barid, zaključno spričevalo Poklicne avto-
meh. šole EGŠ Branko Brelih Nova Gorica,
št. 657/I, izdano leta 1981. g-77278

Kozar Jožef, Ivanjševski vrh 42/a, Spod-
nji Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 11878, izdala UE Gornja Radgona.
g-77220

Kozmelj Marjan, Vransko 130a, Vran-
sko, zaključno spričevalo SPŠ Celje, raz-
redni pouk, izdano leta 1970/71. m-2693

Košir Uroš, Vrhpolje pri Kamniku 165,
Kamnik, službeno izkaznico št. 1307. s-77211

Kočevar Milan, Zvezda 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
970195, reg. št. 180126. s-77209

Krajnc Martina, Radvanjska 83, Mari-
bor, zaključno spričevalo 1., 2., 3. in 4. let-
nika II Gimnazije Maribor. m-2630

Krajnik Nejc, Godešič 84, Škofja Loka,
vozovnico Alpetour št. 524248. g-77009

Krajnčič Nevenka, Koresova 8, Maribor,
zaključno spričevalo 8. razreda OŠ pri De-
lavski univerzi v Mariboru, izdano leta
1974. m-2656

Krampl Alojz, Veliki Boč 33, Duh na
Ostrem vrhu, zaključno spričevalo OŠ Gaj,
izdano leta 1974. g-77011

Kraner Franjo, Sp. Žerjavci 3, Lenart v
Slov. Goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. 5383. m-2736

Kregar Marko, Celovška 472, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinskega
šolskega centra Hotelska šola v Ljubljani,
iudano leta 1977. s-77030

Kresal Erna, Kolaričeva 6, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 3747.
m-2699

Križman Ivan, Malence 18, Kostanjevi-
ca na Krki, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 66. p-77210

Kristian Ludvik, Vrtna 7, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 8107, izdala UE
Izola. g-7722

Krivec Natalija, Rogatec 234, Rogatec, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 20146. s-77263

Krmek Feliks, Benedikt 19, Benedikt,
zaključno spričevalo Poklicne šoferske šole
Maribor, izdano leta 1974. m-2700

Krulec Jurij, Železno 5b, Žalec, diplomo
Srednje pedagoške šole Celje, izdano leta
1985. m-2647

Krulej Rajko, Studence 47d, Žalec, di-
plomo za poklicnega voznika. g-77282

Krumpak Marjan, Sv. Florjan 40, Roga-
tec, vozniško dovoljenje, št. 15252. p-77272

Krušelj Zvonko, Slogonsko 20, Kapele,
spričevalo Srednje strojne šole Celje št.
5270. g-77098

Krušič Miran, Kostanjevec 37, Zg. Lož-
nica, zaključno spričevalo Srednje živilske
šole Maribor, izdano leta 1977. m-2646

Krček Janez, Ptujska 43, Pragersko, de-
lovno knjižico. m-2642

Kunej Marjan, Zlatoličje 52, Starše, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 250111,
reg. št. 48643. m-2581

Kupčič Dušan, Dvorjane 112, Spodnji
Duplek, diplomo SKSMŠ Maribor, izdano
leta 1984. m-77082

Kurnik Slavko, Nebova 29, Maribor, za-
ključno spričevalo Avtomehanske šole Ma-
ribor, izdano leta 1980. m-2710

Kurnik Slavko, Nebova 29, Maribor, za-
ključno spričevalo Poklicne šoferske šole
Maribor, izdano leta 1983. 1083. m-2711

Lah Boštjan, Ulica 8. Februarja 62, Mi-
klavž na Dravskem polju, diplomo Srednje
šole SKSŠ Maribor, izdano leta 1990.
m-2592

Lambergar Zofija, Anžurjeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 247567, reg. št. 11918. s-77275

Landeker Franc, Celjska 5, Slovenske
Konjice, zaključno spričevalo OŠ Pohorske-
ga bataljona Oplotnica, izdano leta 1977.
m-2605

Langus Aleš, Delavska 26, Mojstrana,
diplomo 4. letnika Srednje elektrotehniške
in kovinsko predelovalne usmeritve
Kranj-Iskra, izdano leta 1990. g-77018

Ledinek Špela, Vojkova cesta 73, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
240658, reg. št. 172755. s-77053

Lenarčič Alenka, Pristava 8, Novo me-
sto, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT
Novo mesto. g-77233

Leskovar Nada, Leskovec 23, Leskovec,
zaključno spričevalo III Frizerske šole Ma-
ribor, izdano leta 1982. m-2673

Lešnik Franc, Trčova 198, Maribor, za-
varovalno polico št. 0470031, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. m-2708

Lešnik Jože, Hrastje Mota 175B, Raden-
ci, vozniško dovoljenje. p-7706

Lešnjak Bogdan, Kranjčeva 57, Lenda-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9849,
izdala UE lendava. p-77045

Likar Mara, Vojkova 7, Celje, delovno
knjižico. p-77265

Lipovec Branko, Jezero 75A, Preserje,
dijaško mesečno vozovnico, št. 1518.
s-77032

Lončarič Dušan, Dogoška 150, Maribor,
zaključno spričevalo ŠAKC Maribor, izda-
no leta 1978. m-2717

Lužnic Ivan, Meža 156, Dravograd, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šolski avtome-
hanični in kovinarski center Maribor, izda-
no leta 1978. m-2654

Lugarič Ludvik, Kostanjevec 6, Zgornja
Ložnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem Mari-
bor, izdano leta 1995/96. m-2616

Mahmutović Elvir, Frankovo naselje 167,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 23119, izdala UE Škofja Loka. s-77066

Mahne Milija, Lipica 15/a, Sežana, za-
varovalno polico AO 0382432, izdala Zava-
rovalnica Adriatic. g-77011

Majcen Robert, Partizanska 29, Maribor,
diplomo Kmetijske mehanizacije Maribor,
šofer avtomehanik, izdano leta 1988/89.
m-2732

Makoter Mateja, Dolga 46, Moravske
Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu, iz-
dano leta 1993. p-77071

Malalan Karmen, Muzčev trg 6/A, Ko-
per, vozniško dovoljenje, št. 23119. g-77161

Mali Otmar, Vesnaverjeva 28, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 53954.
m-2580

Marinič Marija, Vedrijan 9, Kojsko, voz-
niško dovoljenje. g-77097

Marinšek Tamara, Krožna cesta 2, Ko-
per, delovno knjižico. g-77024

Marič Biljana, Novi Svet 14, Škofja Lo-
ka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19291. s-77191

Marko Boštjan, Gosposvetska 56, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
670619. m-2676

Marko Branko, Jurski vrh 16, Zgornja
Kungota, zaključno spričevalo Elektrogosp.
šolskega centra Maribor, izdano leta
1976/77. m-2678

Markuta Nataša, Forme 37, Žabnica, vo-
zovnico Alpetour. g-77156

Martelanc Matej, Ulica Ivana Regenta
19, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, izdala UE Nova Gorica. p-77018

Marušič Irena, Opatje Selo 22, Miren,
vozniško dovoljenje. g-77300

Marđonović Ana, Zapuška 101, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 1861.
s-77065

Marčič Jožef, Planica 25, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. 32562. m-2570

Matić Ivan, Dolenje Otave 5, Cerknica,
spričevalo OŠ Brezovica. s-77310

Mav Franc, Kamniška cesta 13, Domža-
le, delovno knjižico. s-77187

Mayer Franc, Jedlovnik 9, Zgornja Kun-
gota, spričevalo o zaključnem izpitu Avto-
mehanske šole Maribor, izdano leta 1980.
m-2716

Mežič Bojan, Velika vas 60A, Leskovec
pri Krškem, diplomo št. 816 Srednje šole
tiska in papirja Ljubljana. g-77022
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Medarić Zorana, Liminjanska 77, Piran,
indeks Fakultete za družbene vede. s-77033

Medvešek Alojz, Grič pri Klevevžu 1,
Šmarješke toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 31011. g-77290

Meiko Valerija, Bresnica 29, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9875,
izdala UE Ormož. g-77164

Meklav Nevenka, Loje 2, Most na Soči,
delovno knjižico, izdala Občina Domžale
na ime Kisilak Nevenka leta 1981. p-77219

Menart Mihael, Kratka 3, Moravske To-
plice, spričevalo. p-77217

Mešič Marjan, Brodarjev trg 14, Ljub-
ljana, zavarovalno polico št. 0101040360,
izdala Zavarovalnica Slovenica. s-77265

Meško Bojan, Ravenska cesta 74, Bel-
tinci, dijaško mesečno vozovnico, št. 22455.
s-77056

Mihoci Tatjana, Jakčeva 37, Ljubljana,
diplomo Srednje šole za družboslovje in
splošno kulturo Vida Janežič, izdana leta
1988, št. I/149. s-77027

Mikič David, Hlebova 8, Maribor, de-
lovno knjižico št. 6169 serija A 0065473.
m-2735

Miklavc Miroslav, Vuhred 51, Vuhred,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9024.
p-77041

Miklošič Kukovec Karina, Banovci 27a,
Veržej, diplomo št. 403/88/35. g-77020

Miličevič Ivana, Savudrijska 6, Piran,
spričevalo. g-77093

Mla-Car d.o.o., Grobelno, servisno knji-
žico št. A 0193905, št. šasije KNEGC
2232T5601880, na ime Mlinar Frančiška
Celje. g-77303

Mlakar Domen, Tesarska ulica 1, Ljub-
ljana, preklic indeksa Srednje šole za go-
stinstvo in turizem, objavljenega v UL
19/97. s-77243

Mlakar Martin, Šentrupert 28, Šentru-
pert, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
5974, izdala UE laško. p-77273

Mlačnik Sonja, Štantetova 26, Maribor,
diplomo Srednje trgovske šole Slovenj Gra-
dec, izdano leta 1975. m-2575

Možek Gašper, Podpeč 70, Preserje, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 3930. s-77114

Mohorič Bojan, Vrsno 1, Tolmin, spriče-
valo o zaključnem izpitu Srednje agroživil-
ske šole Ljubljana, izdano leta 1984. p-77278

Moravec Boris, Ribniška 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
597605, reg. št. 146099. s-77246

Mrak Urša, Žaucerjeva 9, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 6829. s-77269

Mramor Jani, Za Mostičkom 3, Notranje
Gorice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 843781, reg. št. 153808. s-77333

Mrcina Alenka, Žibernik 25, Rogaška
Slatina, indeks Fakultete za farmacijo.
s-77158

Mrdja Dijana, IV. Prekomorska 51, Aj-
dovščina, delovno knjižico reg. št. 17750
AA 0076544. g-77092

Muhič Zdenka, Kozinova 12, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 19769,
izdala UE Grosuplje. s-77135

Murovec Miranda, Šempas 120, Šem-
pas, spričevalo. p-77113

Murovec Petra, Gorska pot 5, Jesenice,
delovno knjižico. g-77088

Muršec Dejan, Dvorjane 18D, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št, . 93740. m-2718

Mušič Sandi, Podzemelj 17A, Gradac,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 3781,
izdala UE Metlika. g-77108

Nad Vlado, Cankarjeva 6, Kočevje, za-
ključno spričevalo Centra strokovnih šol po-
klicne mehanske šole, izdano leta 1977/78.
s-77330

Napotnik Maksimiljan, Tepanje 58, Slo-
venske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 1252. p-77269

Nedeljković Dragica, Makucova 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 293040, reg. št. 187011. s-77328

Nedoh Jasmina, Lokev 190/d, Divača,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje frizer-
ske šole v Ljubljani. g-77016

Nikolič Zoran, Strmeckijeva 12, Ljub-
ljana, diplomo Šole za voznike motornih
vozil Ježica, izdano leta 1975. s-77110

Novak Petra, Cesta v Zgornji log 6, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
483779, reg. št. 195190. s-77152

Novljan Primož, Novi trg, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24628.
g-77087

Obrovac Josip, Cesta Proletarskih bri-
gad 62, Maribor, zaključno spričevalo 8.
razreda OŠ Ljudske univerze Maribor, izda-
no leta 1995. m-77176

Ogorevc Matej, Fram 162, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 75021. m-2612

Ograjšek Drago, Otemna 14, Šmartno,
listino št. 7833. p-77266

Ogrizek Matjaž, Mali Breg 8, Loče, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9926.
p-77037

Okorn Peter, Zalog 26, Moravče, spriče-
valo, šolsko leto 1995. g-77285

Oletić Polona, Višnjevarjeva 31, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Srednje peda-
goške šole, izdano leta 1992/93. s-77008

Oparenović Marjetka, Medlog 53A, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
39960. p-77124

Ornik Mira, Veljka Vlahoviča 69, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
111532. m-2726

Osojnik Robert, Linhartova 15, Ljublja-
na, spričevalo OŠ Mirana Jarca. s-77321

Osolnik Jože, Sovinja peč 6, Kamnik,
zaključno spričevalo št. 285-17/80 Poklicne
lesne šole Škofja Loka. g-77292

Osolnik Jože, Sovinja Peč 6, Kamnik,
zaključno spričevalo šole za voznike Ljub-
ljana Ježica, izdano leta 1980. g-77302

Osvaldič Melita, Škofije 89/a, Škofije,
indeks št. 71065169 Univerze v Mariboru
Pravna fakulteta. g-77012

Pahljina Cvjeta, Loče 95, Loče, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 4733. p-77065

Pal Konrad, Podgradje, Ljutomer, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šole za voznike
izdano leta 1979 pod št. LT 22. s-77021

Partlič Erika, Gačnikova 16, Limbuš,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
19431. m-2601

Pauko Marija, Apače 184, Lovrenc na
Dravskem polju, zaključno spričevalo Sred-
nje kmetijske šole Ptuj, izdano leta 1991/92.
m-2597

Pavlek Franjo, Prežihova 10, Brežice, de-
lovno knjižico. s-77254

Pavletič Nikola, Kvedrova, Šentjur, de-
lovno knjižico št. 0298690. p-77116

Pavlin Jurij, Sela 43, Straža, indeks Bio-
tehniške fakultete. s-77006

Pavlič Tanja, Vrhovci cesta X/12, 1000
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
12706. s-77061

Peklar Janko, Trije Kralji 13, Benedikt,
diplomo Srednje kov. str. metal. šole Mari-
bor, izdano leta 1984. m-2695

Peklar Janko, Trije Kralji 13, Benedikt,
diplomo Srednje agroživilske šole Mari-
bor-kmetijski meh., izdano leta 1985. m-2696

Perko Anže, Žaucerjeva ulica 16, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 20862.
s-77119

Peroš Ivica, Lavričeva 18, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 30975.
m-2741

Peršolja Matjaž, Biljana 36, Dobrovo, in-
deks Pravne fakultete št. 71074624. m-2725

Petek Ivan, Podvrh 41, Mozirje, vozniško
dovoljenje. p-77215

Petelin Borut, Žigoni 32, Renče, voz-
niško dovoljenje. g-77023

Petelin Tjaša, 30. Divizije 19B, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
38544, izdala UE Nova Gorica. g-77218

Petkovič Marko, Pog Gradom 2B, Celje,
spričevalo o končani OŠ, izdano leta 1995.
g-77295

Petrić Pero, Hranilniška 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1163809, reg. št. 116488. s-77198

Petrović Snežana, Primožičeva 1, Ljub-
ljana, zavarovalno polico 040432804, izda-
la Zavarovalnica Adriatic. s-77212

Pirc Vojko, Renče 57, Renče, vozniško
dovoljenje. g-77229

Plavec Jana, Dr. Ozvalda 9, Ormož, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 276, izdala
UE Ormož. g-77219

Ploj Branko, Osek 5, Sv. Trojica v Slov.
Gor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje grad-
bene šole Maribor, izdano leta 1976/77,
1977/78. m-2577

Plošnik Janez, Kovaška cesta 91, Lo-
vrenc na Dravskem polju, zaključno spriče-
valo Šolskega centra pri Tamu, izdano leta
1980/81. m-2730

Pock Marijan, Robindvor 47, Dravograd,
indeks št. 82157805 EPF Maribor. m-2714

Podjed Tomaž, Godič 68D, Stahovica,
delovno knjižico. s-77293

Podlesnik Anton, Ježevec 3, Dol pri Liti-
ji, delovno knjižico. s-77043

Pogorevc Ivan Anton, Zg. Bistrica 30,
Slovenska Bistrica, zaključno spričevalo
Kmetijske šole, izdano leta 1967 v Maribo-
ru. m-2672

Pogorevc Polona, Partizanska 10, Slo-
venska Bistrica, delovno knjižico reg. št.
DK 6980, ser. št. DK AO354163. m-2568

Polak Martin, Križan vrh 21, Bistrica,
delovno knjižico. p-77114

Poljšak Milan, Za Hribom 3, Trzin, de-
lovno knjižico. s-77181

Poplatnik Aleksander, Ulica Staneta Se-
verja 14, Maribor, delovno knjižico št.
14277. m-2668

Porenta Marko, Cesta na Belo 6, Kokrica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 643893,
reg. št. 33761, izdala UE Kranj. s-77312

Potočnik Darko, Stirpnik 17, Sevca, spri-
čevalo o zaključnem izpitu Šole za poklicne
voznike, izdano leta 1972. s-77230

Pratneker Gregor, Frankolovska 7, Ma-
ribor, delovno knjižico št. 5976. m-2653

Prašnički Iztok, Plečnikova 9, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje pedagoške šo-
le Maribor, izdano leta 1990. m-2564

Preglav Rudolf, Koroška cesta 19, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
3794. p-77040

Prejac Boris, Sp. Kamenjščak 18B, Lju-
tomer, veteranske izkaznice št. 14484, izda-
la Občina Ljutomer. p-77027

Prejac Boris, Spodnji Kamenščak 18/b,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat.
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ABFGH, št. 1782, izdala UE Ljutomer.
p-77060

Prevolnik Vikica, Cesta v Laško 12, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 28003.
p-77028

Progar Katja, Jakčeva 2, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 37576.
s-77256

Pulko Ivan, Cesta na Roglo 21, Zreče,
delovno knjižico. p-77029

Pungerčič Anton, Žejno 15, Krška vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEF, št. 4572.
p-77218

Pungerčar Jožica, Malinovec 4, Tržišče,
vozniško dovoljenje, št. 4949. p-77035

Pšajt Lea, Ložane 26, Pernica, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 74600. m-2660

Radinja Borut, Linhartova cesta 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 68991, št. reg. 43598. s-77117

Raduha Bojan, Pod Logom 19, Turnišče,
vozniško dovoljenje. p-77039

Radulović Zdravko, Zoisova 17, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 226911,
reg. št. 25004, izdala UE Kranj. s-77237

Rajgl Zdravko, Iršičeva 6, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 2547. p-77216

Rajšp Davor, Bresterniška 180, Kamni-
ca, diplomo Gradbene tehnične šole Mari-
bor, izdano leta 1985. m-2576

Rajšp Tadej, Fram 92, Fram, spričevalo
3. letnika Srednje prometne šole Maribor,
izdano leta 1991/92. m-2731

Rastoder Izet, Osenjakova 10, Ljublja-
na, zavarovalno polico s kuponi št.
040470044, izdala Zavarovalnica Tilia d.d.
Novo mesto. s-77262

Raščan Simona, Pesnica 56, Pesnica, za-
ključno spričevalo OŠ Pesnica, izdano leta
1992. m-2721

Recek Andreja, Ob Lazniškem potoku 7,
Limbuš, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
1996/97. m-2591

Repar Anton, Remihova 6, Kočevje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 2983, iz-
dala UE Kočevje. s-77316

Rezelj Urša, Vodnikova 304, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38400.
s-77154

Rožen Andrej, Podgora 27, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15559, izdala UE Ravne na Koroškem.
g-77168

Robnik Dejan, Vrhole 62, Zgornja Ložni-
ca, zaključno spričevalo Srednje strojne kme-
tijske šole Maribor, izdano leta 1995. m-2651

Rogina Štefan, Pokopališka 15A, Dom-
žale, spričevalo o zaključnem izpitu Poklic-
ne avtomehanske šole oddelek avtoelektri-
kar, izdano leta 1980. s-77128

Roglič Vlasta, Naselje na Šahtu 12, Ki-
sovec, dijaško mesečno vozovnico, št.
21025. s-77037

Rosenfeld Dušan, Štantetova 28, Mari-
bor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
13001. m-2705

Roš Matej, Rapočeva 18, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH, št. 101901.
m-2685

Roškar Davorin, Breznikova 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 101108.
m-2690

Ročnik Anton, Zavodnje 31, Šoštanj,
spričevalo. g-77163

Rudi Damijan, Podlubnik 129, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu Po-
klicne avtomehanične šole, izdano leta 1981.
g-77010

Rudolf Darko, Cven 84/E, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu. g-77160

Rupar Darko, Leskovška 13, Krško, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. 8638.
p-77152

Rupnik Martina, Bohoričeva 22, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 9133.
s-77145

Rus Alojzij, Hrastov dol 14, Šentvid pri
Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9867, izdala UE Grosuplje. s-77005

Sabol Marjana, Krčkova 4, Miklavž na
Dravskem polju, zaključno spričevalo OŠ
na Delavski univerzi Maribor, izdano leta
1973/74. m-2638

Sajko Bogomir, Slape 19, Ptujska gora,
diplomo št. F-243 Srednje agroživilske šole
Maribor, izdano leta 1985. m-2704

Simonič Beno, Vrhovska 42, Spodnji Du-
plek, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
917218. m-2688

Simčič Vojko, Korana 123A, Dobrovo,
spričevalo Poklicne šole lesarski center, No-
va Gorica. p-77061

Skaza Matjaž, Nova Cerkev 75, Nova
Cerkev, vozniško dovoljenje, kat. H, št.
41810. p-77026

Skok Dejan, Rošnja 69, Starše, indeks
Pedagoške fakultetr št. 61135781. m-2658

Skrt Uroš, Levpa 53, Kal nad Kanalom,
spričevalo. p-77268

Slapar Danica, Kovorska 31, Tržič, voz-
niško dovoljenje, št. 4539. p-77153

Slaček Jožef, Sp. Velka 13, Zgornja Vel-
ka, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
4958. m-2702

Smole Domen, Kajakaška 20, Ljubljana,
indeks Fakultete za gradbeništvo in geode-
zijo. s-77195

Smuk Dejan, Gubčeva 28, Trebnje, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 0000460,
reg. št. 8267, izdala UE Trebnje. s-77146

Sobočan Tadej, Vevška cesta 37, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1158.
s-77118

Sorger Mirko, Na Produ 14, Kamnica,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 43413.
m-2667

Srebat Anton, Gor. Košane 57, Košana,
spričevalo o zaključnem izpitu Kovinske
strojne šole Postojna št. 2535. g-77286

Srčič Aleksanderr, Brezovica 62, Šmar-
ješke toplice, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 31593, izdala UE Novo mesto. g-77221

Stanek Urška, Brodarjev trg 5, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 11739.
s-77064

Stanič Anita, Ljubljanska 7a, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje tekstilne šole
Maribor smer tekstilni kemijski tehnik, iz-
dano leta 1987. m-2724

Starovašnik Marjanca, Oktobrske revo-
lucije 27/C, Izola, diplomo SEDŠ A-133/90.
g-77291

Sterle Žiga, Gornji Rogatec 2, Grosup-
lje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 15163.
s-77111

Stojanovski Igor, Cesarjeva 60, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24749. g-77085

Stojmanovski Časlav, Goriška 13, Ko-
per, spričevalo o končani Poklicni šoli Bo-
ris Kidrič Celje-voznik, izdano leta 1974.
g-77289

Stubelj Hari, Gradišče, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje. g-77082

Suljić Mirsad, Kolodvorska 6, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št.
9392, izdala UE Vrhnika. s-77178

Svenšek Damjan, Rošnja 55a, Starše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 100628.
m-2615

Šebjanič Martin, Štefana Kovača 14,
Odranci, spričevalo Srednje agroživilske šo-
le Maribor za poklicnega šoferja, izdano
leta 1984/85. m-2715

Šestir Mirko, Čečovje 48, Ravne na Ko-
roškem, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
5321, izdala UE Ravne na Koroškem. g-77096

Šinkovec Janez, Preglov trg 2, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S928350, reg. št. 83421. s-77045

Šipura Anton, Zolajeva 13, Maribor, za-
ključno spričevalo SKŠŠ Tam Maribor, iz-
dano leta 1990/91. m-2707

Šitnik Stanko, Kapele 42, Kapele, voz-
niško dovoljenje. p-77034

Škerbinek Danilo, Puhtejeva 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 123531,
S 229302, izdala UE Ljubljana. s-77067

Škoda Anton, Taborniška 22, Sevnica,
vozniško dovoljenje. p-77271

Škulj Igor, Kolezijska ulica 36, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
292695, reg. št. 87413. s-77148

Šmit Majda, Kovorska 47, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. 4691, izda-
la UE Tržič. s-77242

Šorli Srečko, Savska cesta 2, Bled, voz-
niško dovoljenje, kat. ABGH. g-77113

Šoštarić Lidija, Pivolska cesta 44, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 40390.
m-2631

Šparakl Mihael, Velika Dolina 13, Jese-
nice na Dolenjskem, spričevalo o končani
šoli za voznika motornih vozil št. 4277, iz-
dal Izobraževalni center za tehniške stroke
Novo mesto. s-77151

Špiler Karja, Križe, Križe, vozno karto
za relacijo Tržič-Ljubljana. g-77025

Šprohar Jošt, Ob Ljubljanici 62, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1134666, reg. št. 211665. s-77140

Špurej Breda, Kidričeva 111, Miklavž
na Dravskem pol., vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 84107. m-2583

Šramel Aleksander, Dvor 6a, Šmarje pri
Jelšah, diplomo Srednje železničarske šole
Maribor, izdano leta 1988. m-2740

Šrimpf Iztok, Krekova 27, Maribor, spri-
čevalo za gostinstvo in turizem Maribor,
izdano leta 1993/94. m-2588

Štader Terens, Jakčeva 22, Ljubljana, in-
deks FDV. s-77299

Štebih Zdenka, Zagrebška 91, Ptuj, spri-
čevalo za varno delo s traktorjem, izdano
leta 1991. m-2586

Šteiberger Franc, Ob Ribniku 69, Mari-
bor, zaključno spričevalo OŠ Boris Kidrič
in zaključno spričevalo avtomehan. šole Ma-
ribor, izdano leta 1967. m-2589

Štern Anton, Mariborska 5, Rače, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 609280.
m-2712

Štiglic Janez, Bočna 104, Gornji Grad,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za voz-
nike motornih vozil Ježica, izdano leta
1968/69. s-77129

Štoger Vera, Ulica Staneta Severja 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
30940. m-2663

Štorman Zofija, Cesta na Rifnik 10, Šent-
jur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 8712.
p-77120

Štrukelj Marinka, Sadinja vas 8, Semič,
zaključno spričevalo št. 178 po programu
trgovec in letno spričevalo 3. letnika osebni
list 1195. g-77215
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Švergej Jernej, Stari log 49, Pragersko,
listino. g-77095

Tarkuš Gregor, Kaspretova 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 104902.
m-2596

Tement Roman, Pobrežje 96, Videm pri
Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
9417. g-77169

Teršek Anton, Tovsto 27, Laško, zaključ-
no spričevalo Srednje lesarske šole Maribopr
št. 1396. m-2585

Tišma Branko, Ob Gozdu 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 81472.
m-2662

Tkalčič Venčeslav, Zg. Duplek 130,
Spodnji Duplek, zaključno spričevalo Poklic-
ne šoferske šole Maribor, izdano leta 1975.
m-2598

Tkalčič Venčeslav, Zg. Duplek 130, Zgor-
nji Duplek, zaključno spričevalo Avtomehan-
ske šole Maribor, izdano leta 1975. m-2599

Tolevski Sreto, Meljska 67, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 27284.
m-2652

Tržački-Deferri Milojka, Tovarniška 4D,
Ajdovščina, spričevalo o končani OŠ Preži-
hov Voranc Jesenice, izdano leta 1976/77.
g-77231

Tržački-Deferri Milojka, Tovarniška 4D,
Ajdovščina, spričevalo 1., 2. in 3. letnika,
izdano leta 1980/83 in spričevalo o zaključ-
nem izpitu Poklicne lesne šole v Škofji Loki,
izdano leta 1982/83. g-77232

Trajkov Grega, Predjamska 9, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 9388. s-77072

Traven Monika, Planina 11, Kranj, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 36290. s-77054

Trstenjak Bernarda, Orehova cesta 8, Ore-
hova vas, diplomo Srednje ekonomske šole
Maribor, izdano leta 1989. m-2617

Trstenjak Vincenc, Cesta v Dolenjo vas
2, Cerknica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 4377, izdala UE Cerknica. s-77046

Trček Jože, Dragomerška cesta 34, Bre-
zovica, diplomo Srednje gradbene šole Ivana
Kavčiča v Ljubljani, št. 59-1983/84. s-77019

Trček Marjan, Jurčkova cesta 125, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
482054, reg. št. 191861. s-77058

Trček Miha, Industrijska 5, Žiri, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 20306, izdala UE
Škofja Loka. s-77131

Turk Dragica, Vrh 7, Hinje, vozniško do-
voljenje, kat. BGH, št. 34427. g-77103

Ujčič Vinko, Studena gora 5, Ilirska Bi-
strica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7071, izdala UE Ilirska Bistrica. s-77236

Ujčič Janez, Ulica Obnove 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH; št. 22270.
m-2626

Ulbin Ivan, Nad reko 30, Maribor, spriče-
valo o zaključnem izpitu Elektrotehnične šo-
le Maribor, izdano leta 1980. m-2566

Urankar Anton, Drinova cesta 2, Domža-
le, spričevalo 1. letnika Poklicne avtomehan-
ske šole Ljubljana, izdano leta 1973. s-77007

Urbanč Franc, Brege 5P, Leskovec, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 2490.
p-77275

Urbančič Dragica, Kalce 25a, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 266272,
reg. št. 4334, izdala UE Logatec. s-77297

Urmaš Marta, Ulica pod Gozdom 2, Tr-
zin, spričevalo 8. razreda OŠ Vodmat, izda-
no na ime Muhar Marta. s-77205

Urmaš Marta, Ulica pod Gozdom 2, Tr-
zin, spričevalo 3. letnika in maturitetno spri-
čevalo PTT šole, izdano na ime Muhar Mar-
ta. s-77206

Valjavec Irma, Suha 49, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 40463, izdala UE
Kranj. g-77294

Velagić Džemal, Vide Pregarčeve 34,
Ljubljana, osebno delovno dovoljenje št.
0424407180. s-77052

Velečič Branko, Verače, Šmarje pri Jel-
šah, zaključno spričevalo Elektro šole Mari-
bor, izdano leta 1973. m-2614

Velić Zlatan, Bratovševa ploščad 22,
Ljubljana, delovno knjižico. s-77172

Verhovec Valentin, Graška cesta 12, Liti-
ja, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
108569. s-77074

Verhovec Valentin, Graška cesta 12, Liti-
ja, zavarovalno polico obveznega zavarova-
nja, št. 508457, 455279, kasko zav. 142929,
reg. št. vozila LJ-D8-25C, LJ 47-41F, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-77075

Verhovec Valentin, Graška cesta 12, Liti-
ja, zavarovalno polico obveznega zavarova-
nja št. 9191977, reg. št. LJ M9-539, izdala
Zavarovalnica Triglav. s-77076

Verk Barbara, Glinškova ploščad 5, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 20764.
s-77050

Verlič Vesna, Magdalenski trg 9, Mari-
bor, spričevalo 1. letnika III Gimnazije Mari-
bor, izdano leta 1991/92. m-2620

Veršec Miran, Vitna vas 13, Bizeljsko,
vozniško dovoljenje, kat. BCED. p-77154

Vidmar Branko, Drča 3, Straža, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 15948, izdala UE
Novo mesto. s-77304

Vidmar Jerneja, Lahova 16, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 31854. p-77032

Vidovič Danilo, Pobrežje 74, Videm pri
Ptuju, zaključno spričevalo Poklicne lesne
šole Maribor, izdano leta 1979/80. m-2723

Vidrih Klementina, Blanca 29, Blanca,
dijaško mesečno vozovnico, št. 21879.
s-77267

Vindiš Janja, Kungota pri Ptuju 114, Ki-
dričevo, študenstko izkaznico. m-2623

Voglar Maja, Senuša 19, Leskovec pri
Krškem, študenstko izkaznico št. 81451436.
m-2669

Vogrin Primož, Prepolje 40, Marjeta, voz-
niško dovoljenje, kat. GH, št. 101295.
m-2728

Vogrinec Alojz, Ruperče 21, Pernica, voz-
niško dovoljenje, kat. ABFGH; št. S 497507,
reg. št. 3276. m-2567

Volf Vesna, Drežnik 5, Kočevska Reka,
spričevali Poklicne administratine šole, šol-
sko leto 79/80 in 80/81. g-77116

Volovšek Edvard, Uršičev Štradon 26,
Ljubljana, delovno knjižico. s-77100

Voroš Janez, Borejci 17, Tišina, zaključ-
no spričevalo št. 592 Živilske šole Maribor,
izdano leta 1980. m-2694

Vozelj Peter, Srednik 19, Šentjanž, voz-
niško dovoljenje. p-77070

Vratarič Nina, Kopitarjeva 2, Murska So-
bota, indeks št. 71088957 Pravne fakultete
Maribor. m-2621

Vračun Mihael, Cankarjeva 1A, Krško,
delovno knjižico. g-77112

Vudler Gregor, Hrenca 11a, Maribor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 112106.
m-2629

Vujakovič Milan, G. Brigade 9, Nova Go-
rica, spričevalo. p-77033

Weindorfer Branko, Rihtarovci 7, Raden-
ci, zaključno spričevalo za KV voznika Šole
za poklicne voznike Ježica, izdano leta 1975.
m-2727

Zadravec Matej, Na Jami 9, Ljubljana, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 34996. s-77274

Zakrajšek Anton, Gorjančeva 6A, Ljub-
ljana, spričevalo OŠ Vita Kraigherja, izdano
leta 1952. s-77188

Zalokar Gregor, Župančičeva 11, Zg. Pol-
skava, spričevalo o zaključnem izpitu Sred-
nje strojne tehn. šole Maribor, izdano leta
1996. m-2706

Zaveršnik Sašo, Prušnikova 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 93832.
m-2659

Zibelnik Janez, Bašelj 28B, Preddvor,
spričevalo o končani šoli za voznike motor-
nih vozil Ježica št. 521/72. s-77109

Zidar Franci, Dolenjska cesta 62, Ljublja-
na, dijaško mesečno vozovnico, št. 13098.
s-77248

Zobavnik Metod, Žiče 16, Radomlje, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. S 00210084, reg.
št. 25441, izdala UE Domžale. s-77194

Zrnec Aleš, Zdenska vas 51, Videm Do-
brepolje, vozniško dovoljenje. g-77130

Zupanc-Pavlovič Božo, Elektrarniška 21,
Brestanica, potni list št. BA 386483, izdala
UE Krško. p-77023

Zupanec Dunja, Ulica Šantlovih 41, Ma-
ribor, dijaško mesečno vozovnico, št. 14158.
s-77235

Zupanič Stanko, Kungota 61, Kidričevo,
spričevalo 3. letnika Avtomehanske šole Ma-
ribor, izdano leta 1966. m-2572

Zupančič Zlatko, Zg. Korena 22, Zg. Ko-
rena, vozniško dovoljenje, št. 95754. m-2679

Zver Klavdija, Cesta Ceneta Štuparja 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 447041, reg. št. 191394. s-77125

Žagar Andrej, Radičevičeva 4, Maribor,
zaključno spričevalo Srednje kovinarske šole
pri Tam Maribor, izdano leta 1982. m-2643

Žakej David, Medvedje Brdo 12, Rovte,
zaključno spričevalo Srednje gradbene šole v
Ljubljani, izdano leta 1992. s-77003

Žižek Anton, Gornja Bistrica 7, Črenšov-
ci, zaključno spriečvalo Srednje avtom. šole
Maribor. g-77283

Žižek Ivo, K mlinu 3, Maribor, zaključno
spričevalo Srednje gradbene šole Maribor,
izdano leta 1995/96. 099 m-2713

Žižek Majda, Na Gradu 5, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 26572, izdala UE
Ptuj. g-77017

Žibert Marjeta, Bela Cerkev 9, Šmarješke
toplice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
28094, izdala UE Novo mesto. g-77086

Žilavec Janez, Martjanci 93J, Martjanci,
diplomo št. 3359-101. p-77030

Žirovnik Darja, Bračičeva 8, Zg. Polska-
va, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9428.
- m-2738

Žumer Marjan, Topole 37, Rogaška Slati-
na, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
7311, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-77277

Žvarc Franc, Rošpoh 201, Kamnica, spri-
čevalo Poklicne šoferske šole Maribor, izda-
no leta 1978. m-2691

Jakopin Dušan, Ulica Petra Podleska 31,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 371554, reg. št. 11475. m-2604
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