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Postavitev
stalnega sodnega tolmača

Razglasi in objave

Št. 756-180/97 Ob-5620

Gregor Strehovec, stalno prebivališče:
Ljubljana, Okiškega 24a, je bil z odločbo
Ministrstva za pravosodje, št. 756-180/97 z
dne 16. 12. 1997, imenovan za sodnega tol-
mača za angleški jezik za neomejen čas in
za celotno Republiko Slovenijo.

Št. 756-112/97 Ob-5621

Jana Erzetič, stalno prebivališče: Dobro-
vo v Brdih, Grajska c. 1, je bila z odločbo
Ministrstva za pravosodje, št. 756-112/97 z
dne 16. 12. 1997, imenovana za sodnega
tolmača za angleški jezik za neomejen čas
in za celotno Republiko Slovenijo.

Št. 756-9/97 Ob-5622

Marjana Karer, stalno prebivališče: Ljub-
ljana, Iga Grudna 13, je bila z odločbo Mi-
nistrstva za pravosodje, št. 756-9/97 z dne
16. 12. 1997, imenovana za sodnega tolma-
ča za nemški jezik za neomejen čas in za
celotno Republiko Slovenijo.

Št. 756-25/93 Ob-5623

Liljana Kač, stalno prebivališče: Jeseni-
ce, Hrušica 118, je bila z odločbo Mini-
strstva za pravosodje, št. 756-25/93 z dne
16. 12. 1997, imenovana za sodnega tolma-
ča za nemški jezik za neomejen čas in za
celotno Republiko Slovenijo.

Št. 756-82/97 Ob-5624

Marko Domicelj, stalno prebivališče:
Ljubljana, Žaucerjeva 8, je bil z odločbo
Ministrstva za pravosodje, št. 756-82/97 z
dne 16. 12. 1997, imenovan za sodnega tol-
mača za nemški jezik za neomejen čas in za
celotno Republiko Slovenijo.

Št. 756-36/97 Ob-5625

Mihael Žiger, stalno prebivališče: Mari-
bor, Slovenska 31, je bil z odločbo Mini-
strstva za pravosodje, št. 756-36/97 z dne
16. 12. 1997, imenovan za sodnega tolmača
za nemški jezik za neomejen čas in za celot-
no Republiko Slovenijo.

Št. 756-180/96 Ob-5626

Miroslava Vizjak, stalno prebivališče:
Šmarje pri Jelšah, Ješovec 1a, je bila z odloč-
bo Ministrstva za pravosodje, št. 756-180/96
z dne 16. 12. 1997, imenovan za sodnega
tolmača za angleški jezik za neomejen čas in
za celotno Republiko Slovenijo.

Št. 74/A-13/89, 756-26/89 Ob-5627

Violeta Šulentič, stalno prebivališče: Ko-
per, Muzejski trg 4, je bila z odločbo Mini-
strstva za pravosodje, št. 74/A-13/89,
756-26/89, z dne 16. 12. 1997, imenovana za
sodnega tolmača za hrvaški jezik za neome-
jen čas in za celotno Republiko Slovenijo.

Sodni register

Popravek

V Uradnem listu RS, št. 73 z dne 28. XI.
1997, Srg št. 97/03236, Rg-114473 se do-
polni sklep z naslednjo vsebino:

Zaradi postopka redne likvidacije druž-
be ROHM AND HAAS SLOVENIJA, d.d.
– v likvidaciji, je rok za prijavo terjatev 30
dni od objave te dopolnitve.

Okrožno sodišče v Ljubljani

KRANJ

Rg-108393

Okrožno sodišče v Kranju je s sklepom
Srg št. 95/00158 z dne 8. 5. 1997 pri subjek-
tu  vpisa  EVROPA  EXPORT-IMPORT,
grosistična in maloprodajna trgovina,
d.o.o., Žiri, sedež: Izgorje 5, 4226 Žiri,
pod vložno št. 1/01936/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev vpisa z za-
konom o gospodarskih družbah, povišanje
osnovne vloge, spremembo dejavnosti in
uskladitev dejavnosti s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5474647
Osnovni kapital: 1,718.063 SIT
Ustanovitelj: Peternelj Jakob, Žiri, Iz-

gorje 5, vstopil 9. 10. 1990, vložil 1,718.063
SIT, odgovornost: ne odgovarja.

Dejavnost, vpisana 8. 5. 1997: 50102 Tr-
govina na drobno z motornimi vozili; 50302
Trgovina na drobno z rezervnimi deli in
dodatno opremo za motorna vozila; 5111
Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin,
živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrij-
ske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo
pri prodaji pohištva, gospodinjskih predme-
tov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov;
5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, obla-
čil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posred-
ništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih iz-
delkov; 5118 Posredništvo, specializirano
za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdel-

kov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni
in krmo; 5123 Trgovina na debelo z živimi
živalmi; 5132 Trgovina na debelo z mesom
in mesnimi izdelki; 5134 Trgovina na debe-
lo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijača-
mi; 5137 Trgovina na debelo s kavo, čajem,
kakavom, začimbami; 5142 Trgovina na de-
belo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina
na debelo z električnimi gospodinjskimi, ra-
dijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na
debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na de-
belo z lesom, gradbenim materialom in sa-
nitarno opremo; 5161 Trgovina na debelo z
obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na de-
belo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo.

KRŠKO

Rg-108732

Okrožno sodišče v Krškem je s sklepom
Srg št. 94/02776 z dne 25. 4. 1995 pri sub-
jektu vpisa LABEL, proizvodnja, trgovi-
na, storitve Brežice, d.o.o., sedež: Černe-
ličeva 2, 8250 Brežice, pod vložno št.
1/03318/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča povečanje osnovnega kapitala, spre-
membo dejavnosti in uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah s temile podatki:

Matična št.: 5779693
Osnovni kapital: 6,065.634 SIT
Ustanovitelj: Zupančič Franc, Brežice,

Cesta bratov Cerjakov 9, vstop 15. 5. 1993,
vložek 6,065.634 SIT, odgovornost: ne od-
govarja.

Dejavnost, vpisana 25. 4. 1995: 0141
Storitve za rastlinsko pridelavo; 1581 Pro-
izvodnja kruha, svežega peciva in slaščic;
1582 Proizvodnja prepečenca in piškotov;
proizvodnja trajnega peciva in slaščic; 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Pro-
izvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Pro-
izvodnja spodnjega perila; 1824 Proizvod-
nja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 1772
Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil;
1830 Strojenje in dodelava krzna; proizvod-
nja krznenih izdelkov; 4531 Električne in-
štalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vo-
dovodne, plinske in sanitarne inštalacije;
4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4543
Oblaganje tal in sten; 4544 Soboslikarska in
steklarska dela; 4545 Druga zaključna grad-
bena dela; 7412 Računovodske, knjigovod-
ske in revizijske dejavnosti, davčno sveto-
vanje; 7420 Projektiranje, inženiring in teh-
nično svetovanje; 7440 Ekonomska propa-
ganda; 7483 Tajniška dela in prevajanje;
7484 Druge raznovrstne poslovne dejavno-
sti; 6713 Pomožne dejavnosti, povezane s
finančnim posredništvom; 6024 Cestni to-
vorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj; s turiz-
mom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 De-
javnosti drugih prometnih agencij; 5530 Go-
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stinske storitve prehrane; 5540 Točenje pi-
jač in napitkov; 5551 Storitve menz; 5552
Priprava in dostava hrane (catering); 5271
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdel-
kov; 5272 Popravilo električnih gospodinj-
skih aparatov; 5010 Trgovina z motornimi
vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila mo-
tornih vozil; 5030 Trgovina z rezervnimi
deli in dodatno opremo za motorna vozila;
5050 Trgovina na drobno z motornimi
gorivi; 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; 5118 Posredniš-
tvo, specializirano za prodajo določenih iz-
delkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na de-
belo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina
na debelo s sadjem in vrtninami; 5132 Tr-
govina na debelo z mesom in mesnimi iz-
delki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom,
mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z al-
koholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdel-
ki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem,
čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgo-
vina na debelo s kavo, čajem, kakavom,
začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina
na debelo z živili, pijačami, tobačnimi iz-
delki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obu-
tvijo; 5143 Trgovina na debelo z električni-
mi gospodinjskimi, radijskimi in TV apara-
ti; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina
na debelo s parfumi in kozmetiko; 5147 Tr-
govina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 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;
5156 Trgovina na debelo z drugimi poliz-
delki; 5157 Trgovina na debelo z ostanki in
odpadki; 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; 5221 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovi-
na na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kru-
hom, pecivom, testeninami, sladkornimi iz-
delki; 5225 Trgovina na drobno z alkohol-
nimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Tr-
govina na drobno s tobačnimi izdelki; 5233
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; 5262
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 1920 Proizvodnja usnjene galan-
terije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov.

LJUBLJANA

Rg-110335

Okrožno sodišče v Ljubljani, Oddelek
za gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg
št. 97/02357 z dne 10. 6. 1997 pri subjektu
vpisa EXIM T+T, podjetje za trženje, ra-
ziskave in razvoj, zastopanje in posredo-
vanje v domači in mednarodni trgovini,
izvoz, uvoz in transport, d.o.o., Ljublja-
na, sedež: Stegne 7, 1000 Ljubljana, pod
vložno št. 1/05486/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča začetek redne likvidacije,
spremembo firme in zastopnikov s temile
podatki:

Matična št.: 5341779
Firma: EXIM T+T, podjetje za trže-

nje, raziskave in razvoj, zastopanje in po-
sredovanje v domači in mednarodni trgo-
vini, izvoz, uvoz in transport, d.o.o., Ljub-
ljana – v likvidaciji

Skrajšana  firma:  EXIM T+T,  d.o.o.,
Stegne 7, Ljubljana – v likvidaciji

Oseba, pooblaščena za zastopanje: za-
stopniki Korošec Vladimir, Japelj Bojan in
Sečnik Vilko, razrešeni 21. 4. 1997, Turšič
Milan, Ljubljana, Prisojna ul. 1, razrešen
21. 4. 1997 kot direktor in imenovan za lik-
vidatorja, ki zastopa družbo brez omejitev.

Sklep skupščine z dne 21. 4. 1997 o za-
četku redne likvidacije.

SLOVENJ GRADEC

Rg-113203

Okrožno  sodišče  v  Slovenj  Gradcu  je
s sklepom Srg št. 97/00197 z dne 7. 10.
1997  pri   subjektu   vpisa   RUDNIK
MEŽICA, MPI, metalurgija, plastika in
inženiring, d.o.o., sedež: Žerjav 79, 2393
Črna  na  Koroškem,  pod  vložno  št.
1/03253/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo pooblastil zastopnika s
temile podatki:

Matična št.: 5040949
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Kret Mirko, Črna na Koroškem,
Spodnje Javroje 4/a, ki od 6. 3. 1997 zasto-
pa družbo z omejitvijo, da mora pridobiti
predhodno soglasje organa upravljanja druž-
be za: sklepanje pogodb, s katerimi se pri-
dobivajo, odtujujejo ali obremenjujejo ne-
premičnine, ko preseže vrednost posamez-
ne nepremičnine 5,000.000 SIT ali kumula-
tivno v poslovnem letu vrednost 10,000.000

SIT; sklepanje pravnih poslov o vlaganju
sredstev v druge osebe; sklepanje kreditnih
pogodb, posojilnih pogodb, depozitnih po-
godb in pogodb z obročnim odplačevanjem,
ko preseže vrednost posamezne pogodbe
10,000.000 SIT ali kumulativno v odprtih
postavkah v poslovnem letu vrednost
20,000.000 SIT; sklepanje pogodb o nabavi
investicijske opreme in o oddaji investicij-
skih del, ko preseže vrednost posamezne
investicije 10,000.000 SIT ali kumulativno
v poslovnem letu vrednost 30,000.000 SIT;
sklepanje pogodb o dolgoročni poslovni
kooperaciji ali poslovnem sodelovanju;
sklepanje pogodb o poroštvu in drugih prav-
nih poslov, s katerimi se prevzemajo obvez-
nosti drugih subjektov ali utrjujejo njihove
obveznosti.

Rg-113206

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00156 z dne 7. 10. 1997
pri subjektu vpisa INŽINIRING ČAS, sve-
tovanje, projektiranje – inžiniring, d.o.o.,
sedež: Mala Mislinja 1, 2382 Mislinja, pod
vložno št. 1/01243/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo firme, skrajša-
ne firme, družbenikov, poslovnih deležev in
dejavnosti ter uskladitev dejavnosti s stan-
dardno klasifikacijo dejavnosti s temile po-
datki:

Matična št.: 5563895
Firma:  ENERGO–GRAD,  družba  za

storitve v energetiki in gradbeništvu,
d.o.o.

Skrajšana  firma:  ENERGO–GRAD,
d.o.o.

Ustanovitelja: Čas Bojan, vstopil 20. 1.
1990 in Čas Helena Bernarda, vstopila 9. 5.
1997, oba iz Mislinje, Mala Mislinja 1, vlo-
žila po 751.000 SIT, odgovornost: ne odgo-
varjata.

Dejavnost, vpisana 7. 10. 1997: 45110
Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210
Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 45250 Druga grad-
bena dela, tudi dela specialnih strok; 45310
Električne inštalacije; 45320 Izolacijska de-
la; 45330 Vodovodne, plinske in sanitarne
inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri grad-
njah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela;
45420 Vgrajevanje stavbnega in drugega po-
hištva; 45440 Soboslikarska in steklarska
dela; 45450 Druga zaključna gradbena dela;
45500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo
in rušenje v najem, skupaj z upravljalci stro-
jev; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 51140 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, la-
dij, letal; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51530 Trgovina na
debelo z lesom, gradbenim materialom in
sanitarno opremo; 51540 Trgovina na debe-
lo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 51620
Trgovina na debelo z gradbenimi stroji;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim ma-
terialom; 74202 Prostorsko planiranje in ur-
banistično načrtovanje; 74203 Arhitekturno
in gradbeno projektiranje in z njim poveza-
no tehnično svetovanje; 74204 Drugo pro-
jektiranje in tehnično svetovanje; 74300
Tehnično preizkušanje in analiziranje.

Vpiše se družbena pogodba, sprejeta na
skupščini družbe dne 9. 5. 1997.
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Rg-113207

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00289 z dne 1. 10. 1997
pri subjektu vpisa KOMUNALNO POD-
JETJE PREVALJE, p.o., sedež: Trg 36,
2391 Prevalje, pod vložno št. 1/00738/00
vpisalo v sodni register tega sodišča preob-
likovanje p.o. v d.o.o., spremembo firme,
sedeža, pravnoorg. oblike, osnovnega kapi-
tala, dejavnosti, pooblastil zastopnika, nad-
zorni svet ter uskladitev z zakonom o gos-
podarskih družbah in s standardno klasifi-
kacijo dejavnosti s temile podatki:

Matična št.: 5102103
Firma: JAVNO KOMUNALNO POD-

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

govornostjo
Sedež: 2390 Ravne na Koroškem, Dob-

ja vas 187
Osnovni kapital: 128,183.306 SIT
Ustanoviteljica: Občina Ravne na Ko-

roškem, Ravne na Koroškem, Čečovje 5,
vstop 26. 12. 1989, vložek 128,183.306 SIT,
odgovornost: ne odgovarja.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Blatnik Ernest, Prevalje, Ugasle peči
5, ki od 3. 7. 1997 zastopa podjetje brez
omejitev, razen pri sklepanju pogodb o na-
kupu in prodaji nepremičnin, kjer je potreb-
na soglasna odločitev nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta: Taks Stanislav,
Lednik Štefan in Lesjak Romana, vstopili
2. 2. 1995, Predikaka Franc, vstopil 1. 2.
1996, dr. Bratina Janez, vstopil 15. 5. 1996.

Dejavnost, vpisana 1. 10. 1997: 4020
Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni
mreži; 40301 Proizvodnja pare in tople vo-
de; 40302 Distribucija pare in tople vode;
4100 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode;
4521 Splošna gradbena dela; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5212 Trgovina na drob-
no v drugih nespecializiranih prodajalnah;
6024 Cestni tovorni promet; 6030 Cevo-
vodni transport; 7414 Podjetniško in po-
slovno svetovanje; 74204 Drugo projektira-
nje in tehnično svetovanje; 90001 Zbiranje
in odvoz odpadkov; 90002 Dejavnost depo-
nij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja
trdnih odpadkov; 90004 Kanalizacija in de-
lovanje čistilnih naprav; 90005 Druge stori-
tve javne higiene; 9304 Pogrebne storitve.

Pri dejavnosti pod šifro 74.14 »Podjet-
niško in poslovno svetovanje« razen »arbi-
traže in posredovanja v pogajanjih med ma-
nagerji in delavci«.

Rg-113209

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00093 z dne 1. 10. 1997
pri subjektu vpisa CABLEX–M, podjetje
za proizvodnjo, trženje in servisiranje
elektrotehničnih  izdelkov,  d.o.o.,  sedež:
Ob Meži 11, 2392 Mežica, pod vložno št.
1/08918/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo zastopnika s temile po-
datki:

Matična št.: 5804922
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direk-

tor Tomše Alojz, razrešen 17. 1. 1997; pro-
kurist Pušar Anton, Medvode, Trnovec 29,
imenovan 24. 11. 1994 in direktor Debelak
Boris, Črna na Koroškem, Rudarjevo 26,
imenovan 17. 1. 1997, zastopa družbo posa-
mično in brez omejitev, razen ko si mora

pridobiti soglasje družbenika, in sicer v pri-
merih nakupa oziroma prodaje ali obreme-
nitve nepremičnin, ki presega 10% vredno-
sti osnovnega kapitala; financiranja investi-
cij v vrednosti preko 20.000 DEM ali skup-
ne vrednosti v enem letu preko 50.000 DEM;
dajanja garancij oziroma poroštva tretjim
osebam, če vrednost presega 20.000 DEM;
sklepanja leasing pogodb in kreditnih po-
godb, ki niso vezane na predmet poslova-
nja, katerih posamična vrednost presega
20.000 DEM oziroma letno 50.000 DEM;
sklepanja pogodb o reklamnih akcijah ali
sponzoriranju, katerih vrednost presega
5.000 DEM ali letno 15.000 DEM; dajanja
obvezujočih ponudb za nove proizvodne
programe, pri katerih obstaja riziko, da ne
bo dosežena kalkulirana razlika med pro-
izvodno in prodajno ceno ali da zaradi pre-
visoko vkalkuliranega dobička ne bo prišlo
do sklenitve pogodbe, če vrednost letnih
dobav presega 100.000 DEM.

Rg-113846

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00293 z dne 17. 10. 1997
pri subjektu vpisa PISAR, administrativni
posli, d.o.o., sedež: Podgorje 83, 2381 Pod-
gorje pri Slovenj Gradcu, pod vložno št.
1/04083/00 vpisalo v sodni register tega so-
dišča spremembo firme, družbenikov in
družbene pogodbe s temile podatki:

Matična št.: 5851688
Firma: PISAR, računovodske, finanč-

ne, ekonomske, svetovalne in druge stori-
tve, d.o.o.

Ustanoviteljici: Verčkovnik Vladimira,
izstopila 9. 12. 1996; Grešovnik Boža, Pod-
gorje pri Slovenj Gradcu, Podgorje 83, vsto-
pila 25. 1. 1991, in Grešovnik Gordana,
Ljubljana-Bežigrad, Topniška 35/f, vstopila
9. 12. 1996, vložili po 750.000 SIT, odgo-
vornost: ne odgovarjata.

Vpiše se sprememba družbene pogodbe,
sprejeta na skupščini družbe dne 9. 12. 1996.

Rg-113847

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00274 z dne 16. 10. 1997
pri subjektu vpisa SIRD, svetovalna in raz-
vojna dejavnost, d.o.o., sedež: Koroška ce-
sta 14,  2390 Ravne  na  Koroškem,  pod
vložno št. 1/08606/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča razširitev dejavnosti in
spremembo družbene pogodbe s temile po-
datki:

Matična št.: 5775043
Dejavnost, izbrisana 16. 10. 1997: 7420

Projektiranje in tehnično svetovanje.
Dejavnost, vpisana 16. 10. 1997: 65210

Finančni zakup (leasing); 71330 Dajanje pi-
sarniške in računalniške opreme v najem;
72100 Svetovanje o računalniških napravah;
72200 Svetovanje in oskrba z računalniški-
mi programi; 72300 Obdelava podatkov;
72400 Dejavnosti, povezane s podatkovni-
mi bazami; 72600 Druge računalniške de-
javnosti; 73201 Raziskovanje in eksperi-
mentalni razvoj na področju družboslovja;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektira-
nje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično sve-
tovanje; 7440 Ekonomsko propagiranje;
74843 Druge poslovne dejavnosti, d.n.,
80422 Drugo izobraževanje, d.n.

Sprememba družbene pogodbe, sprejeta
na skupščini družbe dne 23. 6. 1997.

Rg-113975

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00378 z dne 8. 10. 1997
pri subjektu vpisa NOVA OPREMA, to-
varna oblazinjenega pohištva, d.d., sedež:
Pod gradom 4, 2380 Slovenj Gradec, pod
vložno št. 1/02526/00 vpisalo v sodni regi-
ster tega sodišča spremembo tipa zastopni-
ka in članov nadzornega sveta s temile po-
datki:

Matična št.: 5039185
Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-

rektor Jelen Filip, Slovenj Gradec, Maistro-
va 13, ki od 12. 9. 1997 zastopa družbo brez
omejitev.

Člani nadzornega sveta: Kavnik Zoran,
Lorber Drago in Gros Karolina, izstopili
29. 8. 1997; Jug Marjan, Kavnik Zoran in
Rajzer Rudolf, vstopili 29. 8. 1997.

Rg-113976

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 97/00307 z dne 29. 10. 1997
pri subjektu vpisa TUS–KOSI, podjetje za
proizvodnjo netkanih tkanin, d.o.o., se-
dež: Stari trg 6/a, 2380 Slovenj Gradec,
pod vložno št. 1/01584/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča pravne posledice last-
ninskega preoblikovanja, spremembo firme,
skrajšane firme, pravnoorg. oblike, naslova,
osnovnega kapitala, družbenikov, tipa in
pooblastil zastopnika ter dejavnosti in nad-
zorni svet s temile podatki:

Matična št.: 5101646
Firma: TUS KO–SI, podjetje za pro-

izvodnjo netkanih tkanin, d.d.
Skrajšana firma: TUS KO–SI, d.d.
Pravnoorg. oblika: delniška družba
Sedež: 2380 Slovenj Gradec, Pod gra-

dom 2/a
Osnovni kapital: 229,456.000 SIT
Ustanovitelji: Tovarna usnja Slovenj

Gradec, p.o., izstopila 13. 2. 1997; Sklad
Republike Slovenije za razvoj, Ljubljana,
Dunajska 160, vložil 63,687.000 SIT, Slo-
venski odškodninski sklad, Ljubljana, Mala
ulica 5, vložil 22,946.000 SIT, Kapitalski
sklad pokojninskega in invalidskega zava-
rovanja, Ljubljana, Kolodvorska 15, vložil
22,946.000 SIT, upravičenci interne razde-
litve, vložili 45,891.000 SIT, upravičenci
notranjega odkupa, vložili 5,150.000 SIT,
in upravičenci iz javne prodaje, vložili
68,836.000 SIT – vstopili 13. 2. 1997, od-
govornost: ne odgovarjajo.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: di-
rektor Jurjec Marjan, Šmartno pri Slovenj
Gradcu, Legen 2/a, ki od 13. 2. 1997 zasto-
pa družbo kot začasni direktor brez omeji-
tev.

Člani nadzornega sveta: Gaber Danilo,
Sekavčnik Ormar Franc in Logar Matjaž,
vstopili 13. 2. 1997.

Dejavnost, vpisana 29. 10. 1997: 17170
Priprava in predenje drugih tekstilnih vla-
ken; 17400 Proizvodnja tekstilnih izdel-
kov, razen oblačil; 17510 Proizvodnja pre-
prog in talnih oblog; 17530 Proizvodnja
netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen
oblačil; 17540 Proizvodnja drugih teksti-
lij, d.n.; 20400 Proizvodnja lesene embala-
že; 20510 Proizvodnja drugih izdelkov iz
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lesa; 20520 Proizvodnja izdelkov iz plute,
slame in protja; 25130 Proizvodnja drugih
izdelkov iz gume; 29560 Proizvodnja stro-
jev za druge posebne namene; 36110 Pro-
izvodnja sedežnega pohištva; 36140 Pro-
izvodnja drugega pohištva, d.n.; 36150 Pro-
izvodnja žimnic; 37200 Reciklaža neko-
vinskih ostankov in odpadkov; 45220
Postavljanje ostrešij in krovska dela; 45320
Izolacijska dela; 45430 Oblaganje tal in
sten; 51140 Posredništvo pri prodaji stro-
jev, industrijske opreme, ladij, letal; 51150
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospo-
dinjskih predmetov in aparatov, drugih ko-
vinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri
prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 51190 Posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov; 51610 Trgovina na
debelo z obdelovalnimi stroji; 51620 Trgo-
vina na debelo z gradbenimi stroji; 51630
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno
industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pi-
sarniškimi stroji in računalniško opremo;
51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji
in napravami za industrijo, trgovino, navi-
gacijo; 51660 Trgovina na debelo s kmetij-
skimi stroji, priključki, kmetijskim orod-
jem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52410 Trgovina na drobno s tekstilom;
52440 Trgovina na drobno s pohištvom,
svetili in drugimi predmeti za gospo-
dinjstvo; 52488 Trgovina na drobno v dru-
gih specializiranih prodajalnah, d.n.; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojni-
cah; 52630 Druga trgovina na drobno zu-
naj prodajaln; 60240 Cestni tovorni pro-
met; 63110 Prekladanje; 63120 Skladišče-
nje; 63210 Druge pomožne dejavnosti v
kopenskem prometu; 65210 Finančni za-
kup (leasing); 67130 Pomožne dejavnosti,
povezane s finančnim posredništvom;
70200 Dajanje lastnih nepremičnin v na-
jem; 71330 Dajanje pisarniške in računal-
niške opreme v najem; 71340 Dajanje dru-
gih strojev in opreme v najem, d.n.; 73102
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehnologije; 74120 Računovod-
ske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
davčno svetovanje; 74150 Upravljanje s
holding družbami; 74204 Drugo projekti-
ranje in tehnično svetovanje; 74300 Teh-
nično preizkušanje in analiziranje; 74600
Poizvedovalne dejavnosti in varovanje;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kon-
gresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo,
dekoraterstvo; 74843 Druge poslovne de-
javnosti,  d.n.;  80422  Drugo  izobraževa-
nje, d.n.

Vpis lastninskega preoblikovanja na
podlagi soglasja Agencije R Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo št. LP
01059/01939-1997/KJ z dne 15. 7. 1997.

Pri dejavnosti pod šifro 52.488 »Trgovi-
na na drobno v drugih specializiranih proda-
jalnah, d.n.« razen »z orožjem in strelivom«;
pri dejavnosti pod šifro 67.130 »Pomožne
dejavnosti, povezane s finančnim posredniš-
tvom« se dovoli opravljanje dejavnosti »me-
njalnic in zastavljalnic«; pri dejavnosti pod
šifro 74.120 »Računovodske, knjigovodske
in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje«
razen »revizijske dejavnosti«, pri dejavnosti
pod šifro 74.600 »Poizvedovalne dejavnosti
in varovanje« pa se dovoli opravljanje dejav-
nosti »varovanja«.

Rg-114215

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je s
sklepom Srg št. 96/00307 z dne 3. 11. 1997
pri subjektu vpisa EUROCITY, podjetje
za transport in proizvodnjo, d.o.o., se-
dež: Stari trg 307/a, 2380 Slovenj Gra-
dec, pod vložno št. 1/05902/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo os-
novnega kapitala in poslovnega deleža s
temile podatki:

Matična št.: 5617391
Osnovni kapital: 325,449.083,10 SIT
Ustanovitelj: Zakeršnik Janko, Mislinja,

Dolže 15/b, vstop 20. 2. 1992, vložek
325,449.083,10 SIT, odgovornost: ne odgo-
varja.

Vpiše se sklep skupščine z dne 5. 8.
1996, da se osnovni kapital poveča na
325,449.083,10 SIT.

Prenehanje družb po skrajšanem
postopku in izbris iz sodnega registra

CELJE

Srg 2808/94 Rg-638

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

Družba OZON, podjetje za posredova-
nje storitev, d.o.o., Petrovče, Levec 8, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Javornik Vilija, Ul. V. prekomorske 13, Ce-
lje, ki prevzame obveznost plačila morebit-
nih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejel družbenik dne 23. 5.

1994.
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 19. 9. 1995

Srg 136/95 Rg-639

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

Družba DOM SERVIS, d.o.o., Bevče 9,
Velenje, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Lah Danilo, Bevče 9, Velenje, ki prevzame
obveznost plačila morebitnih preostalih ob-
veznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici v
celoti.

Sklep je sprejela družbenica dne 2. 3.
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 25. 3. 1997

Srg 4140/94 Rg-640

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

Družba BELE TRADE, d.o.o., trgovi-
na, Rogatec 80, Rogatec, preneha po skraj-
šanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Bele Daniela, Rogatec 80, Rogatec, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 21. 12.

1994.
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 11. 10. 1995

Srg 1811/94 Rg-641

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

Družba IGAS, mednarodno trgovsko
podjetje, d.o.o., Celje, Trnovlje 14/a, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima drugega družbenika, in sicer
Ašič Igorja, Šaranovičeva 7/a, Celje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejel družbenik dne 26. 4.

1994.
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 19. 5. 1995

Srg 207/96 Rg-642

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

Družba RCOMM, podjetje za trgovi-
no, posredništvo in storitve d.o.o., Vele-
nje, Efenkova 51, preneha po skrajšanem
postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Knez Roberta, Kardeljev trg 1, Velenje, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 14. 2.

1996.
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 17. 6. 1997

Srg 1934/94 Rg-643

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

Družba  BRINA,  trgovsko  podjetje,
d.o.o., Ljubljanska 48a, Celje, preneha po
skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer Bri-
tovšek Mirjam in Britovšek Zvoneta, oba
Na zelenici 10, Celje, ki prevzameta obvez-
nost plačila morebitnih preostalih obvezno-
sti družbe.

Premoženje družbe ostane družbenici
Mirjam Britovšek.
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Sklep je sprejela skupščina družbe dne
6. 5. 1994.

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 re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 22. 1. 1996

Srg 283/95 Rg-644

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

Družba AVTO MATIC, d.o.o., Braslov-
če, Rakovlje 41, preneha po skrajšanem po-
stopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Hribernik Milana, Žalec, Ul. Savinjske če-
te 2, ki prevzame obveznost plačila more-
bitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 29. 3.

1995.
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 7. 4. 1997

Srg 1530/94 Rg-645

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

Družba POVED, podjetje za popravilo
in vzdrževanje motornih vozil, d.o.o., Rif-
nik 11, Šentjur pri Celju, preneha po skraj-
šanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Horjak Jožeta, Rifnik 11, Šentjur pri Celju,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 13. 4.

1994.
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 10. 1. 1996

Srg 2930/94 Rg-646

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

Družba ME–RO, podjetje za trgovino,
zastopstvo in svetovanje, d.o.o., Partizan-
ska  pot 3,  Rimske  Toplice,  preneha  po
skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Mejač Roberta, Partizanska pot 3, Rimske
Toplice, ki prevzame obveznost plačila mo-
rebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 30. 5.

1994.
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 11. 10. 1995

Srg 4444/94 Rg-647

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

Družba NIKY, trgovina, storitve, pro-
izvodnja, d.o.o., Parižlje 1, Braslovče, pre-
neha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Cizej Boruta, Parižlje 1, Braslovče, ki prev-
zame obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 27. 12.

1994.
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 re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 11. 10. 1995

Srg 3670/94 Rg-648

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

Družba GORENC, trgovina z železni-
no d.o.o., Šmarjeta 17, Rimske Toplice,
preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima dva družbenika, in sicer Go-
renc Srečka in Gorenc Jožico, oba Lože
12/a, Rimske Toplice, ki prevzameta ob-
veznost plačila morebitnih preostalih obvez-
nosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med druž-
benika po vloženih deležih.

Sklep sta sprejela družbenika dne 18. 11.
1994.

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

Okrožno sodišče v Celju

dne 11. 10. 1995

Srg 839/94 Rg-649

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

Družba TONALIT, podjetje za prede-
lavo kamna in trgovina, d.o.o., Frankolo-
vo, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Kiker Bojana, Na zelenici 14, Celje, ki prev-
zema obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti družbe.

Premoženje družbe ostane družbeniku.
Sklep je sprejel družbenik dne 18. 4.

1994.
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 re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 18. 6. 1996

Srg 2752/94 Rg-650

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

Družba KMETSTROJ, podjetje za po-
pravilo kmetijske mehanizacije in trgovi-
na, d.o.o., Ponikva 12/b, Ponikva, preneha
po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Podkrajšek Antona, Ponikva 12/b, Ponikva,

ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 26. 5.

1994.
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 re-
gistra.

Okrožno sodišče v Celju

dne 11. 10. 1995

Srg 4248/94 Rg-651

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

Družba BIMETAL, podjetje za popra-
vilo in vzdrževanje gospodinjskih in elek-
tričnih aparatov, d.o.o., Doblatina 12,
Laško, preneha po skrajšanem postopku.

Družba ima enega družbenika, in sicer
Krašovc Marka, Sropce 4, Laško, ki prevza-
me obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.

Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 29. 12.

1994.
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 20. 10. 1995

MARIBOR

Srg 126/95 Rg-635

Družba  AQUA-TRADE,  trgovina  na
drobno in veliko, export-import in trans-
port, d.o.o., Maribor, Kardeljeva 69, reg.
št. vl. 1/6395-00, katere družbenik je Miran
Kukovec, Lesjakova 20, Maribor, po sklepu
družbenika z dne 6. 2. 1995 preneha po
skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Miran Ku-
kovec.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 24. 11. 1997

Srg 577/97 Rg-652

Družba PROGRAMATORJI, podjet-
je za proizvodnjo, trgovino in storitve,
d.o.o., Grajska 12, Slovenska Bistrica,
reg. št. vl. 1/3326-00, katere družbenik je
Gorenje, Gospodinjski aparati, d.o.o., Par-
tizanska 12, Velenje, po sklepu družbenika
z dne 30. 4. 1997 preneha po skrajšanem
postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzelo Gorenje,
Gospodinjski aparati, d.o.o.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
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Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sk-
lep o izbrisu družbe iz sodnega registra.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 27. 11. 1997

SLOVENJ GRADEC

Srg 6339/94 Rg-636

Družba Trgovsko in gostinsko podjetje
MA & DO, d.o.o., Šmartno 27, reg. št. vl.
1/6679-00, katere družbenik je Maks Ma-
tevž, po sklepu družbenika z dne 25. 12.
1994 preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preosta-
lih obveznosti upnikom prevzame Maks
Matevž, Šmartno 27, Šmartno pri Slovenj
Gradcu.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 31. 3. 1995

Srg 6436/94 Rg-637

Družba QUERY, računalniški inženi-
ring, d.o.o., Podgorje pri Slovenj Grad-
cu, Podgorje 41/a, reg. št. vl. 1/7865-00,
katere družbenika sta Detečnik Bogdan in
Detečnik Jože, po sklepu skupščine z dne
16. 12. 1994 preneha po skrajšanem po-
stopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzameta Detečnik
Bogdan, Podgorje 41/a, Podgorje pri Slo-
venj Gradcu in Detečnik Jože, Šentjanž 115,
Šentjanž pri Dravogradu.

Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva ob-
jave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer spreje-
lo sklep o izbrisu družbe iz registra.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 12. 9. 1996

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 028-2/97-2 Ob-5566

1. Pravila Sindikata vzgoje, izobraže-
vanja in znanosti Slovenije; Sindikat vrt-
cev Občine Moravske Toplice, Levstiko-
va 11, Moravske Toplice, sprejeta 8. 4.
1997, se sprejmejo v hrambo pri oddelku
za občo upravo, druge upravne naloge in
skupne zadeve Upravne enote Murska So-
bota.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 106.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

Št. 028-3/97-2 Ob-5567

1. Pravila Sindikata delavcev v vzgoj-
ni, izobraževalni in raziskovalni dejavno-
sti Slovenije; Sindikat vrtec Beltinci, Ju-
govo št. 33, sprejeta 12. 5. 1997, se sprej-
mejo v hrambo pri oddelku za občo upravo,
druge upravne naloge in skupne zadeve
Upravne enote Murska Sobota.

Pravila sindikata so vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zap. št. 107.

2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi pra-
vil iz 1. točke izreka postane sindikat prav-
na oseba.

Št. 02400-003/97-01/0443 Ob-5630

Upravna enota Žalec sprejme v hrambo
statut, vpisan v evidenco statutov sindika-
tov z dnem 18. 12. 1997 pod zap. št. 72, z
nazivom statut sindikata Osnovne šole Pre-
bold, ki ga je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata z imenom: Sindikat vzgoje, izo-
braževanja in znanosti Slovenije, Sindi-
kat Osnovne šole Prebold in sedežem
Graščinska 7, Prebold.

Razglasi sodišč

Stečajni postopki
in likvidacije

St 5/95 S-510

To sodišče v stečajnem postopku nad
Planum, p.o., Radovljica, Gorenjska 26,
Radovljica – v stečaju za dne 16. 1. 1998
ob 12. uri v sobi 113/I tega sodišča razpisu-
je 2. narok za preizkus terjatev.

Okrožno sodišče v Kranju

dne 11. 12. 1997

St 16/97 S-511

To sodišče objavlja, v stečajni zadevi
opr. št. St 16/97, nad stečajnim dolžnikom
Slovenske železarne – Jeklolivarna Rav-
ne, podjetje za proizvodnjo jeklolitine in
litih izdelkov, d.o.o., – v stečaju II. narok
za preizkus terjatev, dne 28. januarja 1998
ob 9. uri, v sobi številka 28 tega sodišča.

Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu

dne 15. 12. 1997

St 504/93 S-512

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Ricomag, d.o.o., Ribnica – v
stečaju za dne 10. 2. 1998 ob 9. uri v sobi
368 tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdeli-
tve ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313
med uradnimi uradmi urami v ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 16. 12. 1997

St 505/93 S-513

To sodišče razpisuje narok za obravna-
vanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem

postopku nad Riko stroj, d.o.o., Ribnica –
v stečaju za dne 10. 2. 1998 ob 9.15 v sobi
368 tega sodišča.

Upniki si lahko osnutek glavne razdeli-
tve ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.

Okrožno sodišče v Ljubljani

dne 16. 12. 1997

St 29/96 S-514

Začne se stečajni postopek nad dolžni-
kom Renex, d.o.o., Vilfanova 34, Porto-
rož.

Opravi se skrajšani stečajni postopek.
Za stečajnega upravitelja se postavi Zo-

ran Žagar, Kovačičeva 4, Koper.
Narok za preizkus terjatev bo 11. 3. 1998

ob 9. uri, v sobi št. 153.
Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh

izvodih in dokazi, prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih, po obja-
vi tega sklepa v Uradnem listu RS.

Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove ta-
koj poravnajo.

Ta oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča, dne 15. 12. 1997.

Okrožno sodišče v Kopru

dne 15. 12. 1997

St 13/97-4 S-515

To sodišče je na seji senata dne 12. 12.
1997 po opr. št. St 13/97 sprejelo naslednji
sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Gor-
janci, Mednarodno podjetje za prevoz
blaga in potnikov, d.o.o., Straža, se začne
in zaključi, ker premoženje dolžnika ne za-
došča niti za poplačilo stroškov stečajnega
postopka.

Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Gorjanci, Mednarodno podjetje za prevoz
blaga in potnikov, d.o.o., Straža, izbriše iz
sodnega registra.

Upnike se lahko zoper ta sklep pritožijo
v roku 15 dni od objave sklepa v Uradnem
listu RS.

Okrožno sodišče v Novem mestu

dne 12. 12. 1997

St 31/97 S-516

To sodišče je dne 15. 12. 1997 s sklepom
opr. št. St 31/97 začelo postopek prisilne
poravnave  nad  podjetjem  Veletrgovina
Vema export-import, d.d., Maribor, Tr-
žaška c. 65.

Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko, naj z
obrazloženo vlogo v dveh izvodih in prilo-
ženimi  dokazili  v  roku  30  dni  po  objavi
v  Uradnem  listu  RS,  prijavijo  svoje
terjatve.

Upniki lahko z obrazloženo pisno vlo-
go ugovarjajo zoper terjatve drugih upni-
kov v roku  30 dni  po  izteku  roka  iz
prejšnje  točke.

Za upraviteljico prisilne poravnave je do-
ločena mag. Irena Lesjak, dipl. ek., zaposle-
na v Tekstilnem institutu Maribor, Ul. Kra-
ljeviča Marka 21, Maribor.

Ustanovi se upniški odbor, katerega čla-
ni so:
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1. Komercialna banka Triglav, d.d. – v
stečaju, Ljubljana, Kotnikova 28,

2. Volksbank – Ljudska banka, d.d.,
Ljubljana, Miklošičeva 30,

3. odvetnik Ivan Gorjup, Maribor, Ul. he-
roja Šlandra 13,

4. Tovarna volnenih izdelkov Majšperk,
d.o.o., Majšperk, Breg 8,

5. predstavnica sveta delavcev, Sonja
Cesar, Maribor, Pot na Rute 8.

Oklic o začetku postopka prisilne porav-
nave je bil nabit na oglasno desko tukajš-
njega sodišča dne 15. 12. 1997.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 15. 12. 1997

St 2/97-93 S-517

To sodišče obvešča vse upnike, da je s
sklepom opr. št. St 2/97 z dne 15. 12. 1997
zaradi umika predloga ustavilo postopek
prisilne poravnave v stečaju nad podjetjem
Iskra – Releji Tovarna relejev, d.o.o. – v
stečaju, Makole, Štatenberg 88, in da bo
drugi narok za preizkus terjatev v tej ste-
čajni zadevi, dne 3. 2. 1997 ob 9. uri v sobi
št. 330.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 16. 12. 1997

St 10/97 S-518

To sodišče je dne 28. 11. 1997 s sklepom
opr. št. St 10/97 začelo stečajni postopek
nad podjetjem MIN Izdelava – montaža
kovin in plastike, d.o.o., Maribor, Ruška
cesta 81a.

Odslej firma glasi: MIN Izdelava – mon-
taža kovin in plastike d.o.o. – v stečaju,
Maribor, Ruška cesa 81a.

Za stečajnega upravitelja je določen Ig-
nac Marinič, dipl. ek., zaposlen pri FISK,
d.o.o., Maribor, Prešernova 1.

Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica.

Narok za preizkus terjatev bo dne 24. 3.
1998 ob 10.15 v sobi št. 330 tukajšnjega
sodišča.

Dolžnike stečajnega dolžnika pozi-
vamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.

Oklic  upnikom  je  bil  nabit  na  ogla-
sno desko tukajšnjega sodišča dne 28. 11.
1997.

Okrožno sodišče v Mariboru

dne 18. 12. 1997

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij

Št. 2417/97 La-221

Gozdno gospodarstvo Nazarje, p.o.,
Savinjska cesta 4, Nazarje, podaljšuje jav-
ni poziv upravičencem (zaposlenim, bivšim
zaposlenim, upokojencem) do interne raz-
delitve in notranjega odkupa delnic.

Javni poziv je bil prvič objavljen v Urad-
nem listu RS, št. 71 z dne 21. XI. 1997 in
dnevniku Delo dne 15. 11. 1997. Istočasno
je bil javni poziv objavljen tudi na oglasnih
deskah v podjetju in lokalnem časopisu Sa-
vinjske novice.

Javni poziv za predložitev lastniških cer-
tifikatov in potrdil ter vplačilo delarnih sred-
stev se podaljša do vključno 31. 1. 1998.

Upravičenci lahko dobijo dodatne infor-
macije v delovnem času po tel. 063/832-
365 ali osebno na sedežu podjetja pri Mate-
ju Pečovnik oziroma Vidi Petrin.

Gozdno gospodarstvo Nazarje, p.o.

Razpisi delovnih mest

Št. 010-1859 Ob-5577

Na podlagi 34. člena zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91) in 28. člena statuta
Doma starejših občanov Ljubljana Bežigrad,
svet doma razpisuje delovno mesto

direktorja
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,

ki so določeni z zakonom, izpolnjevati še
naslednje:

– končana VII. ali VI. stopnja strokovne
izobrazbe skladno s 56. in 59. členom zako-
na o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 54/92),

– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri vo-
denju dejavnosti socialnega varstva,

– opravljen strokovni izpit za delo na
področju socialnega varstva.

Kandidat bo imenovan za 4 leta.
Prijave z vsemi dokazili morajo kandi-

dati poslati v 8 dneh po objavljenem razpi-
su. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v
30 dneh po tem, ko bo svet zavoda opravil
izbiro.

Prijave pošljite na naslov: Svet doma,
Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad,
Komanova 1, Ljubljana, z oznako Razpis.

Dom starejših občanov
Ljubljana Bežigrad

Javna naročila

Namera o javnem naročilu

Št. 403-10/97 Ob-5568

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

namero
o javnem naročilu

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Ministrstvo za finance, Davčna uprava
Republike Slovenije, glavni urad, kont. ose-
ba Herman Magdalena, Jesenkova 3, Ljub-
ljana, tel. 13-19-011, faks 13-24-109, soba
št. P 1.

2. Predmet javnega naročila: blago.

Navedba vsebine: pisarniški, računal-
niški in ostali potrošni pisarniški mate-
rial za glavni urad in 15 Davčnih uradov
Republike Slovenije

3. Orientacijska vrednost naročila in pred-
videni čas objave razpisa: 300,000.000 SIT,
čas razpisa: začetek 27. 3. 1998 in zaklju-
ček 25. 5. 1998.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 25. 5.
1998 in zaključek 25. 5. 1999.

5. Omejitve, ki bodo upoštevane pri oce-
njevanju ponudb

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

Datum objave javnega razpisa: 5. 4.
1998.

Ministrstvo za finance
Davčna uprava RS

glavni urad

Javni razpisi

Popravek
V javnem razpisu za izbiro izvajalca brez

omejitev za samohodno hidravlično podpor-
je – ščitnega tipa, in težki odklopni trans-
porter, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 81 z dne 19. XII. 1997, Ob-5330,
Št. 343/97 se v 5. točki prvi stavek tretjega
odstavka pravilno glasi: Upoštevane bodo
ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
3. 2. 1998 do 10. ure, na naslov...

Uredništvo

Popravek
Št. 422/97 Ob-5632

V javnih razpisih za izbiro dobavitelja
brez omejitev za nabavo medicinske in ten-
ziometrijske opreme na Fakulteti za šport,
objavljenih v Uradnem listu št. 77-78 z dne
12. XII 1997, Ob-5407 in Ob-5408, so pra-
vilni datumi pri obeh razpisih v 9., 10. in
11. točki naslednji:

Rok za sprejem obeh ponudb je 15. 1.
1998 do 12. ure na Fakulteti za šport.

Odpiranje obeh ponudb bo komisija
opravila 15. 1. 1998 ob 12. uri.

Ponudniki bodo o izidu obeh razpisov
obveščeni najkasneje do 30. 3. 1998.

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport

Popravek
Ob-5633

V javnem razpisu za izbiro izvajalca s pred-
hodnim ugotavljanjem sposobnosti za živila
in material za prehrano, režijski material, ma-
terial za popravila in vzdrževanje, splošni
drobni inventar, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 78 z dne 12. XII, 1997, Ob-5416, se
javni razpis v 3. točki (orientacijska vrednost
naročila) besedilo »9,000.000 SIT«  nadome-
sti z besedilom »19,000.000 SIT«.

Spremenijo se datumi in se pravilno gla-
sijo:

Dobavni rok oziroma začetek in dokon-
čanje del: 11 mesecev, začetek 1. 2. 1998,
zaključek 31.12. 1998.

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 5. 1. 1998 do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 8. 1. 1998 ob
12. uri.
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu najka-
sneje do 23. 1. 1998.

Dom starejših Lendava

Popravek
Ob-5637

V javnem razpisu Ministrstva za obram-
bo št. MORS-BO 58/97 za izbiro izvajalca
brez omejitev za izvedbo špeditersko izvoz-
no-uvoznih storitev, objavljenem v Urad-
nem listu RS, št. 81, z dne 19. XII. 1997,
Ob-5501 se v:

– 4. točki popravi rok začetka in dokon-
čanja del: začetek 5. 1. 1998, zaključek
4. 1. 1999.

– 5. točki popravi: merila za izbiro naju-
godnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve,
ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb:
struktura cene oziroma struktura stori-
tve po zahtevah MORS v razpisni doku-
mentaciji, plačilni pogoji, upoštevanje ro-
kov in hitrost opravljene storitve, refe-
rence ponudnika in kadrovska struktura.

– 5. točki tretji odstavek popravi: zape-
čatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj, ponudba MORS,
BO 58/97 izvedba špeditersko izvoz-
no-uvoznih storitev.

– 10. točki prvi odstavek popravi – Po-
nudba mora veljati do 31. 12. 1998.

Ministrstvo za obrambo
Uprava za logistiko

Št. 11/8 Ob-5535

Zgornjesavinjski zdravstveni dom Mo-
zirje, Savinjska cesta 6, Mozirje, objavlja
na podlagi zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97)

javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za

dobavo rentgenskega aparata
1. Naročnik je Zgornjesavinjski zdravs-

tveni dom Mozirje, Savinjska cesta 6, Mo-
zirje.

2. Predmet javnega razpisa je zbiranje
ponudb za dobavo in montažo rentgenskega
aprata za slikanje skeleta in notranjih orga-
nov.

3. Rok dobave in montaže je 45 dni od
podpisa pogodbe.

4. Ponudba mora vsebovati podatke,
navedene v razpisni dokumentaciji.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so:

– cena in plačilni pogoji,
– garancijski roki in servisiranje,
– reference in drugi pogoji ponudnika.
6. Naročnik ni zavezan k izbiri med pris-

pelimi ponudbami, niti v primeru, če ustre-
zajo pogojem razpisa. Naročnik tudi ne od-
govarja ponudnikom za škodo, ki bi jo utr-
pel zato, ker njegova ponudba ni bila spre-
jeta.

7. Rok za oddajo ponudb je 15 dni od
objave. Pisne ponudbe z zahtevanimi podat-
ki je potrebno poslati v zaprtih ovojnicah,
na naslov: Zgornjesavinjski zdravstveni
dom Mozirje, Savinjska cesta 6, 3330 Mo-
zirje, z oznako “Ne odpiraj – ponudba za
nabavo rentgenskega aparata”.

8. Odpiranje dospelih ponudb bo 19. 1.
1998 ob 12. uri v prostorih zdravstvenega
doma naročnika v Mozirju, Savinjska ce-
sta 6.

Predstavniki ponudnikov, ki se bodo ude-
ležili javnega odpiranja ponudb, morajo ko-
misiji predložiti pisno pooblastilo za zasto-
panje.

9. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku 7 dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika.

10. Ponudniki lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo vsak dan od 8. do 13. ure, ob
četrtkih pa od 14. do 18. ure pri Zgornjesa-
vinjskem zdravstvenem domu Mozirje, Sa-
vinjska cesta 6, Mozirje, kontaktna oseba je
dr. Ivo But, tel. 063/831-421.

Zgornjesavinjski zdravstveni dom
Mozirje

Ob-5570

Na podlagi odredbe o postopku za izva-
janje javnega razpisa za oddajo javnih naro-
čil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) razpisuje
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani

javni razpis
za izbiro dobavitelja raziskovalne

opreme
1. Predmet razpisa: sinusni generator,

VXI System (generator, A/D pretvornik; kr-
milna programska  oprema) za Laboratorij
za procesno merilno tehniko (okvirna cena:
7,000.000 SIT).

2. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika

Ponudba mora vsebovati: firmo ponud-
nika, dokazilo o registraciji, podatke o bo-
niteti ponudnika, ponudbeno ceno, referen-
ce, garancijski rok, druge ugodnosti, ki jih
nudi ponudnik.

3. Informacije: prof. Dušan Fefer, tel.
176-82-14.

4. Razpisna komisija bo upoštevala po-
nudbe, prispele v dekanat FE, vključno do
ponedeljka, 13. 1. 1998, do 12. ure. Ponud-
be pošljite na naslov: Fakulteta za elektro-
tehniko Univerze v Ljubljani, Tržaška 25,
1000 Ljubljana – v zaprti kuverti z naved-
bo: “Ne odpiraj – ponudba na javni raz-
pis”.

4. Odpiranje ponudb bo v sredo, 15. 1.
1998 ob 9. uri v dekanatu fakultete.

5. Ponudniki bodo obveščeni o izidu jav-
nega razpisa najkasneje v 8 dneh po odpira-
nju ponudb.

Fakulteta za elektrotehniko
Univerze v Ljubljani

Št. 2.0.-5039/97 Ob-5571

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: Slovenske železnice, d.d., kont. oseba
Miro Vujinovič, dipl. ek., Kolodvorska ul.
11, Ljubljana, tel. 061/13-13-144/4649, faks
13-39-661, soba št. 214.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: letni pregled (LP) in

glavna popravila (GP) progovne in inter-
ventne mehanizacije v lasti sekcij (SVP in
SEE) infrastrukture, za leto 1998 po pra-
vilniku 241 in navodilu 291 ter ostalih
predpisih.

3. Orientacijska vrednost naročila:
120,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 2. 1998 in zaključek 30. 11. 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 29. 1. 1998 do 10. ure,
na naslov: Slovenske železnice, d.d., Infra-
struktura, prevzemnik: tajništvo Infrastruk-
ture, Kolodvorska ul 11, Ljubljana, tel.
13-13-144, faks 13-39-661.

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. 1. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Slovenske železnice,
d.d., Infrastruktura, odpiranje vodi Leon Ko-
stiov, dipl. inž., šef grad. dejavnosti, Kolod-
vorska ul 11, Ljubljana, tel. 13-13-144/4433,
faks 13-39-661, soba št. 207.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 27. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Slovenske železnice, d.d.,
infrastruktura, kont. oseba Miro Vujinovič,
dipl. ek., Kolodvorska ul. 11, Ljubljana, tel.
13-13-144/4649, faks 13-39-661.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 9. 1. 1998 za 20.000 SIT.

Način plačila: gotovinsko na račun šte-
vilka: 50100-601-5014744.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslo-

vu: SVP-Mehanizacija, oziroma SEE-Me-
hanizacija, kont. oseba vodja mehanizacije,
SVP Ljubljana, SVP Maribor, SVP Celje,
SVP Postojna, SVP Novo mesto, SVP Nova
Gorica, SEE Ljubljana.

Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 2. 3. 1998.
Slovenske železnice, d.d.,
Infrastruktura Ljubljana

Št. 85.311-2303/97 Ob-5572

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: Dom upokojencev Franc Salamon Tr-
bovlje, kont. oseba Slavi Lenko, ekonomist,
Kolonija 1. maja 21, Trbovlje,
tel.0601/26-334, faks 0601/26-318.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine:
– zunanja ureditev doma,
– izdelava kovinske nadstrešnice,
– vrtna uta.
3. Orientacijska vrednost naročila:

7,500.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 1. 3. 1998 in zaključek 1. 5. 1998.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 82-87 – 29. XII. 1997 Stran 6361

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 30. 1. 1998 do 10. ure,
na naslov: Dom upokojencev Franc Sala-
mon Trbovlje, prevzemnik Milena Kastelic
– tajništvo, Kolonija 1. maja 21, 1420 Tr-
bovlje, 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 3. 2. 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. 0601/26-344, faks
0601/26-318.

7. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o izidu javnega razpisa

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 20. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: 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 16. 1. 1998 za 5.000 SIT.

Način plačila na račun številka:
52700-603-40729.

9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo samo pi-

smeno na naslovu: Dom upokojencev Franc
Salamon Trbovlje, kont. oseba Slavi Lenko,
ekonomist, Kolonija 1. maja 21, Trbovlje,
tel. 0601/26-334, faks 0601/26-318.

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: 27. 2. 1998.
Dom upokojencev Franc Salamon

Trbovlje

Št. 466-387/96 Ob-5578

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) Občina Izola, Urad za komu-
nalni razvoj objavlja

javni razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca brez

omejitev za gradnjo fekalnega
kolektorja “Ž” in ureditev ostale

komunalne infrastrukture ob Prešernovi
cesti v Izoli

1. Investitor je Občina Izola, Sončno na-
brežje 8, Izola, postopek za izbiro izvajalca
brez omejitev vodi Urad za komunalni raz-
voj, Postonjska 3, Izola. Kontaktna oseba je
Podbreznik Martin, inž. gradb., tel.
066/67-279 ali 67-277, faks 65-281.

2. Predmet razpisa je:
– gradnja fekalnega kolektorja “Ž”,
– gradnja meteorne kanalizacije (vzhod-

ni in zahodni meteorni kolektor),

– rekonstrukcija telefonskega kabelske-
ga omrežja – kabelska kanalizacija,

– ureditev pločnika, kolesarske steze in
drevoreda z zelenico,

– rušenje stanovanjskega objekta Prešer-
nova 25.

3. Orientacijska vrednost del znaša:
100,000.000 SIT.

4. Predvideni rok za pričetek del je fe-
bruar 1998.

Rok dokončanja razpisanih del je junij
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika:

– usposobljenost izvajalca,
– reference,
– kompletnost ponudbe v skladu z razpi-

sno dokumentacijo,
– cena,
– garancija,
– rok izvedbe,
– način plačila in fiksnost cen,
– druge ponujene ugodnosti, ki bi vpli-

vale na uspešnost izvedbe.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-

ložene najkasneje do 23. 1. 1998 do 9. ure, na
naslov: Občina Izola, Urad za komunalni raz-
voj, Postonjska ul. št. 3, Izola, v tajništvu ura-
da, soba št. 11, pri prevzemniku Klara Giassi.

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 javne-
ga naročila “Javni razpis – kolektor “Ž”.

6. Javno odpiranje ponudb bo v petek ob
23. 1. 1998 ob 10. uri, v sejni sobi Urada za
komunalni razvoj, Postojnska 3, Izola. Od-
piranje vodi predsednik komisije Podbrez-
nik Martin, inž. gradb.

Predstavniki ponudnikov, ki bodo pri-
sotni pri odpiranju ponudb, morajo imeti s
seboj pooblastilo za zastopanje.

7. Ponudniki bodo o izbiri najugodnej-
šega ponudnika obveščeni v roku 30 dni po
uspelem javnem odpiranju ponudb.

8. Razpisno dokumentacijo lahko intere-
senti dvignejo na Uradu za komunalni raz-
voj, Postonjska ul. št. 3, Izola, do 12. 1.
1998 pri Podbreznik Martinu ali Stupar Bo-
risu, tel. 066/67-279, ob predložitvi potrdila
o plačilu razpisne dokumentacije.

Cena razpisne dokumentacije je 10.000
SIT.

Način plačila razpisne dokumentacije: na
žiro račun Občine Izola, št.
51430-630-90025 z navedbo predmeta na-
ročila.

9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Ponudba mora veljati do: 23. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve jav-

nega naročila: 27. 2. 1998.
Občina Izola

Št. 740-047/97-001 Ob-5579

Na podlagi četrtega in petega odstavka
39. člena zakona o telekomunikacijah (Ur.
l. RS, št. 35/97) Ministrstvo za promet in
zveze – Uprava Republike Slovenije za te-
lekomunikacije objavlja

javni razpis
za dodelitev prostega radiodifuznega

kanala
1. Predmet razpisa:

1.1. prost radiodifuzni kanal za televizij-
sko difuzno radijsko postajo na naslednjih
oddajnih točkah:

A) Peč (za pokrivanje območja: Rateče z
okolico, spodnji del Ziljske doline, Dravska
dolina od Beljaka do Št. Jakoba v Rožu),

B) Struška dolina (za pokrivanje območ-
ja: Dobrepolje in Struška dolina),

C) Sovodenj – dva prosta kanala (za
pokrivanje območja: Sovodenj).

1.2. prost radiodifuzni kanal za zvokov-
no difuzno radijsko postajo na naslednjih
oddajnih točkah:

A) Beli Križ (za pokrivanje območja:
občin Piran in Izola ter zahodnega dela
Občine Koper),

B) Peč – dva prosta kanala (za pokriva-
nje območja: Rateče z okolico, spodnji del
Ziljske doline, Dravska dolina od Beljaka
do Št. Jakoba v Rožu),

C) Slavnik (za pokrivanje območje: ob-
čin Koper in Hrpelje-Kozina, južnega dela
občin Sežana in Divača ter zahodnega dela
Občine Ilirska Bistrica).

2. Razpisna dokumentacija
Kandidat, ki se prijavlja na javni razpis,

mora dostaviti popolno vlogo v skladu s
tem razpisom in razpisno dokumentacijo.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignejo
kandidati v sprejemni pisarni Uprave Re-
publike Slovenije za telekomunikacije, Kot-
nikova 19/a, Ljubljana, tel. 133-10-98 vsak
delovni dan med 8. in 12. uro.

3. Rok za oddajo prijav je 60 dni od ob-
jave tega razpisa v Uradnem listu RS.

4. Posredovanje prijav
Prijave morajo biti oddane najkasneje

zadnji dan razpisnega roka, osebno v spre-
jemni pisarni do 14. ure ali priporočeno po
pošti, na naslov: Ministrstvo za promet in
zveze – Uprava Republike Slovenije za te-
lekomunikacije, Kotnikova 19/a, 1000 Ljub-
ljana, v nadalje tukajšnja uprava, v ovojnici
z oznako »Prijava na javni razpis za dodeli-
tev prostega radiodifuznega kanala«.

5. Vse popolne vloge prispele v roku,
določenem v tem razpisu bo tukajšnja upra-
va v roku 30 dni po poteku razpisnega roka
odstopila v obravnavo Svetu za radiodifuzi-
jo. Svet za radiodifuzijo mora v 60 dneh po
prejemu popolnih vlog tukajšnji upravi po-
slati ustrezni predlog.

Na podlagi predloga Sveta za radiodifu-
zijo, bo tukajšnja uprava v 30 dneh po pre-
jemu predloga izdala ustrezno radijsko do-
voljenje ali vlogo zavrnila.

Ministrstvo za promet in zveze
Uprava Republike Slovenije

za telekomunikacije

Ob-5597

Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) in odredbe o
obvezni vsebini razpisne dokumentacije in
ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št.
33/97 in 63/97) Obalni dom upokojencev
Koper, Koper, Krožna c. 5 objavlja

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Naročnik: Obalni dom upokojencev,
Koper, Krožna c. 5.

2. Predmet razpisa: storitev.
Navedba vsebine: vsakodnevni prevoz

90 kosil v Mestni občini Koper v letu 1998.
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3. Orientacijska vrednost razpisanih pre-
vozov znaša skupno 7,000.000 SIT.

Ponudniki lahko podrobnejše informaci-
je o prevozih prejmejo pri naročniku.

4. Prevoz lahko opravljajo za dejavnost
registrirani prevozniki. Storitve morajo nu-
diti kvalitetno odgovorno in v skladu s cest-
noprometno zakonodajo.

5. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma firmo ponud-

nika ter naslov,
– potrdila  o  registraciji  podjetja  ali

obrtno dovoljenje ter dokazila o izpolnje-
vanju pogojev za opravljanje dejavnosti
prevoza,

– reference, ki so jih ponudniki na tem
področju pridobili z dosedanjim delom pred-
vsem pri razvozu kosil,

– podatke o voznem parku, lastništvu vo-
zil in voznikih,

– način in jamstvo zavarovanja vozil,
– bruto ceno za prevožen km in skupno

dnevno bruto ceno za celotno ponudbo,
– strukturo cene in način določanja ko-

rekcije in poviševanja cene,
– način obračunavanja storitev in plačil-

ne pogoje,
– ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
6. Merila za izbiro najugodnejšega po-

nudnika:
– kakovost ponujene storitve (kvaliteta

vozil in prevozov),
– dosedanje reference pri izvajanju to-

vrstnih prevozov,
– ponudbena cena, način korekcije cene

in plačilni pogoji,
– stalna telefonska dosegljivost (GSM),
– zagotavljanje nadomestila v primeru

okvare vozil ali bolezni voznika,
– druge ugodnosti ponudnika.
Merila so enakovredna in ni nujno, da je

najcenejši ponudnik najugodnejši.
Ponudbo lahko oddajo le ponudniki, ki

opravljajo prevoze brez podizvajalcev.
7. Z izbiranim ponudnikom bo sklenjena

pogodba za razpisano obdobje z navedbo
pogojev za morebitno predčasno odpoved
pogodbe.

Z dodatki k pogodbi se bodo določale
spremembe cen v skladu z merili za korek-
turo cene, določenimi v pogodbi.

8. Rok za oddajo ponudb je 10 dni po
objavi razpisa v Uradnem listu RS v zaprti
kuverti na naslov naročnika s pripisom »Jav-
ni razpis – prevozi kosil – ne odpiraj!«

9. Odpiranje ponudb bo naslednji delov-
ni dan po izteku roka za oddajo ponudb ob
12. uri v prostorih naročnika.

10. Odpiranje ponudb in izbiro ponudni-
ka bo opravila komisija za vodenje postop-
ka javnega razpisa in zbiranje ponudb.

11. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v 10 dneh po izteku roku za od-
dajo ponudb.

12. Izbrani ponudnik mora z naročnikom
podpisati pogodbo najkasneje v roku 10 dni
po prejemu obvestila o izboru.

Ob-5598

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: Obalni dom upokojencev Koper, Krož-
na c. 5, Koper, kont. oseba Dušan Vodopi-
vec, tel. 066/459-712, faks 066/282-385.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za

prehrano.
3. Orientacijska vrednost naročila:

45,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 11 mesecev, začetek

1. 2. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena
in druga merila iz razpisne dokumentacije.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 29. 1. 1998 do 12. ure na
naslov: Obalni dom upokojencev Koper,
prevzemnik Andreja Bembič – vodja fin.
računov. službe, Koper, Krožna c. 5.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom »Ponudba – Ne odpiraj« in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter navedbo  predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 5. 2. 1998 ob 12. uri na naslovu: Obalni
dom upokojencev Koper, Koper, Krožna c.
5, odpiranje vodi Dušan Vodopivec, tel.
066/459-712.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa do 10. 2.
1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
ponudniki dvignejo razpisno dokumentaci-
jo: Obalni dom upokojencev Koper, Krožna
c. 5 – vodja fin. rač. službe Andreja Bem-
bič, tel. 066/459-709, faks 066/282-385.
Razpisna dokumentacija je na razpolago do
20. 1. 1998 za 5.000 SIT po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu.

Način plačila: na račun številka
51400-603-31434.

9. Ostali podatki: dodatne informacije
lahko prejmete na naslovu Obalni dom upo-
kojencev Koper, Krožna c. 5, direktor Du-
šan Vodopivec, tel. 066/459-712.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti po 50. členu.

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

ročila: 10. 2. 1998.

Ob-5599

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: Obalni dom upokojencev Koper, Krož-
na c. 5, Koper, kont. oseba Dušan Vodopi-
vec, tel. 066/459-712, faks 066/282-385.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: čistila, material za

vzdrževanje, gorivo, pisarniški material,
medicinski material.

a) čistila – 7,000.000 SIT,
b) material za vzdrževanje – 3,000.000

SIT,
c) gorivo – 5,000.000 SIT,
d) pisarniški material – 2,000.000 SIT,

e) medicinski material – 2,000.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:

19,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 11 mesecev, začetek

1. 2. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-

be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena
in druga merila iz razpisne dokumentacije.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predlo-
žene najkasneje do 29. 1. 1998 do 12. ure na
naslov: Obalni dom upokojencev Koper,
prevzemnik Andreja Bembič – vodja fin.
računov. službe, Koper, Krožna c. 5.

Zapečatene kuverte morajo biti označe-
ne z napisom »Ponudba – Ne odpiraj« in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter navedbo  predmeta naročila.

6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 4. 2. 1998 ob 12. uri na naslovu: Obalni
dom upokojencev Koper, Koper, Krožna c.
5, odpiranje vodi Dušan Vodopivec, tel.
066/459-712.

7. Rok v katerem bodo ponudniki ob-
veščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa do 9. 2. 1998.

8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
ponudniki dvignejo razpisno dokumentaci-
jo: Obalni dom upokojencev Koper, Krožna
c. 5 – vodja fin. rač. službe Andreja Bem-
bič, tel. 066/459-709, faks 066/282-385.
Razpisna dokumentacija je na razpolago do
20. 1. 1998 za 5.000 SIT po enodnevni pred-
hodni najavi po faksu.

Način plačila: na račun številka
51400-603-31434.

9. Ostali podatki: dodatne informacije
lahko prejmete na naslovu Obalni dom upo-
kojencev Koper, Krožna c. 5, direktor Du-
šan Vodopivec, tel. 066/459-712.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti po 50. členu.

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

ročila: 10. 2. 1998.
Obalni dom upokojencev Koper

Št. 03/17346/97 Ob-5600

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

javni razpis
za izbiro dobaviteljev brez omejitev
1. Naročnik: Telekom Slovenije, p.o., PE

Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je izbira dobavite-

lja za:
A) pisarniški potrošni material,
B) tiskovine,
za  potrebe  Telekom  Slovenije,  p.o.,

PE Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.
3. Razpisno dokumentacijo lahko po-

nudniki dvignejo proti potrdilu o plačilu
30.000 SIT.

Plačilo se izvrši na žiro račun št.
50100-849-87150.

Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki prevzamejo osebno pri Marti Avsec,
6. 1. 1998 in 7. 1. 1998 med 8. in 12. uro v
poslovni stavbi Telekom Slovenije, p.o.,
PE Ljubljana, Stegne 19, soba 3B-28, tel.
061/18-11-422 in 151-10-40.
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4. Orientacijska vrednost naročila
Ocenjena vrednost naročila:
ad A) 30,000.000 SIT,
ad B) 10,000.000SIT.
5. Dobavni rok:
– začetek: 20. 3. 1998,
– zaključek: 20. 9. 1998.
6. Merila za izbor najugodnejšega po-

nudnika so opredeljena v razpisnih pogojih
naročnika. Naročnik si pridržuje pravico,
da glede na ostale kriterije najcenejše po-
nudbe ne šteje za najugodnejšo.

7. Rok za oddajo ponudb
Upoštevajo se vse ponudbe, ki jih prej-

me naročnik na svoj sedež do 20. 1. 1998 do
12. ure.

Ponudbe pošljite na naslov: Telekom
Slovenije, p.o., PE Ljubljana, Stegne 19,
Ljubljana ali oddajte osebno v pisarno vlo-
žišča poslovne stavbe Stegne 19, Ljubljana,
soba 4B-18.

9. Odpiranje ponudb bo dne 21. 1. 1998
v sejni sobi št. 4A-06, poslovne stavbe Steg-
ne 19, s pričetkom ob 11. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

10. Obvestilo o izbiri
O izbiri najugodnejšega ponudnika bodo

ponudniki obveščeni najkasneje do 6. 2.
1998.

Št. 03/17368/97 Ob-5601

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: Telekom Slovenije, p.o., PE
Ljubljana, Stegne 19, Ljubljana.

2. Predmet razpisa: izbira izvajalca za
gradnjo naslednjih objektov:

– telefonskega kabelskega omrežja KKO
Ljubljana Kare 12,

– telefonskega kabelskega omrežja KKO
Ljubljana Kare 13,

– telefonskega kabelskega omrežja KKO
Ljubljana Kare 43,

– telefonskega kabelskega omrežja KKO
Ljubljana Kare 38 in 48,

– telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Krtina,

– telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Trojane,

– telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Brezovica (samo gradbena dela),

– telefonskega kabelskega omrežja KKO
in RNO Podgorica (samo gradbena dela).

3. Orientacijska vrednost del znaša:
– KKO Ljubljana Kare 12 – 140 mio

SIT,
– KKO Ljubljana Kare 13 – 140 mio

SIT,
– KKO Ljubljana Kare 43 – 145 mio

SIT,
– KKO Ljubljana Kare 38 in 48 –

100 mio SIT,
– KKO in RNO Krtina – 80 mio SIT,
– KKO in RNO Trojane – 100 mio SIT,
– KKO in RNO Brezovica – 60 mio SIT,
– KKO in RNO Podgorica – 75 mio SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del:
– KKO Ljubljana Kare 12 – začetek

10. 5. 1998, zaključek 10. 9. 1998,

– KKO Ljubljana Kare 13 – začetek 10. 5.
1998, zaključek 10. 8. 1998,

– KKO Ljubljana Kare 43 – začetek 10. 5.
1998, zaključek 30. 9. 1998,

– KKO Ljubljana Kare 38 in 48 – zače-
tek 10. 5. 1998, zaključek 10. 9. 1998,

– KKO in RNO Krtina – začetek 1. 5.
1998, zaključek 30. 8. 1998,

– KKO in RNO Trojane – začetek 20. 4.
1998, zaključek 10. 8. 1998,

– KKO in RNO Brezovica – začetek 10. 5.
1998, zaključek 1. 8. 1998,

– KKO in RNO Podgorica – začetek 15. 4.
1998, zaključek 1. 8. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika so cena, roki, splošne reference ter
posebej še reference že opravljenih del za
naročnika ter prilagodljivost specifičnim
zahtevam naročnika.

6. Razpisno dokumentacijo lahko ponud-
niki dvignejo od 21. do vključno 23. januar-
ja 1998 v službi za investicijsko tehnične
zadeve Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
na naslovu Cigaletova 10, Ljubljana pri Voj-
ku Škulju, dipl. inž., soba 218, tel.
130-20-91, med 8. in 10. uro. Na istem me-
stu lahko dobijo tudi natančnejše informaci-
je v zvezi z razpisom.

Pogoj za dvig razpisne dokumentacije je
plačilo stroškov v višini 25.000 SIT za vsak
objekt posebej na žiro račun št.
50100-849-87150, kar ponudniki dokažejo
s potrdilom o plačilu.

Naročnik si pridržuje pravico korigirati
obseg del glede na razpisno in projektno
dokumentacijo.

7. Prijave
Na javni razpis se lahko prijavijo izvajalci

del, ki so registrirani za gradnjo telekomuni-
kacijskih kabelskih omrežij, imajo ustrezne
strokovne kadre in odgovarjajočo opremo.

8. Rok za oddajo ponudb je 20. 2. 1998
do 9. ure na sedežu naročnika.

Ponudbe pošljite s priporočeno pošiljko,
na naslov: Telekom Slovenije, p.o., PE Ljub-
ljana, Stegne 19, 1210 Ljubljana-Šentvid ali
oddajte osebno v pisarni vložišča PE Ljub-
ljana, Stegne 19, soba 4B-18.

Ponudbe morajo biti oddane v dveh iz-
vodih in v zapečatenih ovojnicah ločeno za
vsak objekt in z oznako: “Ne odpiraj”.

Opcija ponudbe mora biti do sklenitve
pogodbe.

9. Odpiranje ponudb bo 20. 2. 1998 v
sejni sobi št. 4A-06 poslovne stavbe Tele-
kom Slovenije, PE Ljubljana, Ljubljana,
Stegne 19, s pričetkom ob 10. uri.

Na odpiranje so vabljeni vsi predstavni-
ki ponudnikov, ki morajo imeti pisna poob-
lastila za zastopanje.

10. Obvestilo o izbiri
Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-

ni najkasneje do 10. 4. 1998.
Telekom Slovenije, p.o.

PE Ljubljana

Št. 500/97 Ob-5602

Na podlagi prvega odstavka 18. člena in
v zvezi s 50. členom zakona o javnih naro-
čilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim

ugotavljanjem sposobnosti za dobavo
blaga

1. Ime oziroma naziv in sedež naročni-
ka: Zdravstveni dom Novo mesto, p.o., No-
vo mesto, Kandijska cesta 4, kontaktna ose-
ba Marija Florjančič, ek., Novo mesto, Kan-
dijska c. 4, tel. 068/391-67-01, faks
068/322-116.

2. Predmet javnega naročila: blago:
A) zdravila, material za nego ran, ostali

sanitetni material, razkužila in dezinficien-
si, RTG material,

B) laboratorijski material in diagnostič-
na sredstva,

C) stomatološki material,
D) pisarniški material, obrazci in papir-

nata konfekcija.
Ponudniki lahko ponudijo blago posamez-

ne skupine (A, B, C, D) ali za vse skupine.
3. Orientacijska vrednost naročila –

96,000.000 SIT:
A) 31,000.000 SIT,
B) 21,000.000 SIT,
C) 32,000.000 SIT,
D) 12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok za začetek

in dokončanje dobav: začetek 1. 2. 1998 in
zaključek 31. 1. 1999.

5. Pogoji za priznanje sposobnosti in do-
kazi, ki jih mora predložiti ponudnik: ve-
ljavna registracija za opravljanje dejavnosti
– potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečaj-
ni postopek ali postopek likvidacije, potrdi-
lo sodišča, da proti ponudniku ni bila izdana
pravnomočna sodna odločba, ki kaže na po-
nudnikovo nestrokovnost, potrdilo Agenci-
je za plačilni promet oziroma davčnega or-
gana, da ima ponudnik poravnane svoje ob-
veznosti iz naslova davkov, taks in drugih
dajatev, določenih z zakonom, potrjen obra-
zec BON 1 in BON 2 oziroma BON 3, potr-
jena garancija za resnost ponudbe, potrjena
izjava banke, da bo ponudnik dobil garanci-
jo za dobro izvedbo posla, izjava ponudni-
ka, da zagotavlja dobavo več kot dve tretjini
letne količine blaga skupine, za katero se je
prijavil na razpis.

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

6. Merila za izbiro najugodnejšega po-
nudnika: cena, kompletnost ponudbe, pla-
čilni rok, cassa sconto, letni popust. Pred-
nost bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili
čimveč razpisanega blaga.

7. Upoštevane bodo prijave, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 1. 1998 do 9.
ure, na naslov: Zdravstveni dom Novo me-
sto, Kandijska c. 4, tajništvo, 8000 Novo
mesto.

Zapečatene kuverte morajo biti jasno oz-
načene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številka objave javnega razpisa v Urad-
nem listu RS.

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

Javno odpiranje ponudb bo 19. 1. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Zdravstveni dom
Novo mesto, 8000 Novo mesto, Kandijska
c. 4, sejna soba/III, odpiranje vodi Ana Bil-
bija, dipl. prav.

9. Rok v katerem bodo ponudniki obveš-
čeni o priznanju sposobnosti: ponudniki
bodo obveščeni o priznanju sposobnosti naj-
kasneje do 24. 1. 1998.

10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEStran 6364 Št. 82-87 – 29. XII. 1997

dokumentacijo: Zdravstveni dom Novo me-
sto, kontaktna oseba Marija Florjančič, ek.,
Kandijska c. 4, 8000 Novo mesto, tajništvo.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 14. 1. 1998 vsak delovnik med 7. in
10. uro za 6.000 SIT.

Način plačila: z virmanskim nalogom,
(predložiti potrjen izvod), na ŽR št.
52100-603-30715 s pripisom “Javni razpis
za dobavo blaga”.

11. Ostali podatki: dodatne informacije
se dobijo na naslovu, navedenem pod
7. točko, samo pismeno.

12. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

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

ročila: 23. 1. 1998.
Zdravstveni dom Novo mesto

Št. 110-1/97 Ob-5603A

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

javni razpis
za oddajo del: študija možnih lokacij na

odseku Ljubljana - Višnja Gora in
idejna rešitev za izbrano lokacijo

Orientacijska vrednost del znaša:
5,300.000 SIT.

Rok izdelave gradiva je 75 dni po podpi-
su pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 3.500 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 27. 12.
1997 dalje, od 7. do 15. ure, strokovne in-
formacije vam posreduje Branka Dervarič,
inž. (tel. 17-88-300).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 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: študija
možnih lokacij na odseku Ljubljana - Viš-
nja Gora in idejna rešitev za izbrano lokaci-
jo.” Na zunanji kuverti mora biti naslov po-
nudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 23. 1. 1998
ob 10. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

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.

Št. 110-1/97 Ob-5603B

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

javni razpis
za oddajo del: študija možnih variant,
ter idejna rešitev za izbrano varianto
bencinskega servisa na območju Brda

Orientacijska vrednost del znaša:
5,000.000 SIT.

Rok izdelave gradiva je 60 dni po podpi-
su pogodbe.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 3.500 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 27. 12.
1997 dalje, od 7. do 15. ure, strokovne in-
formacije vam posreduje Branka Dervarič,
inž. (tel. 17-88-300).

Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 23. 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: študija
možnih variant, ter idejna rešitev za izbrano
varianto bencinskega servisa na območju
Brda.” Na zunanji kuverti mora biti naslov
ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo 23. 1. 1998
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

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-5603C

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

javni razpis
za oddajo del: izdelava strokovnih
podlag in idejnega projekta za LN
magistralne ceste M-3 na odseku

Hajdina - Zagrebška cesta na Ptuju
Orientacijska vrednost del znaša:

15,000.000 SIT.
Rok oddaje projektne dokumentacije

idejnega projekta je tri mesece po podpisu
pogodbe, oziroma potrditvi variante.

Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 4.000 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 27. 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 30. 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: iz-
delava strokovnih podlag in idejnega pro-
jekta za LN magistralne ceste M-3 na od-
seku Hajdina - Zagrebška cesta na Ptuju.”
Na zunanji kuverti mora biti naslov ponud-
nika.

Javno odpiranje ponudb bo 30. 1. 1998
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 220/II.

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. 110-1/93 Ob-5604A

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 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: izdelava in dobava

cestnih smernikov za potrebe interventne
zamenjave in za druge potrebe na držav-
nih cestah v Republiki Sloveniji za leto
1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: naročnik bo priznal spo-
sobnost ponudnikom za obdobje do 31. 12.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 29. 1. 1998 do 9.30 na
naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik: vložišče, Tržaška
19/a, 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
ugotavljanje sposobnosti za izdelavo in do-
bavo cestnih smernikov.« – B.K. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 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. 061/178-80-74, faks
061/178-81-23, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 3. 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 19/a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 1. 1998 za 3.150 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom, na račun števil-
ka: 50105-601-13838.

9. Ostali podatki
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Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljublja-
na, kont. oseba Barbara Klemen, dipl. inž.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-92,
faks 061/178-83-26, soba št. 208.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 30. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 13. 4. 1998.

Št. 110-1/93 Ob-5604B

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

javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Ministrstvo za 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: izdelava in dobava

varnostnih ograj za potrebe interventne
zamenjave in za druge potrebe na M in
R cestah v Republiki Sloveniji za leto 1998.

3. Orientacijska vrednost naročila:
50,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: naročnik bo priznal spo-
sobnost ponudnikom za obdobje do 31. 12.
1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponud-
be in kakršnekoli omejitve, ki bodo upošte-
vane

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

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pred-
ložene najkasneje do 29. 1. 1998 do 8.30 na
naslov: Družba za državne ceste, d.o.o.,
Ljubljana, prevzemnik: vložišče, Tržaška
19/a, 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
ugotavljanje sposobnosti za izdelavo in do-
bavo varnostnih ograj.« – A.M. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

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

Javno odpiranje ponudb bo 29. 1. 1998
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za promet
in zveze – Direkcija RS za ceste, odpiranje
vodi strokovna komisija, Tržaška 19, Ljub-
ljana, tel. 061/178-80-74, faks
061/178-81-23, soba št. 320/III.

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

Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpi-
sa najkasneje do 13. 3. 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 19/a, Ljubljana, tel. 061/178-83-36,
faks 061/178-83-26, soba št. 105.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 1. 1998 za 3.150 SIT.

Način plačila: na blagajni DDC (soba
105) oziroma z virmanom, na račun števil-
ka: 50105-601-13838.

9. Ostali podatki

Dodatne informacije se dobijo na naslo-
vu: Družba za državne ceste, d.o.o., Ljub-
ljana, kont. oseba Aleš Merkun, grad. teh.,
Tržaška 19a, Ljubljana, tel. 061/178-83-94,
faks 061/178-83-26, soba št. 209.

10. Postopek izbire izvajalca: javni raz-
pis za izbiro izvajalca s predhodnim ugo-
tavljanjem sposobnosti.

Ponudba mora veljati do: 30. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve na-

ročila: 13. 4. 1998.
Ministrstvo za promet in zveze –

Direkcija RS za ceste

Št. 117/2006 Ob-5616

Nama trgovsko podjetje, d.d., Ljubljana,
Tomšičeva 1, Ljubljana objavlja

javni razpis
za nabavo računalniške opreme

Splošni podatki:
1. Kupec: Nama trgovsko podjetje Ljub-

ljana, d.d., Tomšičeva 1, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: nabava strojne in

programske opreme za spremljanje blagov-
nega poslovanja in POS sistema v Nama
Ljubljana. Predvideni rok nabave je prva
polovica leta 1998.

3. Razpisna dokumentacija je na razpo-
lago v tajništvu Name, d.d., Tomšičeva 1,
Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 12.
ure. Natančne informacije posreduje Gorazd
Uratnik, tel. 061/125-83-00.

4. Rok za prijavo: pri razpisu bodo upošte-
vane tiste ponudbe, ki bodo prispele do vključ-
no 16. januarja 1998 do 10. ure, na naslov:
Nama, d.d., Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana.

Ponudbe naj bodo v zaprti ovojnici z
oznako “Javni razpis, računalniška oprema
– Ne odpiraj”.

5. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente:

– podatki o ponudniku,
– ponudbo,
– izjavo ponudnika za zavarovanje iz-

polnitve pogodbene obveznosti kakor tudi
samo garancijo,

– izjavo ponudnika o zagotovljenem
vzdrževanju in garancijskem roku, ki je vsaj
24 mesecev, z navedbo odzivnega časa,

– izjavo o roku, v katerem bo ponudnik
po izteku garancijske dobe zagotavljal re-
zervne dele in vzdrževanje,

– vzorec pogodbe o nakupu in vzdrževa-
nju, ki smiselno vključuje vse naštete ele-
mente,

– reference na področju ponudbe,
– tehnično dokumentacijo, propagandno

in ostalo gradivo,
– izkaz finančnega stanja ponudnika

(BON 2),
– druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi

naročniku,
– izjavo, da so vsi podatki resnični.
6. Merila za izbiro najbolj ugodnega po-

nudnika: pri odločitvi o izbiri ponudnika bo
zlasti upoštevano:

– izpolnjevanje pogojev navedenih v raz-
pisu,

– celovitost ponudbe,
– tehnične lastnosti ponujene opreme,
– funkcionalnost, zanesljivost in sodob-

nost ponujene opreme,
– rezultati morebitnega testiranja ponu-

jene opreme,

– garancijska doba in servisiranje,
– navodila za uporabo v slovenskem je-

ziku,
– dobavni rok,
– cena v SIT, fco naročnik, vključno s

temeljnim prometnim davkom.
7. Odpiranje ponudb: izbiro najugodnej-

šega ponudnika bo opravila komisija za vo-
denje postopka javnega razpisa za nabavo
računalniške opreme. Rok izbire: Ponudni-
ki bodo do 15. marca 1998 pisno obveščeni
o izboru najboljšega ponudnika. Naročnik
nima nobene obveznosti do ponudnikov, ki
ne bodo izbrani.

Nama trgovsko podjetje, d.d.

Št. 879-97 Ob-5617

Na podlagi zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
skladno z razvojnim programom avtobu-
snega mestnega prometa v Mariboru za
srednjeročno obdobje do leta 2001, ki ga je
sprejel Mestni svet mestne občine Maribor
na  24. seji 30. 10. 1996 objavljamo

javni razpis
za izbor najugodnejšega ponudnika za

financiranje nabave avtobusov v
mestnem prometu

1. Predmet javnega razpisa je financira-
nje nabave 5 kom avtobusov v mestnem
potniškem prometu od tega 2 zgibnika in 3
solo avtobusi – nizkopodni po sistemu lea-
singa ali kredita.

2. Orientacijska nabavna vrednost znaša
160 mio SIT.

3. Merila in pogoji za izbiro najugodnej-
šega ponudnika:

– reference ponudnika,
– pogoji financiranja,
– doba odplačevanja,
– višina obroka,
– polog (lastna udeležba),
– način zavarovanja leasinga ali kredita,
– možni moratorij,
– ostali stroški financiranja,
– druge morebitne ugodnosti, ki jih za-

gotavlja ponudnik.
4. Vsebina ponudbe:
– ime ponudnika,
– dokazilo o registraciji (original ali

overjen izpisek iz sodnega registra),
– šifra dejavnosti po SKD Statističnega

urada RS,
– pisni dokaz oziroma reference o uspe-

šnem izvajanju nalog večjih nabav v prete-
klosti,

– konkretni pogoji financiranja na pod-
lagi 3. točke tega razpisa,

– navedbe kontaktne osebe ponudnika,
– rok veljavnosti ponudbe.
5. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe

v zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – po-
nudba za izbor najugodnejšega financerja na-
bave avtobusov” in navedbo imena in naslova
ponudnika. Ponudbo je potrebno oddati v roku
30 dni po objavi tega razpisa v Uradnem listu
RS, na naslov: Certus Avtobusni promet Mari-
bor, d.d., Linhartova ul. 22, 2000 Maribor.

6. Javno odpiranje ponudb bo prvi de-
lovni dan po zaključnem razpisu ob 12. uri,
v vodstvu Certus, d.d., Linhartova ul. 22,
Maribor.
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7. Ponudniki bodo o izidu razpisa obve-
ščeni v roku 30 dni po odpiranju ponudb.

8. Dodatne informacije dobijo ponudniki
pri vodstvu Finančno računovodskega sek-
torja Certus, d.d., ali po tel. 062/30-03-334,
g. Makari.

Št. 879-97 Ob-5618

Na  podlagi  zakona  o  javnih  naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) in odredbe o postopku
za izvajanje javnega razpisa za oddajo jav-
nih naročil (Ur. l. RS, št. 28/93 in 19/94) in
skladno z razvojnim programom avtobu-
snega mestnega prometa v Mariboru za
srednjeročno  obdobje  do  leta  2001,  ki
ga  je  sprejel  Mestni  svet  Mestne  občine
Maribor  na  24.  seji  30.  10.  1996
objavljamo

javni razpis
za nabavo avtobusov za javni mestni

promet
1. Naročnik: Certus Maribor, d.d. v ime-

nu Mestne občine Maribor
2. Predmet javnega razpisa je nakup

5 kom avtobusov za javni mestni promet.
3. Avtobus mora zadoščati tehničnim po-

gojem varnosti, imeti mora predpisane ate-
ste, zagotovljen servis in rezervne dele ter
poleg opreme še naslednjo opremo:

– solo izvedba 3 kom,
– zgibni avtobus 2 kom,
– kapaciteta  mora  biti  zgrajena  tako,

da   je   zagotovljenih   čimvečje   število
stojišč,

– višina poda – nizkopodne izvedbe za
solo avtobus,

– standardna izvedba za zbigni avtobus,
– EURO II motor,
– zavorni sistem ABS, ASR,
– avtomatski menjalnik,
– hidravlični volan,
– notranja idealna višina avtobusa je za-

radi prevoza potnikov s smučmi 2,5 m. Vsaj
en del avtobusa mora zadoščati temu pogoju,

– vozilo mora imeti vsaj trojna vrata
(spredaj, v sredini in za zadnjim kolesom),

– za solo avtobus se cena tudi oblikuje z
možnostjo vstopa in izstopa z invalidskim
vozičkom (opcija).

4. Ponudba mora vsebovati:
– naslov in naziv dejavnosti ponudnika,
– overjeno dokazilo o registraciji,
– tehnični opis,
– pogoje kupoprodaje s ponudbenim pre-

dračunom in bonitetami,
– garancijske roke,
– seznam servisov in prospekte.
5. Merila za izvedbo najugodnejšega po-

nudnika so:
– boniteto avtobusa o dosedanji eksploa-

taciji z vidika kakovosti,
– cena in plačilni pogoji,
– dobavni rok,
– garancija,
– dodatna oprema,
– ugodnosti servisiranja in pri nabavi re-

zervnih delov.
6. Rok za oddajo ponudb je 30 dni po

objavi v Uradnem listu RS. Ponudniki mo-
rajo dostaviti ponudbe na naslov: Certus Av-
tobusni promet Maribor, d.d., Linhartova
ul. 22, 2000 Maribor, v zaprti kuverti z
naslovom ponudnika z oznako: "Ne odpiraj
– javni razpis za nabavo avtobusov."

7. Javno odpiranje ponudb bo prvi delovni
dan po zaključnem razpisu ob 12. uri, v vods-
tvu Certus, d.d., Linhartova ul. 22, Maribor.

8. Ponudniki  bodo  obveščeni  o  izbiri
ponudnika  v  roku  14  dni  po  odpiranju
ponudb.

9. Dodatne informacije dobijo ponudni-
ki pri vodstvu Certus, d.d., tehnični direktor
Božidar Varnica, tel. 062/30-03-304.

Certus Maribor, d.d.

Ob-5631

Javni razpis
za dobavo opreme za pralnico v

varstveno delovnem centru
1. Predmet razpisa je dobava:
– industrijskega pralnega stroja, kapaci-

tete 15 kg,
– industrijskega sušilnega stroja, kapa-

citete 14–15 kg,
– industrijskega likalno sušilnega stroja

– dolžina valja 1400 mm.
2. Orientacijska vrednost razpisne opre-

me znaša 2,200.000 SIT.
3. Lokacija dostave: Center za socialno

delo – VDC Lenart, Maistrova ulica.
4. Merila za izbiro najugodnejšega

ponudnika so:
– dobavni rok,
– reference ponudnika,
– garancija in servis z odzivnim časom

popravila,
– cena,
– plačilni pogoji,
– dodatne  ugodnosti,  ki  jih  ponudnik

nudi.
Najcenejša ponudba ni nujno najugod-

nejša ponudba.
5. Dodatne informacije lahko zainteresi-

rani ponudniki dobijo na CSD Lenart, tel.
062/724-217, Josip Lukač.

6. Rok za oddajo pisnih ponudb je 10 dni
po objavi v Uradnem listu RS, na naslov
CSD Lenart. Ponudbe morajo biti v zaprti
ovojnici z oznako: “Ne odpiraj – razpis za
opremo pralnice”.

7. Javno odpiranje ponudb bo 12. 1. 1998
ob 10. uri na CSD Lenart.

8. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih ponudb komisija za odpiranje
ne bo obravnavala in bodo zavrnjene.

9. Ponudniki bodo o izidu razpisa obvešče-
ni v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb.

Center za socialno delo Lenart

Št. 128/97 Ob-5634

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: Komunalno podjetje Komunala -Ribni-
ca, kont. oseba Zakrajšek Jože, Breže 1/b,
Ribnica, tel. 861-138, faks 061/861-138.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: EL olje – ca. 450.000

litrov.
3. Orientacijska vrednost naročila: EL

olje – 21,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in

dokončanja del 12 mesecev – začetek 1. 1.
1998 in zaključek 21. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:

– kvaliteta,
– plačilni rok,
– cena,
– reference dobavitelja,
– garancija za izvršitev naročila,
– popust in druge ugodnosti,
– druga merila, navedena v razpisni do-

kumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo pris-

pele do 19. 1. 1998 do 9. ure na naslov:
Komunalno podjetje Komunala - Ribnica,
prevzemnik Vidervol Marija, Breže 1/b, 1310
Ribnica, tel. 061/861-138, faks 061/861-138.

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 19. 1. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Komunalno podjetje
Komunala - Ribnica, odpiranje vodi Zakraj-
šek Jože, Breže 1/b, Ribnica, tel.
061/861-138, faks 061/861-138.

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: Komunalno podjetje Komunala -
Ribnica, kont. oseba Zakrajšek Jože, Breže 1/b,
Ribnica, tel. 061/861-138, faks 061/861-138.

Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 1. 1998. Ponudba mora veljati do 31. 1.
1998.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 28. 1. 1998.

Komunalno podjetje
Komunala Ribnica

Sklepi o izbiri najugodnejšega
ponudnika

Št. 352/97 Ob-5580

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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Kan-
dolf Jože, dipl. inž., Trg revolucije 12, Tr-
bovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: urejanje površin v

pridobivalnem prostoru obrata Trbovlje
– RTH.

3. Orientacijska vrednost naročila:
24,000.000 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: čas reakcije v primeru intervenci-
je in celovitost opravljenih del z lastno me-
hanizacijo.



URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJEŠt. 82-87 – 29. XII. 1997 Stran 6367

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 11.
1997 ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.

Število prispelih ponudb: 6.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 7. 11. 1997.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 26. 12. 1997.

RTH, d.o.o., Trbovlje

Ob-5581

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 Vrhnika, kont. oseba Andrej Tre-
ven, dipl. inž. grad., Tržaška c. 1, Vrhnika,
tel. 755-121, faks 755-158, soba št. 24.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: izvedba nasipavanja
in globokega temeljenja za objekt novega
VVZ Antonije Kucler na Vrhniki.

3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 110 dni, začetek 10. 12.
1997 in zaključek 31. 3. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: najniž-
ja cena; druga merila, navedena v razpisni
dokumentaciji.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference, ponudbena cena, plačil-
ni pogoji, garancijski rok, ostale ugodnosti.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 11.
1997, ob 13. uri, na naslovu: Občina Vrhni-
ka, Tržaška c. 1, Vrhnika.

Število  prispelih  ponudb:  4  (6),  naj-
nižja cena: 48,759.288, najvišja cena:
62,923.360 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. 68, z dne 7. XI. 1997,
Ob- 4830.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 22. 12. 1997.

Občina Vrhnika

Št. 636/97 Ob-5582

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: 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 za prehrano:

a) sadje in zelenjava;
  1. sadje južno,
  2. sadje domače,
  3. zelenjava;
b) kruh in pekovsko pecivo;
c) mlevski izdelki in testenine;
d) meso in mesni izdelki;
f) jajca;
g) splošno prehrambeno blago.
3. Orientacijska vrednost naročila:
a) sadje in zelenjava
  1. sadje južno – 670.649,64 SIT,
  2. sadje domače – 697.771 SIT,
  3. zelenjava – 2,730.967,70 SIT,
b) kruh in pekovsko pecivo –

3,570.231,85 SIT,
c) mlevski izdelki in testenine –

1,140.388,37 SIT,
d) meso in mesni izdelki – 10,798.463,90

SIT,
f) jajca – 747.212,81 SIT,
g) splošno prehrambeno blago –

13,076.059,29 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim

je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega jim je bila priznana:

a) sadje domače
  1. sadje južno
  2. sadje domače
  3. sadje domače
I. ponudnik: Era Trgovina z živilskimi in

neživilskimi izdelki, d.d., Prešernova 10,
Velenje,

II. ponudnik: S.P. Plod, d.o.o., Preloge
25, Zg. Ložnica.

b) kruh in pekovsko pecivo
I. ponudnik: Pekarska družba Savinjski

kruhek, d.o.o., Šlandrov trg 35, Žalec,
II. ponudnik: Hmezad TP Žana, p.o., Ža-

lec, Mestni trg 2, Žalec,
III. ponudnik: Žito Pekarstvo in testeni-

narstvo, d.o.o., Šmartinska 154, Ljubljana.
c)mlevski izdelki in testenine
I. ponudnik: Trgovsko podjetje Center,

d.d., Celje, Brodarjeva 5, Celje,
II. ponudnik: Era Trgovina z živilskimi

in neživilskimi izdelki, d.d., Prešernova 10,
Velenje,

III. ponudnik: Trgovska družba Savinj-
ski Magazin Trade, d.o.o., Šlandrov trg 35,
Žalec,

IV. ponudnik: Hmezad TP Žana, p.o.,
Žalec, Mestni trg 2, Žalec,

V. ponudnik: Žito Mlini, d.o.o., Šmartin-
ska 154, Ljubljana.

d) meso in mesni izdelki
I. ponudnik: Kmetijska zadruga Laško,

z.o.o., Kidričeva 2, Laško,
II. ponudnik: Mesnine Žerak, Franci Že-

rak, s.p., Rogatec 21, Rogatec.
f) jajca
I. ponudnik: Trgovsko podjetje Center,

d.d., Celje, Brodarjeva 5, Celje,
II. ponudnik: Era Trgovina z živilskimi

in neživilskimi izdelki, d.d., Prešernova 10,
Velenje,

III. ponudnik: Kmetijska zadruga Laško,
z.o.o., Kidričeva 2, Žalec,

IV. ponudnik: Hmezad TP Žana, p.o.,
Žalec, Mestni trg 2, Žalec.

g) splošno prehrambeno blago
I. ponudnik: Era Trgovina z živilskimi in

neživilskimi izdelki, d.d., Prešernova 10,
Velenje,

II. ponudnik: Trgovska družba Savinjski
magazin Trade, d.o.o., Šlandrov trg 35, Ža-
lec.

Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,
začetek 1. 1. 1998, zaključek 31. 12. 1998.

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. 12.

1997 ob 9. uri, na naslovu: JZ Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik.

Število prispelih ponudb: 24.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis

za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja-
njem sposobnosti (50. člen ZJN).

8. Datum in številka objave javnega raz-
pisa: Uradni list RS, št. 65, z dne 24. X.
1997; Ob-4496.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 30. 12. 1997.

JZ Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Ob-5583

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 na-

črtov območja Brežice,
2.2. izdelava digitalnih katastrskih na-

črtov območja Črnomelj 3,
2.3. izdelava digitalnih katastrskih na-

črtov območja Turnišče,
2.4. izdelava skanogramov zemljiško-

katastrskih načrtov.
3. Orientacijska vrednost naročila:

2.1. – 2,000.000 SIT; 2.2. – 2,000.000 SIT;
2.3. – 1,000.000 SIT; 2.4. – 130.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 12. 1997 in zaključek 29. 12. 1997.

5. Utemeljitev  izbire  ponudnika:  dru-
ga  merila,  navedena  v  razpisni  doku-
mentaciji.

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 nalogo 2.4 ni izbran izvajalec.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 25. 11.

1997 ob 9.30, na naslovu: Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Šaranovičeva 12,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2.1. – 3;
2.2. – 3, 2.3. – 4.

Najnižja cena: 1,799.034 SIT; 1,554.530
SIT; 899.700 SIT.

Najvišja cena: 1,899.000 SIT; 1,922.271
SIT; 990.000 SIT.
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7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 14. 11. 1997; Ob-4847.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 29. 12. 1997.

Ob-5584

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 na-

črtov območja Maribor 1.
3. Orientacijska vrednost naročila:

800.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: zače-

tek 8. 12. 1997 in zaključek 12. 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.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 12.

1997 ob 9.30, na naslovu: Geodetska upra-
va Republike Slovenije, Šaranovičeva 12,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 2, najnižja ce-
na: 785.000 SIT; najvišja cena: 953.700 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: 21. 11. 1997; Ob-5092.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 29. 12. 1997.

Geodetska uprava Republike Slovenije

Ob-5585

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje,
kontaktna oseba Blaga Kazievska Jerič, dipl.
inž. farm., Oblakova 5, Celje, tel.
063/441-133.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: RTG material.
3. Orientacijska vrednost del: 17,000.000

SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu

je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega je priznana:

  1. Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
  2. Emporio Medical, d.o.o., Ljubljana,
  3. Sanolabor, d.d., Ljubljana,
  4. Auremiana, d.o.o., Sežana,

  5. Johnson & Johnson, s.e., Ljubljana,
  6. Interexport, d.o.o., Ljubljana,
  7. Impakta, d.d., Ljubljana.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,

od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: pri oce-

njevanju ponudb niso bile upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Kriterij za izbiro ponudb: kriteriji iz raz-
pisne dokumentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 11.
1997 ob 8. uri v Splošni bolnišnici Celje,
Oblakova 5, Celje.

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. 61, z dne 3. X. 1997,
Ob-4171, Uradni list RS, št. 65, z dne 24. X.
1997, Ob-4572.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 29. 12. 1997.

Ob-5586

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje,
kontaktna oseba Blaga Kazievska Jerič, dipl.
inž. farm., Oblakova 5, Celje, tel.
063/441-133.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: obvezilni in sanitet-

no potrošni material.
3. Orientacijska vrednost del:

400,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu

je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega je priznana:

Za skupino I:
  1. Emporio Medical, d.o.o., Ljubljana,
  2. JZ Mariborske lekarne OE Farma-

dent, Maribor,
  3. Gopharm, d.d., Nova Gorica,
  4. Iris, d.o.o., Ljubljana
  5. Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
  6. Medis, d.o.o., Ljubljana,
  7. Merit, d.o.o., Ljubljana,
  8. PFM-S, d.o.o., Kranj,
  9. Profarmakon, d.o.o., Ljubljana,
  10. Salus, d.d., Ljubljana,
  11. Sanolabor, d.d., Ljubljana,
  12. Simps’s, d.o.o., Trzin,
  13. Tosama, d.d., Domžale.
Za skupino II:
  1. Auremiana, d.o.o., Sežana,
  2. Emperio Medical, d.o.o., Ljubljana,
  3. JZ Mariborske lekarne OE Farma-

dent, Maribor,
  4. Gopharm, d.d., Nova Gorica,
  5. Hibiskus, d.o.o., Ljubljana,
  6. Iris, d.o.o., Ljubljana,
  7. Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
  8. PFM-S, d.o.o., Kranj,
  9. Profarmakon, d.o.o., Ljubljana,
  10. Salus, d.d., Ljubljana,
  11. Sanolabor, d.d., Ljubljana,
  12. Simps’s, d.o.o., Trzin.
Za skupino III:

  1. JZ Mariborske lekarne OE Farma-
dent, Maribor,

  2. Interxport, d.o.o., Ljubljana.
  3. Iris, d.o.o., Ljubljana,
  4. Johnson & Johnson, p.e., Ljubljana,
  5. Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
  6. Medis, d.o.o., Ljubljana,
  7. Omnia Media, d.o.o., Koper,
  8. Profarmakon, d.o.o., Ljubljana,
  9. Salus, d.d., Ljubljana,
  10. Sanolabor, d.d., Ljubljana.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,

od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: pri oce-

njevanju ponudb niso bile upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Kriterij za izbiro ponudb: kriteriji iz raz-
pisne dokumentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 13. 11.
1997 ob 8. uri v Splošni bolnišnici Celje,
Oblakova 5, Celje.

Število prispelih ponudb: 24.
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. 61, z dne 3. X. 1997,
Ob-4187, Uradni list RS, št. 65, z dne 24. X.
1997, Ob-4571.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 29. 12. 1997.

Ob-5587

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

sklep
o priznanju sposobnosti

1. Naročnik: Splošna bolnišnica Celje,
kontaktna oseba Blaga Kazievska Jerič, dipl.
inž. farm., Oblakova 5, Celje, tel.
063/441-133.

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

rial in embalaža.
3. Orientacijska vrednost del: 8,000.000

SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnika, ki mu

je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega je priznana:

  1. Kemofarmacija, d.d., Ljubljana,
  2. Sanolabor, d.d., Ljubljana,
  3. Medis, d.o.o., Ljubljana,
  4. Iris, d.o.o., Ljubljana.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,

od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: pri oce-

njevanju ponudb niso bile upoštevane pre-
ference za domače ponudnike.

Kriterij za izbiro ponudb: kriteriji iz raz-
pisne dokumentacije.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 11.
1997 ob 8. uri v Splošni bolnišnici Celje,
Oblakova 5, Celje.

Število prispelih ponudb: 7.
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. 61, z dne 3. X. 1997,
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Ob-4173, Uradni list RS, št. 65, z dne 24. X.
1997, Ob-4570.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 29. 12. 1997.

Splošna bolnišnica Celje

Ob-5588

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: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Debevec Aleksander, Grajska 2, Za-
gorje ob Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/61-078, soba št. 9.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: javni razpis za izbiro

izvajalca brez omejitev za dobavo jam-
skega lesa.

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: 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: razmerje cena/kvaliteta, plačilni
pogoji, kakovost ponujenih del.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo dne 16. 12.
1997, naročnik Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., Grajska 2, Zagorje ob Savi.

Število  prispelih  ponudb:  3,  najnižja
cena: 6,510.680 SIT, najvišja cena:
9,310.000 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
Zagorje ob Savi

Ob-5589

ERICo Velenje, Inštitut za ekološke ra-
ziskave, Koroška 58, Velenje, objavlja na
podlagi tretjega odstavka 42. člena ZJN (Ur.
l. RS, št. 24/97)

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
Po analizi ponudb, prispelih na razpis –

zbiranje ponudb za nakup laboratorijske
opreme (Ur. l. RS, št. 68/97, Ob-4825), je
bila izbrana naslednja oprema:

1. Merilniki za pline
Prispele ponudbe: Echo, d.o.o., Mikro +

polo, d.o.o. in Sanolabor, d.d.
Izbran ponudnik: Echo, d.o.o., Sloven-

ske Konjice.
2. Aparat za pripravo ultra čiste vode
Prispele ponudbe: Labsys, d.o.o., KLG,

d.o.o., Labena, d.o.o., Mikro + polo, d.o.o.
in Sanolabor, d.d.

Izbran ponudnik: Mikro + polo, d.o.o.,
Maribor.

3. Prenosni vzorčevalnik odpadne vode
z merilcem pretoka

Prispele ponudbe: Mikro + polo, d.o.o.,
Technoprocur, d.o.o. in Deps, d.o.o.

Izbran ponudnik: Deps, d.o.o., Ruše.
4. Liofilizator
Prispele ponudbe: Labsys, d.o.o., KLG,

d.o.o., Labena, d.o.o., Mikro + polo, d.o.o.,
DonauLab, d.o.o., Sanolabor, d.d., Scan,
d.o.o. in Merel, d.o.o.

Izbran ponudnik: Scan, d.o.o., Predvor.
5. Aparatura za meritve BPK.
Prispele ponudbe: KLG, d.o.o., Mikro +

polo, d.o.o. in Sanolabor, d.d.
Izbran ponudnik: Mikro + polo, d.o.o.,

Maribor.
6. Laboratorijski pH meter
Prispele ponudbe: Echo, d.o.o., Labsys,

d.o.o., KLG, d.o.o., Belmet, d.o.o., Mettler
Toledo, d.o.o., Labena, d.o.o., Mikro + po-
lo,  d.o.o.,  DonauLab,  d.o.o.  in  Sanola-
bor, d.d.

Izbran ponudnik: Mettler Toledo, d.o.o.,
Ljubljana.

7. Homogenizator
Prispele ponudbe: Labsys, d.o.o., KLG,

d.o.o., Mikro + polo, d.o.o., DonauLab,
d.o.o. in Sanolabor, d.d.

Izbran ponudnik: DonauLab, d.o.o.,
Ljubljana.

Odločujoča merila za izbiro so bila na-
vedena v razpisu in razpisni dokumentaciji.

ERICo Velenje
Inštitut za ekološke raziskave

Št. 81-11/178 Ob-5590

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: Elektro-Slovenija, d.o.o., kont. oseba
mag. Emil Mandeljc, Hajdrihova 2, Ljublja-
na, tel. 061/125-03-33, faks 061/219-389.

2. Predmet javnega naročila: dobava
dveh kosov prenosnega WAN protokol
analizatorja z ustreznim priborom in pro-
gramsko opremo.

Navedba vsebine: 8,300.000 SIT.
3. Rok izvedbe del: do 3 mesece.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,

navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: skupna ponudbena vrednost, rok
plačila, reference ponudnika na objektih
ELES-a, možnost kasnejše nadgradnje po-
nujene opreme.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 12.
1997 ob 10. uri, v sejni sobi Elektro-Slove-
nija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 3, najnižja ce-
na: 9,346.766,72 SIT, najvišja cena:
9,428.858,71 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.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 19. 12. 1997.

Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-5591

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in Mi-
nistrstvo za okolje in prostor, Urad RS za
prostorsko planiranje, kont. oseba mag. Fran-
čiška Podlesnik, Dunajska 47, Ljubljana, tel.
061/178-70-58, faks 178-70-64, soba št. 308.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: razvojno-raziskoval-

na naloga. Strokovna gradiva za pripra-
vo energetskih planov in prostorskega
plana RS s področja energetske infra-
strukture – komunalna energetika.

3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.

4. Dobavni rok: 2 meseca.
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: vsebina in obseg dela, metodolo-
gija, reference.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 12.
1997 ob 10. uri, na naslovu: MGD in
MOP-UPP, Dunajska 47, Ljubljana.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 7,600.000 SIT, najvišja cena: 8,400.000
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: 2. 1. 1998.

Ministrstvo za okolje in prostor
Urad RS za prostorsko planiranje

Št. 914/97 Ob-5592

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
Ksenija Ševerkar, dipl. ek., Zaloška cesta 2,
Ljubljana, tel. 061/311-634, faks
061/315-583.

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
  1. Požarno zavarovanje objektov,

opreme, drobnega inventarja in zalog Kli-
ničnega centra.

  2. Zavarovanje odgovornosti Klinič-
nega centra.

3. Orientacijska vrednost naročila:
34,650.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: za dobo enega leta oziroma
v primeru, da so ponujeni ugodnejši pogoji
na daljše časovno obdobje se lahko sklene
tudi daljša pogodba.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike v vi-
šini 1%.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:

  1. višina premije in popusti,
  2. pogoji zavarovanja,
  3. reference ponudnika,
  4. druge ugodnosti.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja

ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 12.

1997 ob 12. uri, na naslovu: Klinični center
Ljubljana, Zaloška 7, predavalnica IV, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 23,006.431 SIT, najvišja cena:
41,331.692 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.

Predvideni datum objave dodelitve na-
ročila: 30. 12. 1997.

Klinični center Ljubljana

Št. 110-1/97 Ob-5603J

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih, (Uradni list
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
javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev za: priključek Slovenska

Bistrica - sever; zasaditev obcestnega
prostora

Izvajalec: Podjetje za urejanje hudourni-
kov, Ljubljana.

Orientacijska vrednost del znaša
8,000.000 SIT.

Rok pričetka je takoj po podpisu pogod-
be, rok dokončanja razpisanega dela je 30. 4.
1998.

Javno odpiranje ponudb je bilo dne, 10. 10.
1997 ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, so-
ba št. 220/II. Kontaktna oseba je Vladimir
Breščak, dipl. inž., tel. 062/224-559.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika je bila najnižja cena.

Št. 110-1/97 Ob-5603K

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih, (Uradni list
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
javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev za: izvedba protihrupnih

ukrepov na območju naselja Vižmarje
ob AC Kranj - Šentvid

Izvajalec: Podjetje za urejanje votokov,
Celje.

Orientacijska vrednost del znaša
48,000.000 SIT.

Rok pričetka je takoj po podpisu pogod-
be, rok dokončanja del je 6 mesecev po
podpisu pogodbe.

Javno odpiranje ponudb je bilo dne,
14. 11. 1997 ob 9. uri v prostorih Direkcije
Republike  Slovenije  za  ceste,  Ljubljana,
Tržaška 19,  soba  št.  220/II.  Kontaktna
oseba  je  Slavko  Žličar,  dipl.  inž.,  tel.
485-076.

Merilo za izbiro najugodnejšega ponud-
nika je bila najnižja cena.

DARS, d.d.

Ob-5612

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

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Naročnik: Osnovna šola Mislinja, Šen-

tilj pod Turjakom 1, Mislinja, tel.
0602/55-223.

2. Predmet javnega naročila: storitev.
Navedba vsebine: prevoz osnovnošol-

skih otrok v Občini Mislinja, ki so več kot
4 km oddaljeni od šole na relacijah, navede-
nih v razpisni dokumentaciji za koledarska
leta od 1998 do vključno 2002.

3. Orientacijska vrednost razpisanih pre-
vozov za koledarsko leto znaša skupno
14,000.000 SIT.

4. Utemeljitev izbire ponudnika: naj-
ugodnejša cena za km prevoza in ustrezen
vozni park.

Število prispelih ponudb: 4.
6. Kraj in datum odpiranja javnih po-

nudb: 9. 12. 1997 na OŠ Mislinja ob 13. uri.
Osnovna šola Mislinja

Št. 480/97 Ob-5613

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: Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
Hrastnik, koknt. oseba  Nives Venko, Cesta
3. julija 7, Hrastnik, tel. 0601/43-361, faks
0601/44-000, soba št. 28.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup specialnega to-

vornega vozila za prevoz smetarskih kon-
tejnerjev in za delo s priključnimi stroji.

3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: zaključek april 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upošte-

vane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane

ponudbe: najnižja ponudbena cena in ugod-
ni plačilni pogoji.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 11.
1997 ob 13. uri, na naslovu: Komunalno
stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija
7, Hrastnik.

Število prispelih ponudb: 6, najnižja ce-
na: 22,619.997 SIT, najvišja cena:
23,411.631 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,
Ob-4556.

Št. 480/97 Ob-5614

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: Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,
Hrastnik, koknt. oseba  Nives Venko, Cesta
3. julija 7, Hrastnik, tel. 0601/43-361, faks
0601/44-000, soba št. 28.

2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.

Navedba vsebine: komplet izvedba ka-
nalizacijskega kolektorja za območje No-
vi dom.

3. Orientacijska vrednost naročila:
17,000.000 SIT.

4. Rok začetka in dokončanja del: zače-
tek 1. 12. 1997 in/ali zaključek 1. 4. 1998.

5. Utemeljitev  izbire  ponudnika:  dru-
ga  merila,  navedena  v  razpisni  doku-
mentaciji.

Pri ocenjevanju ponudb so bile upošte-
vane preference za domače ponudnike.

Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: reference ponudnika in ugodna
ponudbena cena.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 14. 11.
1997 ob 12. uri, na naslovu: Komunalno
stanovanjsko podjetje, d.d., Cesta 3. julija
7, Hrastnik.

Število prispelih ponudb: 5, najnižja ce-
na: 14,035.892 SIT, najvišja cena:
18,766.881,50 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,
Ob-4555.
Komunalno-stanovanjsko podjetje, d.d.,

Hrastnik

Ob-5615

V skladu z zakonom o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) in na podlagi poročila
strokovne komisije za izvedbo javnega raz-
pisa, Mestna občina Slovenj Gradec – Cola-
tio plin, d.o.o., sprejme naslednji

sklep
1. IBE, d.d., Svetovanje, projektiranje in

inženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana, je iz-
bran na javnem razpisu za izvajalca za izde-
lavo projektov PGD in PZI srednje in niz-
kotlačne plinovodne instalacije na območju
Mestne občine Slovenj Gradec (objavljen v
Uradnem listu RS, št. 70/97).

2. IBE, d.d., Svetovanje projektiranje in
inženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana, je iz-
bran kot najugodnejši ponudnik in v celoti
izpolnjuje v razpisu določena merila.

3. IBE, d.d., Svetovanje projektiranje in
inženiring, Hajdrihova 4, Ljubljana, je dol-
žan v 15 dneh od izdaje sklepa skleniti
pogodbo o izvajanju del v skladu s pogoji
in interesi naročnika; v nasprotnem prime-
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ru bo naročnik štel, da je odstopil od po-
nudbe.

Mestna občina Slovenj Gradec

Ob-5635

Na podlagi 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: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
kont. oseba Štosir Stanko, Komenskega 12,
Ljubljana, tel. 061/321-140, 0609/628-072,
faks 061/131-00-94.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava bivalne in uč-

ne opreme.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

4,283.874 SIT.
4. Dobavni rok: 45 dni.
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

ponudbe: ustreznost ponudbe glede na za-
hteve naročnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 12.
1997 ob 9. uri na naslovu: Center šolskih in
obšolskih dejavnosti, Komenskega 12, Ljub-
ljana.

Število prispelih ponudb 2, najnižja cena
4,283.874 SIT, najvišja cena 5,049.960 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 70 z dne 14. 11. 1997
Ob-4881.

Ob-5636

Na podlagi 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: Center šolskih in obšolskih dejavnosti,
kont. oseba Štosir Stanko, Komenskega 12,
Ljubljana, tel. 061/321-140, 0609/628-072,
faks 061/131-00-94.

2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava bivalne učne

in kuhinjske opreme.
3. Vrednost dodeljenega naročila:

7,840.668 SIT.
4. Dobavni rok: 45 dni.
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 ponud-
be: ustreznost ponudbe glede na zahteve
naročnika.

6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb

Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 12.
1997 ob 11. uri na naslovu: Center šolskih
in obšolskih dejavnosti, Komenskega 12,
Ljubljana.

Število prispelih ponudb 6, najnižja cena
5,563.608 SIT, najvišja cena 7,840.668 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.

Datum in številka objave javnega razpi-
sa: Ur. l. RS, št. 70 z dne 14. 11. 1997
Ob-4880.

Center šolskih in obšolskih
dejavnosti, Ljubljana

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa

Št. 110-1/97 Ob-5603Č

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:

AC Pesnica - Slivnica:
izdelava katastrskih načrtov

Izvajalec: Geodetski zavod Maribor.
Vrednost del znaša: 28,041.800 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-5603D

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:

izvdbo temeljenja objektov
na AC Divača - Kozina

Izvajalci: SGP Primorje Ajdovščina, SCT
d.d. Ljubljana, SGP Kraški zidar Sežana.

Vrednost del znaša: 23,771.951 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-5603E

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:

AC Divača - Kozina: trasa
Izvajalci: SGP Primorje Ajdovščina, SCT

d.d. Ljubljana in SGP Kraški zidar Sežana.
Vrednost del znaša: 180,310.192,20 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-5603F

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:
pobiranje cestnine na AC v Republiki

Sloveniji v letu 1997
Izvajalec: Javno podjetje za vzdrževanje

avtocest, Ljubljana.
Vrednost del znaša: 120,000.000 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-5603G

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:

izvedbo protuhrupnih ukrepov
in ukrepov proti pršenju

na AC Hrušica - Vrba
Izvajalec: SGP Primorje, Ajdovščina.
Vrednost del znaša: 33,318.131,20 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-5603H

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:

izdelavo idejnega projekta za AC odsek
Cogetinci - Vučja vas - Radmožanci
Izvajalec: Biro za projektiranje Lineal

d.o.o., Maribor.
Vrednost del znaša: 107,754.059 SIT.

Št. 110-1/97 Ob-5603I

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:
prometno opremo: varnostne ograje na

AC Arja vas - Vransko
Izvajalec: Liko - Industrija kovinske

opreme d.d., Liboje.
Vrednost del znaša: 39,309.874,70 SIT.

Št. Su 135/97-9 Ob-5605

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

osnovne podatke
o oddaji javnega naročila brez javnega

razpisa
1. Ustavno sodišče Republike Slovenije,

Beethovnova ulica 10, Ljubljana, je na pod-
lagi 7. točke 1. odstavka 55. člena zakona o
javnih naročilih sklenilo na 13. seji komisi-
je za organizacijska in gospodarska vpraša-
nja 15. 12. 1997, da pristopi k oddaji javne-
ga naročila brez javnega razpisa.

2. Predmet javnega naročila: dve eno-
sobni stanovanji s kvadraturo med 35 in
45 m2, eno eno in polsobno stanovanje s
kvadraturo do 50 m2, vse v Ljubljani. Cena
za enosobno stanovanje ne sme presegati
12,000.000 SIT, za eno in polsobno stano-
vanje 12,500.000 SIT in za dvosobno stano-
vanje 13,000.000 SIT.

3. Stanovanja morajo imeti centralno
kurjavo, telefonski priključek, TV priklju-
ček in po možnosti ne smejo biti starejša od
deset let. Pogodba se sklene takoj, stanova-
nje pa mora biti vseljivo najkasneje v treh
mesecih po sklenitvi pogodbe.

4. Vsa podrobnejša pojasnila daje Janko
Koren, dipl. pravnik, direktor služb Ustav-
nega sodišča RS, Beethovnova 10, Ljublja-
na, tel. 177-64-00.

Ustavno sodišče Republike Slovenije
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Sklici skupščin
in nasprotni predlogi

Št. 117 Ob-5573

Začasna uprava družbe na podlagi
21. člena statuta delniške družbe CP Novo
mesto, d.d., Ljubljanska 47, Novo mesto,
sklicuje

1. redno sejo skupščine
Cestnega podjetja Novo mesto, d.d.,

Ljubljanska 47, Novo mesto,
ki bo dne 28. 1. 1998 ob 12. uri v dvora-

ni Kulturnega centra Janez Trdina v Novem
mestu, Novi trg 5 in skupaj z začasnim nad-
zornim svetom predlaga naslednji dnevni
red in sklepe skupščine:

1. Otvoritev  skupščine,  ugotovitev
sklepčnosti  in  izvolitev  delovnih  teles
skupščine.

Predlog sklepa: izvolijo se delovna tele-
sa skupščine v naslednji sestavi:

1. Za predsednika skupščine se za ob-
dobje določeno s statutom izvoli odvetnik
Simon Jeglič, Jadranska 18, Ljubljana.

2. Za preštevalca glasov se imenujeta:
Mojca Ivanušec, CP Novo mesto, d.d. in
Erika Keber, CP Novo mesto, d.d.

2. Poslovnik o delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o

delu skupščine v predlaganem besedilu.
3. Seznanitev s poročilom začasne upra-

ve o poteku lastninskega preoblikovanja
podjetja.

Predlog sklepa: skupščina se je seznani-
la s poročilom začasne uprave o lastnin-
skem preobilikovanju podjetja.

4. Seznanitev s poslovnim poročilom
družbe za leto 1996.

Predlog sklepa: skupščina se je seznani-
la s poslovnim poročilom družbe za leto
1996.

5. Imenovanje pooblaščenega revizorja.
Predlog sklepa: za revizijo računovod-

skih izkazov družbe se imenuje družba
Dynamic, d.o.o., Revizijska družba, Velike
Brusnice 69, Brusnice.

6. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za člane nadzornega sve-

ta – predstavnike delničarjev se za dobo
štirih let izvolijo:

1. Mateja Toplak,
2. Marjan Dvornik,
3. Karel Kapš,
4. Igor Retelj.
7. Določitev višine sejnin članom nad-

zornega sveta.
Predlog sklepa: nadzorni svet je za svoje

delo upravičen do sejnine. Predsedniku pri-
pada sejnina v višini 400 DEM v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, članom pa v višini 300 DEM v
tolarski protivrednosti. Poleg tega pripada
članom nadzornega sveta za udeležbo na
seji tudi povračilo potnih in drugih razum-
nih stroškov.

Gradivo za skupščino družbe s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled na sede-
žu družbe CP Novo mesto d.d., Novo me-

sto, Ljubljanska 47, vsak delovni dan med
10. in 12. uro.

Udeležba in glasovanje na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej

odločajo delničarji, ki so vpisani v delniški
knjigi pri Klirinško depotni družbi na dan
15. 1. 1998 oziroma njihovi pooblaščenci
ali zakoniti zastopniki. Glasuje se osebno
ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in
sicer na podlagi glasovnic, ki jih prejmejo
delničarji ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
za zastopanje na skupščini mora biti pisno.

Prijava udeležbe na skupščini
Pozivamo delničarje, pooblaščence in za-

stopnike, da udeležbo na skupščini in ure-
sničevanje glasovalne pravice prijavijo za-
časni upravi najkasneje tri dni pred pričet-
kom zasedanja skupščine. Pooblaščenci mo-
rajo hkrati s prijavo poslati tudi pisna
pooblastila.

Sklepčnost skupščine
Skupščina je sklepčna, če bo ob sklicu

prisotnih vsaj 50% vseh glasov. Če skupšči-
na ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponov-
no zasedanje z istim dnevnim redom istega
dne ob 13. uri na mestu prvega sklica. Ob
ponovljenem sklicu bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega os-
novnega kapitala.

Vse delničarje prosimo, da se zaradi raz-
delitve glasovnic zglasijo na mestu zaseda-
nja skupščine pol ure pred začetkom
skupščine.

Vljudno vabljeni!
Cestno podjetje Novo mesto, d.d.

začasna uprava

Št. 33/97 Ob-5593

Direktorica Trdnjave, pooblaščene inve-
sticijske družbe, d.d., Prešernova 1a, Vele-
nje, na osnovi statuta družbe in zakona o
investicijskih skladih in družbah za uprav-
ljanje ter zakona o gospodarskih družbah
sklicuje

4. skupščino
Trdnjave, pooblaščene investicijske

družbe, d.d.,
ki bo v četrtek, 5. 2. 1998 ob 11. uri na

sedežu družbe v Velenju, Prešernova 1a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnev-

nega reda, ugotovitev sklepčnosti in imeno-
vanje predsednika skupščine, preštevalca
glasov ter notarja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani dnevni red. Imenujejo se predsednik
skupščine, preštevalec glasov in notar.

2. Sprememba članstva nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skladno s predlogom

nadzornega sveta družbe skupščina potrdi
zamenjavo člana nadzornega sveta.

3. Obravnava in sprejem sklepa o po-
gojnem povečanju osnovnega kapitala za-
radi izvedbe pripojitve in prevzema Trd-
njave I, pooblaščene investicijske družbe,
d.d., Velenje in potrditev revizije poveča-
nja kapitala.

Predlog sklepa: kapital družbe se zaradi
pripojitve in prevzema Trdnjave I, poob-
laščene investicijske družbe, d.d., ter za-
gotovitve delnic delničarjem prevzete druž-
be pogojni poveča za njen osnovni kapital
v višini 872,303.000 SIT in tako povečan
znaša:

– osnovni kapital: 3.368,805.000 SIT,
– odobreni kapital: 168,440.000 SIT.
Potrdi se revizijsko poročilo o poveča-

nju osnovnega in odobrenega kapitala (dru-
gi odstavek 518. člena zakona o gospodar-
skih družbah), ki je sestavni del tega sklepa.

4. Obravnava in sprejem sklepa o pripo-
jitvi in prevzemu Trdnjave I, pooblaščene
investicijske družbe, d.d., kot prevzete druž-
be in potrditev pripojitvene pogodbe.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o pripojitvi in prevzemu Trdnjave I, poob-
laščene investicijske družbe, d.d., kot prev-
zete družbe, vzame na znanje poročilo upra-
ve o pripojitveni pogodbi, poročilo uprave
o letnih obračunih in o stanju prevzemne in
prevzete družbe za zadnja tri poslovna leta
ter revizijska poročila o pripojitvi in potrdi
pogodbo o pripojitvi in za podpis pooblasti
direktorico družbe Hrnčič Brigito. Pripoji-
tvena pogodba je sestavni del tega sklepa.

Glasovanje
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
svojo udeležbo v skladu z 10.3.3. točko sta-
tuta Trdnjave, pooblaščene investicijske
družbe, d.d. pisno prijavijo družbi najmanj
tri dni pred skupščino. Prijavi je potrebno
priložiti potrdilo o lastništvu delnic.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, se zasedanje ponovi istega dne ob
11.30. Ponovljeno zasedanje veljavno odlo-
ča ne glede na višino na zasedanju zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Gradivo za sejo je vsem delničarjem na
vpogled v prostorih A Trust, družbe za
upravljanje s skladi, d.d., Prešernova 1a,
Velenje, deset dni pred zasedanjem skupšči-
ne med 8. in 15. uro.

Trdnjava, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Velenje

Št. 33/97 Ob-5594

Direktorica Trdnjave, pooblaščene inve-
sticijske družbe, d.d., Prešernova 1a, Velenje,
na podlagi statuta družbe in zakona o investi-
cijskih skladih in družbah za upravljanje ter
zakona o gospodarskih družbah sklicuje

3. skupščino
Trdnjave I, pooblaščene investicijske

družbe, d.d.,
ki bo v četrtek, 5. 2. 1998 ob 13. uri na

sedežu družbe v Velenju, Prešernova 1a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnev-

nega reda, ugotovitev sklepčnosti in imeno-
vanje predsednika skupščine, preštevalca
glasov ter notarja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani dnevni red. Imenujejo se predsednik
skupščine, preštevalec glasov in notar.

2. Obravnava in sprejem sklepa o pripo-
jitvi družbe k Trdnjavi, pooblaščeni investi-
cijski družbi, d.d., kot prevzemni družbi in
potrditev pogodbe o pripojitvi.

Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o pripojitvi družbe k družbi Trdnjava, poob-
laščena investicijska družba, d.d., kot prev-
zemni družbi, vzame na znanje poročilo
uprave o pripojitveni pogodbi, poročilo
uprave o letnih obračunih in o stanju prev-
zete družbe za zadnja tri poslovna leta ter
revizijska poročila o pripojitvi in potrdi po-
godbo o pripojitvi in za podpis pooblasti
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direktorico družbe Hrnčič Brigito. Pripoji-
tvena pogodba je sestavni del tega sklepa.

3. Imenovanje pooblaščenca za prevzem
delnic prevzemne družbe.

Predlog sklepa: za prevzem delnic prev-
zemne družbe Trdnjava, pooblaščena inve-
sticijska družba, d.d. v korist delničarjev
Trdnjave I, pooblaščene investicijske druž-
be, d.d. se na podlagi drugega odstavka 521.
člena zakona o gospodarskih družbah poob-
lasti AC BPH, d.d.

Glasovanje
Seje skupščine se lahko udeležijo delni-

čarji ali njihovi pooblaščeni zastopniki, ki
svojo udeležbo v skladu z 10.3.3. točko sta-
tuta Trdnjave I, pooblaščene investicijske
družbe, d.d. pisno prijavijo družbi najmanj
tri dni pred skupščino. Prijavi je potrebno
priložiti potrdilo o lastništvu delnic.

Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, se zasedanje ponovi istega dne ob
13.30. Ponovljeno zasedanje veljavno odlo-
ča ne glede na višino na zasedanju zastopa-
nega osnovnega kapitala.

Gradivo za sejo je vsem delničarjem na
vpogled v prostorih A Trust, družbe za
upravljanje s skladi, d.d., Prešernova 1a,
Velenje, deset dni pred zasedanjem skupšči-
ne med 8. in 15. uro.

Trdnjava I, pooblaščena investicijska
družba, d.d., Velenje

Št. 33/97 Ob-5595

Direktorica A Trust, družbe za upravlja-
nje s skladi, d.d., Prešernova 1a, Velenje, na
podlagi statuta družbe in zakona o gospo-
darskih družbah sklicuje

5. skupščino
A Trusta, družbe za upravljanje s skladi,

d.d.,
ki bo v četrtek, 5. 2. 1998 ob 9. uri na

sedežu družbe v Velenju, Prešernova 1a.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, potrditev dnev-

nega reda, ugotovitev sklepčnosti in imeno-
vanje predsednika skupščine, preštevalca
glasov ter notarja.

Predlog sklepa: skupščina sprejme pred-
lagani dnevni red. Imenujejo se predsednik
skupščine, preštevalec glasov in notar.

2. Sprememba članstva nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skladno s predlogom

nadzornega sveta družbe skupščina potrdi
zamenjavo člana nadzornega sveta.

4. Predlog delitve dobička za leto 1996.
Predlog sklepa: čisti dobiček poslovne-

ga leta 1996 ostane nerazporejen.
Glasovanje
Delničarji, ki se iz opravičenih razlogov

ne morejo udeležiti seje skupščine, lahko
glasujejo pisno, s telegramom, teleksom ali
telefaksom, vendar morajo nedvomno izra-
ziti ali določen sklep sprejmejo ali ne. Del-
ničarja lahko na skupščini zastopa tudi dru-
ga oseba, vendar mora predložiti pisno
pooblastilo delničarja.

A Trust,
družba za upravljanje s skladi, d.d.,

Velenje

Št. 1654/97 Ob-5596

Na podlagi 22. člena statuta družbe Gra-
dis Teo, Tehnične, ekonomske in organiza-

cijske storitve, d.d., Ljubljana, začasna upra-
va družbe vabi delničarje na

1. sejo skupščine
družbe Gradis Teo, d.d., Ljubljana,
ki bo v četrtek, 29. 1. 1998 ob 14. uri, v

veliki sejni sobi (IV. nadstropje – terasa) na
sedežu družbe, na Šmartinski c. 134/a v
Ljubljani.

Dnevni red:
1. Odprtje skupščine in predhodna ugo-

tovitev sklepčnosti.
2. Obravnava in sprejem sklepa o ime-

novanju organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog začasne upra-

ve in začasnega nadzornega sveta se za pred-
sednika skupščine imenuje Ljubo Cimer-
man, za preštevalca glasov pa Slobodan Pa-
ripovič in Franc Pogačar.

Skupščini bo prisostvovala notarka Ma-
rina Ružič-Tratnik.

3. Obravnava  in  ugotavljanje  sklep-
čnosti.

4. Seznanitev z dnevnim redom.
5. Poročilo začasne uprave o poteku last-

ninskega preoblikovanja družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme na

znanje poročilo začasne uprave o lastnin-
skem preoblikovanju.

6. Poročilo začasne uprave o poslovanju
v obdobju 1993–1995.

Predlog sklepa: skupščina sprejme na
znanje poročilo začasne uprave o poslova-
nju v obdobju 1993–1995.

7. Obravnava in sprejem letnega poroči-
la za leto 1996.

Predlog sklepa: na predlog začasne upra-
ve in na podlagi mnenja začasnega nadzor-
nega sveta skupščina sprejme poročilo za
leto 1996.

8. Razrešitev začasnega nadzornega sve-
ta in izvolitev članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta:

1. Skupščina razreši dosedanje člane za-
časnega nadzornega sveta:

– Slobodan Paripovič,
– Franc Pogačar,
– Ljubo Cimerman,
– Simona Zrim,
– Jože Sovič.
2. Skupščina izvoli naslednje člane nad-

zornega sveta – predstavnike delničarjev:
– Matevž Šink,
– Slobodan Paripovič,
– Ljubo Cimerman.
9. Seznanitev skupščine s članoma nad-

zornega sveta, izvoljenima iz vrst zaposle-
nih.

Predlog sklepa: skupščina se seznani s
članoma nadzornega sveta – predstavniko-
ma zaposlenih.

10. Obravnava in sprejem sklepa o ime-
novanju revizorja.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za revizorja družbe za
poslovno leto 1997 imenuje Podboršek, re-
vizijska družba k.d., Ljubljana.

11. Določitev sejnin za člane nadzorne-
ga sveta.

Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se določi sejnine članom
nadzornega sveta v višini 30.000 SIT, bruto
za predsednika in 20.000 SIT bruto za člane
nadzornega sveta.

12. Informacija o pridobitvi lastnih del-
nic.

Predlog sklepa: skupščina sprejema na
znanje informacijo o pridobitvi lastnih del-
nic.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresni-
čevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopni-
ki, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupšči-
ne prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave
družbe in so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Popolno gradivo za skupščino je delni-
čarjem na vpogled na sedežu družbe pri
Mojci Kerec ali Vesni Bregar, in sicer vsak
delovni dan od 9. do 14. ure, od 5. 1. 1998
dalje.

Delničarje prosimo, da morebitne na-
sprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni upra-
vi v desetih dneh od objave sklica.

V primeru, da ob napovedani uri skupšči-
na ne bo sklepčna, se skupščina ponovno
sestane uro kasneje. V tem primeru je
skupščina sklepčna ne glede na število pri-
sotnih delnic.

Gradis Teo, d.d., Ljubljana
začasna uprava

Št. 10/97 Ob-5629

Na podlagi točke 7.3. statuta TIO, Tek-
stilne industrije Otiški Vrh, d.d., Otiški Vrh
53, Šentjanž pri Dravogradu, uprava družbe
sklicuje

5. skupščino
delniške družbe TIO,

ki bo v četrtek, 29. 1. 1998 ob 12. uri na
sedežu TIO, d.d., Otiški Vrh 53, Šentjanž
pri Dravogradu.

Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev

sklepčnosti.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se

sklepčnost skupščine.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa uprave: izvoli se pred-

sednik skupščine, dva preštevalca glasov in
imenuje notar za sestavo notarskega zapisa.

3. Obravnava in sprejem sklepa uprave.
Predlog sklepa uprave: sprejme se sklep

uprave, da uprava začne takoj postopke, ki
izhajajo iz 257 (1). člena zakona o gospo-
darskih družbah.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem
na vpogled v tajništvu Uprave TIO, Tekstil-
na industrija Otiški Vrh, d.d., Otiški Vrh 53,
Šentjanž pri Dravogradu, vsak delovni dan
od 10. do 13. ure.

Predlogi delničarjev
Na skupščini se odloča o objavljenih

predlogih po posameznih točkah dnevnega
reda.

Nasprotni predlogi delničarjev k posa-
meznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in oddani v 7
dneh po objavi tega sklica v tajništvu Upra-
ve TIO, Tekstilna industrija Otiški Vrh, d.d.,
Otiški Vrh 53, Šentjanž pri Dravogradu.
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Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,

njihovi pooblaščenci in zastopniki, če najka-
sneje tri dni pred zasedanjem skupščine v
tajništvu uprave TIO, Tekstilna industrija
Otiški Vrh d.d., Otiški Vrh 53, Šentjanž pri
Dravogradu, pisno prijavijo svojo udeležbo.

Člani uprave in nadzornega sveta se lah-
ko udeležijo skupščine tudi, če niso delni-
čarji.

Glasovanje:
O vseh točkah dnevnega reda je glasova-

nje javno – z glasovnicami, ki jih udeležen-
ci prejmejo ob vstopu na skupščino.

Pooblastila morajo biti pisna.
Opozorilo
Če je sklic skupščine neuspešen se

skupščina ponovi naslednji dan ob isti uri v
istem prostoru.

Po ponovnem sklicu skupščina odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.

Dvorana, v kateri bo skupščina, bo odpr-
ta pol ure pred uradnim začetkom. V tem
času bomo delili glasovnice.

Vljudno vabljeni!
TIO, Teksitlna industrija

Otiški Vrh, d.d.,
uprava

Ob-5574

Družba BTC Shopping center, družba za
ustanavljanje in upravljanje podjetij, d.o.o.,
Ljubljana, Šmartinska 152, v skladu z do-
ločbo drugega odstavka 454. člena zakona o
gospodarskih družbah, objavlja

sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala,
sprejet na skupščini družbenikov, ki je

potekala dne 12. 12. 1997:
Osnovni kapital družbe v višini

1.724,486.419 SIT se zniža za
1.722,986.419 SIT na 1,500.000 SIT.

Znižanje osnovnega kapitala se izvrši
efektivno, tako da se del sredstev, ki so
doslej pokrivala osnovni kapital sprosti in
vrne oziroma izplača edinemu družbeniku.

Pozovejo se znani upniki, da se zglasijo
pri družbi in izjavijo ali soglašajo z zmanj-
šanjem osnovnega kapitala.

Upnikom, ki z znižanjem ne soglašajo se
poravna njihove zahtevke.

Upnike družbe BTC Shopping center,
d.o.o., Ljubljana pozivamo, da se zglasijo
na sedežu družbe, na naslovu Šmartinska
152 in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem
osnovnega kapitala.

BTC Shopping center, d.o.o., Ljubljana

Razne objave

Št. 61 Ob-5575

Iskra SEM SPS, Servis poslovnih stavb,
d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana objavlja

jazpis
za zbiranje ponudb za oddajo prostora v

najem

1. Naročnik je upravitelj poslovne stav-
be Tržaška 2, Iskra SEM SPS, d.o.o., Tr-
žaška 2, Ljubljana.

2. Nemen razpisa je zbiranje ponudb inte-
resentov, ki bi bili pripravljeni kot protiuslugo
za najem poslovnega prostora prevzeti dolo-
čena dela pri vzdrževanju poslovne stavbe.

3. Za oddajo v najem je namenjen po-
slovni prostor »mizarska delavnica« v kleti
poslovne stavbe Tržaška 2 v velikosti 45 m2

skupaj s kombiniranim mizarskim strojem
in mizarsko mizo.

4. Dela vzdrževanja poslovne stavbe za-
jemajo predvsem mizarska, vodoinstalater-
ska in električarska opravila. Od ponudni-
kov pričakujemo samoiniciativnost in sa-
mostojnonst pri delu.

5. Pričakujemo, da se bodo na razpis za
zbiranje ponudb prijavile firme in samostoj-
ni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje
navedenih dejavnosti. Z izbiranim ponudni-
kom bomo sklenili najemno pogodbo in po-
godbo o vzdrževanju poslovnih prostorov.

6. Merila za izbor ponudnikov:
– ponujene ugodnosti v zamenjavo za na-

jem prostora,
– dosedanje delovne reference,
– konkurenčnost ponujenih cen.
7. Ponudba naj vsebuje naslednje ele-

mente:
a) fotokopijo dokazila o registraciji,
b) opis storitev, ki so jih pripravljeni nu-

diti (s cenikom),
c) lastna tehnična opremljenost.
8. Čas za oddajo ponudb je 14 dni od

objave v Uradnem listu RS.
9. Ponudbe pričakujemo na naslov: Iskra

SEM SPS, d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana, v
zaprti kuverti, kjer je poleg gornjega naslo-
va v levem spodnjem kotu napis “najem”.

10. Po zaključenem zbiranju ponudb bo-
mo prispele ponudbe pregledali in po po-
trebi od ponudnikov zahtevali dodatne in-
formacije. Kolikor bomo ponudnika izbra-
li, bomo z njim sklenili tudi pogodbo o
sodelovanju.

11. O svoji odločitvi bomo vse ponudni-
ke pismeno obvestili.

12. Ogled prostorov in poslovne stavbe je
možen po predhodni najavi. Eventualne dodat-
ne informacije dajeta upravnik Božo Verbič in
vodja operative Andolšek Bojan, Tržaška 2,
Ljubljana ali po telefonu 12-54-020 in 211-700,
mobitel 041-646-733 in 0609-646-733.

Iskra SEM SPS,
Servis poslovnih služb d.o.o.,

Ljubljana

Ob-5576

Emona Commerce, proizvodnja in trgo-
vina, d.o.o., v stečaju, Šmartinska 130, Ljub-
ljana objavlja

javno zbiranje ponudb
za prodajo nevnovčenega premoženja

Stečajni dolžnik poziva vse zainteresira-
ne, da na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Ljubljani Opr. št. 25/92
z dne 8. 12. 1997 odkupijo nevnovčeno pre-
moženje stečajnega dolžnika pod pogoji do-
ločenimi v tej objavi.

I. Kapitalski deleži v družbah v skupni
knjigovodski vrednosti:

– Globtrade G.m.b.H München, Nemčija,
– ABS Commerce Veliko Gradište, ZRJ,

– Port Brčko, BIH,
– Emona Trade Čakovec, Hrvaška.
II. Sredstva (osnovna sredstva, zaloge,

itd.) v poslovnih enotah stečajnega dolžnika
v drugih republikah bivše Jugoslavije, v
skupni knjigovodski vrednosti:

– Predstavništvo Beograd,
– PE Vodanj, Smederevo,
– PE Čačak,
– PE Kruševac,
– PE Boljevac.
III. Druge naložbe v skupni knjigovod-

ski vrednosti:
– namakalni sistem Ruski krstur, ZRJ,
– zemljišča, CAR.
IV. Terjatve do upnikov v BIH, Hrvaški,

Makedoniji, ZRJ, v skupni knjigovodski
vrednosti.

Premoženje bo prodano ponudnikom po
plačilu določenega % knjigovodske vredno-
sti posameznega dela premoženja.

Procent plačila knjigovodsko določene
vrednosti premoženja:

I. Kapitalske naložbe – 2%.
II.
– osnovna sredstva – 30%,
– zaloge – 1%.
III. Druge naložbe – 5%.
IV. Terjatve – 5%.
Vsi razpoložljivi podatki o premoženju

se nahajajo pri stečajnem dolžniku, kjer je
možen ogled dokumentov po dogovoru na
tel. 061/14-13-186.

Ponudniki lahko dajejo svoje ponudbe o
nakupu premoženja s priporočeno pošto v
roku 14 dni od dneva objave na naslov ste-
čajnega dolžnika. Z najugodnejšimi ponud-
niki, pri čemer bo poleg višine ponudbe od-
ločilen tudi rok plačila, bo stečajni dolžnik
sklenil kupne pogodbe. Po predložitvi do-
kaza o plačilu bodo prejeli dokumentacijo o
posameznem delu premoženja.

Emona Commerce, d.o.o., v stečaju
Ljubljana

stečajni upravitelj
Janez Žnidaršič

Ob-5606

Romih Alojzij s.p. prevoz blaga s ka-
mioni, Vrbno 25, 3230 Šentjur, obveščam
stranke, da bom z dne 29. 3. 1998 opustil
dejavnost prevozov.

Ob-5607

Ciril Podkrajšek, EMŠO 2903938500271
odjavlja podjetje s 15. 1. 1998 Podkrajšek
Ciril, dipl. inž., svetovanje in inženiring v
industrijski energetiki s.p., 1000 Ljubljana,
Martinčeva 32.

Ob-5611

Podpisana Cvetličarna Žabkar Martina,
s.p., Ravno 14, Raka, objavlja prenehanje
obratovanja.

Ob-5608

Hoteli Bernardin, d.d., Portorož, Obala
2, preklicuje veljavnost pravokotne štam-
piljke z vsebino: HOTELI BERNARDIN
d.d. ALBERGHI BERNARDIN s.p.a. Por-
torož – Portorose (brez številke).

Ob-5609

Firma  SETR,  d.o.o.,  Vir  48, Ivančna
Gorica,  preklicujemo  štampiljko  pravo-
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kotne oblike  z  naslednjo  vsebino:  SETR,
d.o.o.,  Žužemberk,  p.s.,  Vir  48,  tel.
0609/613-444.

Ob-5610

Zavod za kulturo Žalec, Aškerčeva 9A,
Žalec, preklicuje štampiljko okrogle oblike
s premerom 3,4 cm. V krogu je napis z
velikimi tiskanimi črkami: ZAVOD ZA
KULTURO ŽALEC, p.o. V sredini je grb
RS, pod grbom je število 3, pod številom pa
še enkrat izpisan ŽALEC.

Potne listine

Adrović Hazbija, Študentovska 13, Ljub-
ljana, potni list št. AA 933405. s-84078

Alibabić Nedžad, Ulica Juleta Gabrovška
21, Kranj, potni list št. AA 648311, izdala
UE Kranj. p-84037

Bećirović Dijana, Zavodnje 22 a, Šo-
štanj, potni list št. BA 384783. p-84053

Bećirović Najla, Zavodnje 22 a, Šoštanj,
potni list št. AA 899531. p-84054

Bivic Slavko, Primožičeva 32, Ljublja-
na, potni list št. AA 217560. s-84201

Breznik Janez, Ravenska cesta 42 a, Bel-
tinci, potni list št. AA 420911. p-84079

Brmež Frančiška, Črtomirova 20, Ljub-
ljana, potni list št. BA 453725. s-84024

Cigoj Jožef, Črniče 70 e, Črniče, potni
list št. AA 26416. g-84142

Cilenšek Zoran, Prvomajska 4, Litija,
potni list št. BA 625334. s-84160

Cipot Štefan, Sebeborci 68, Martjanci,
potni list št. BA 017830, izdala UE Murska
Sobota. p-84006

Cipot Štefan, Sebeborci 68, Martjanci,
prepustnico za Avstrijo št. AG 012523, iz-
dala UE Murska Sobota. p-84007

Deželak Janez, Rakovlje 33, Braslovče,
potni list št. AA 36020. p-84061

Erman Franjo, Dražgoška 4, Ljubljana,
potni list št. BA 415044. s-84169

Fahd Arnel, Jakčeva 8, Ljubljana, potni
list št. BA 662860. s-84171

Gomišček Anton, Cesta IX. Korpusa 88,
Nova Gorica, potni list št. AA 984108, izda-
la UE Nova Gorica. g-84035

Gomišček Darinka, Cesta IX: Korpusa
88, Nova Gorica, prepustnico AI 41886.
g-84036

Gomišček Rok, Cesta IX. Korpusa 88,
Nova Gorica, prepustnico AI 117344, izda-
la UE Nova Gorica. g-84037

Adamlje Peter, Frtica 4, Litija, preklicu-
je original priglasitveni list, op. št.
23-0045/95, izdan 16. 5. 1995. s-84178

Artič Štefka, Rogatec 241, Rogatec,
preklicuje priglasitveni list, št. 54-0458-94.
p-84071

Baznik Martin, Matvice 30, Leskovec,
preklicuje obrtno dovoljenje, št. 190814/95,
izdano dne 15. 5. 1995. g-84093

Bradač Peter Anton, Dvor 74, Dvor, pre-
klicuje priglasitveni list, št. 038/0037-93,
mat. št. 5445827, izdala RUJP izp. Novo
mesto dne 12. 11. 1993. g-84187

Cajnko Jelka s.p., Alpska 1, Bled, pre-
klicuje original priglasitveni list št.
44-0099/94. g-84021

Cotman Igor, Godič 86, Stahovica, pre-
klicuje original priglasitveni list, št.
15-0249/94, izdala RUJP, izpostava Kam-
nik dne 13. 5. 1994. s-84155

Čarman Drenka, Cardak 26, Črnomelj,
preklicuje odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 015387/0235/00-15/1995, izdala OZS
dne 6. 3. 1995. g-84068

Dornik Vincenc, Poreber 7, Kamnik, pre-
klicuje original priglasitveni list opr. št.
15-0839/95 z dne 1. 3. 1995. s-84041

Lavrenčič Viljem, Cesta na Boč 15, Ro-
gaška Slatina, preklicuje priglasitveni list,
št. 054-0604/94, izdan dne 27. 12. 1994.
p-84073

Lekić  Marinko  s.p.,  Vodnikova  4,
Ljubljana, preklicuje licenco za opravlja-
nje javnih prevozov v notranjem prostem
cestnem prometu št. 000195/121-37/1997.
s-84042

Luskovec Janja, Ulica Lizike Jančarjeve
10, Ljubljana, preklicuje original priglasi-
tveni list, št. 27-0016/95, izdano dne 22. 3.
1996. s-84132

Mabo, Dolinškova 3, Ljubljana, prekli-
cuje zavarovalno polico, št. 0470059, izdala
zavarovalnica Tilia. s-84098

Podpečan Anton, Janezovo polje 2,
Ljubno, preklicuje priglasitveni list, št.
35031694, mat. št. obrata 5135757.
g-84126

Rode Boštjan, Pod Lipami 80, Ljublja-
na, preklicuje original priglasitveni list, št.

Gorenc Stanislav, Mali Koren 8, Raka,
potni list št. AA 850930. p-84040

Ivnik Marjana, Gubčeva 2, Krško, potni
list št. BA 516184. p-84038

Jašari Uka, Grobelno 100, Grobelno, pot-
ni list št. AA 704101. p-84057

Kenk Igor, Černetova 6, Ljubljana, potni
list št. AA 462108. s-84065

Klemenc Klemen, Gregoričeva 11, Jese-
nice, potni list št. AA 663347. p-84024

Knoll Borut, Stošičeva cesta 5, Kranj,
potni list št. AA 343143, izdala UE Kranj.
g-84048

Kokol Nina, Gotska 13, Ljubljana, potni
list št. BA 379984. s-84064

Kopinič Anica, Strma pot 4, Metlika, pot-
ni list št. AA 641974. g-84146

Kopinič Božidar, Strma pot 4, Metlika,
potni list št. AA 641975. g-84147

Kozlevčar Marjan, Litijska 29, Šmartno
pri Litiji, potni list št. BA 207486. s-84168

Kresnik Jure, Legen 144, Šmartno, potni
list št. BA 156402. g-84108

Kusetić Zdenka, Rojčeva 22, Ljubljana,
preklic potnega lista, št. AA 129039, objav-
ljen v Ur. l. RS, št. 80/97. s-84186

Kvaternik Branko, Gregorčičeva 1/a, Ilir-
ska Bistrica, potni list št. AA 419324, izdala
UE Ilirska Bistrica. s-84004

Lešnik Marjan, Lackova 201, Limbuš,
potni list št. BA 57649, izdala UE Maribor.
g-84033

Mejač Anita, Ljubljanska 3/a, Kamnik,
potni list št. BA 678813, izdala UE Kamnik.
g-84034

Mesarič Tomaž, Gospejna 16, Maribor,
potni list št. AA 322851, izdala UE Mari-
bor. p-84015

Meznarič Sonja, Mala Vas 43, Gorišni-
ca, potni list št. BA 391850. g-84206

Mrak Vinko, Žauzerjeva 9, Ljubljana,
potni list št. BA 499621. p-84056

Orbanič Bruno, Ul. oktob. revolucije 18
c, Izola, potni list št. AA 205178. g-84204

Oven Marija, Trnovska 10, Ljubljana,
potni list št. AA 929448. s-84140

Panić Barbara, Dolina pri Lendavi 26,
Lendava, potni list št. BA 413113. p-84074

Pavlič Romana, Cesta M. Tita 76 a, Jese-
nice, potni list št. AA 196838. p-84060

Piršič Vlasta, Adergas 1, Cerklje, potni
list št. AA 705768, izdala UE Kranj. s-84153

Pivec Anica, Pohorska 14, Maribor, pot-
ni list št. BA 503951, izdala UE Maribor.
p-84018

Prelog Drago, Mezgovci ob Pesnici 9 a,
Dornava, potni list št. BA 657396. g-84145

Pretnar Dejan, Kamnogoriška 49, Ljub-
ljana, potni list št. BA 448144. s-84112

Izgubljene listine
preklicujejo

28-2100/95, izdal RUJP izp. Ljubljana Vič
Rudnik dne 5. 7. 1995. s-84207

Vengust  Alojz,  Brezovica  17,  Kro-
pa, preklicuje odločbo OZS, št.
014641/1982/00-54/1995 in reprezentativ-
no obrtno dovoljenje. g-84069

Vertačnik Peter, Loke pri Mozirju 49,
Mozirje, preklicuje original priglasitveni list
št. 35-0502/94 5184001 z dne 28. 12. 1994.
s-84001
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Rajh Silvestra, Jeruzalemska 1, Ljuto-
mer, potni list št. AA 526006. p-84022

Ramadani Albert, Heroja Nandeta 31,
Maribor, potni list št. AA 911643. p-84041

Remec Tonček, Osek 50, Šempas, potni
list št. AA 152884, izdala UE Nova Gorica.
g-84002

Ribič Janez, Dupleški vrh 50, Spodnji
Duplek, potni list št. AA 136781. p-84010

Sijarič Lela, Palmejeva 22, Ljubljana,
potni list št. AA 832216. s-84111

Slabanja Janez, Cesta OF 25, Log, potni
list št. AA 862395. s-84082

Šabič Edin, Šmartinska cesta 14, Ljub-
ljana, potni list št. BA 637589. s-84209

Štucin Irena, Platiševa 17, Cerkno, potni
list št. BA 517967, izdala UE Idrija. p-84014

Štucin Jože, Trebenče 12, Cerkno, potni
list št. AA 125849, izdala UE Idrija. p-84013

Tominec Sebastjan, Lipca 10, Logatec,
potni list št. BA 004012, izdala UE Logatec.
s-84053

Trifunov Vlada, Volaričeva 42, Postoj-
na, potni list št. BA 489485. p-84062

Velkavrh Marko, Dragomelj 61, Domža-
le, potni list št. AA 101378. s-84101

Vidic Igor, Vandotova 49, Ljubljana,
potni list št. BA 453895. s-84196

Vodeb Mateja, Ostrožno 21 b, Ponikva,
potni list št. AA 667164. p-84058

Zalašček Ljubomir, Rimska ploščad 13,
Ptuj, potni list št. BA 392826. g-84066

Žargar Anton, Zagrajškova 7, Mlaka pri
Kranju, potni list št. AA 344927, izdala UE
Kranj. s-84061

Druge listine
Aberšek Iztok, Pretnarjeva 3, Ljubljana,

vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S37105, št. reg. 44863. s-84137

Agencija Lori s.p., Titova 45, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 0119071 in
zeleno karto, št. št. 82952. g-84188

Alibabić Suljo, Senožeče 87 b, Senože-
če, spričevalo Srednje gradbene šole, izda-
no leta 1982. g-84122

Ambrož Berto, Riharjevec 2, Šmartno
pri Litiji, spričevalo 1. in 2. letnika Gimna-
zije Moste, izdana leta 1991/92. s-84113

Andrejaš Alojz, Hrastje 3a, Cerklje ob
Vrbi, delovno knjižico. g-84015

Arh Maja, Ob Žici 5, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGh, št. S 846140,
reg. št. 197684. s-84058

Arnež Branko, Matije Tomca 4, Domža-
le, zavarovalno polico, št. 169877, izdala
zavarovalnica Tilia. s-84152

Bažec Matej, Rozmanova 21, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. B. g-84174

Babić Miloš, Celovška 90, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, št. S
321065, št. reg. 99261. s-84179

Babič Drago, Maurerjeva 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011530, št. reg. 202270. s-84118

Bambič Jožica, Cesta na Krko 11, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13227, izdala UE Grosuplje. s-84019

Bandel Silvan, Ziherlova 6, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 479453, izdala zava-
rovalnica Adriatic. s-84139

Baranja Bela, Sotina 119b, Rogašovci,
vozniško dovoljenje, št. 22763. p-84005

Bele Irena, Selce 37, Pivka, indeks Fa-
kultete za farmacijo, izdan leta 1996.
g-84124

Berden Nataša, Preglov trg 12, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
814853, reg. št. 177541. s-84054

Bevc Jože, Šmarjeta 68, Šmarješke to-
plice, spričevalo o končani šoli za voznika
motornih vozil, št. 2262, izdal Šolski center
za kov. stroko Novo mesto. s-84095

Bečan Robert, Stanežiče 8, Ljubljana, in-
deks, izdala Naravoslovno tehniška fakulte-
ta v Ljubljani, oddelek za montanistiko leta
1991. s-84030

Bizjak Damjan, Viška cesta 49 a, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
185099, S 212550, izdala UE Ljubljana.
s-84031

Božič Boris, Nova vas 23c, Radovljica,
vozniško dovoljenje. g-84011

Božič Peter Jožef, Verovškova 43, Ljub-
ljana, delovno knjižico. s-84192

Borštnar Andrej, Vrhek 30, Tržišče, voz-
niško dovoljenje, kat. AGH, št. 11042.
p-84020

Borštnar Drago, Tržišče 14, Tržišče, pre-
klic vozniškega dovoljenja, št. 11042, ob-
javljen v Ur. l. RS, št. 64/97. p-84019

Borštnar Špela, Glavarjeva 12 a, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 20993,
izdal LPP. s-84102

Bosanac Mira, Bosanci 6a, Vinica, in-
deks Pravne fakultete Ljubljana. s-84148

Bradač Tatjana, Beroncljeva 26, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
287696, reg. št. 36713, izdala UE Kranj.
s-84040

Bric Zdravko, Brje 82 a, Dobravlje, listi-
no. g-84110

Brzin Gregor, Rjava cesta 31, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1212510, št. reg. 183900. s-84099

Cencelj Janko, Laze 3, Dob, priglasitve-
ni list, št. 06-1229/94, mat. št. obrata
5762259, izdan dne 22. 12. 1994. g-84141

Cencelj Janko, Laze 3, Dob, diplomo
Srednje šole tehničnih strok in osebnih sto-
ritev Ljubljana, izdano leta 1988. s-84172

Cerkvenik Janez, Ljubeljska 23, Ljub-
ljana, zaključno spričevalo Šole za voznike
motornih vozil Ježica, izdano leta 1981/82.
s-84028

Cigoj Jožef, Črniče 70 e, Črniče, voz-
niško dovoljenje, ser. št. S 831113. g-84071

Cilenšek Zoran, Prvomajska 4, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1184130. s-84161

Cunder Rozalija Sonja, Čerinova 11,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, iz-
dala UE Ljubljana Bežigrad. s-84134

Cvetek Alojzija, Kneza Koclja 67, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
14726, reg. št. 38045. s-84056

Cvitko Anton, Škropeti 17 c, Karojba,
diplomo mizarskega poklica Vajenske šole,
izdano leta 1964 v Novi Gorici. p-84067

Ćehić  Eniz,  Bezenškova  18,  Ljublja-
na, zavarovalno polico 535001, izdala Za-
varovalnica Tilia, reg, št. LJ 86-76E.
s-84026

Čadež Irena, Galetova 16, Kranj, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 599690,
št. reg. 36839, izdala UE Kranj. g-84010

Čehić Eniz, Bezenškova 18, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
240240, reg. št. 176451. s-84005

Čerin Eva, Malija 66 a, Izola, spričevalo
Poklicne administrativne šole, izdano na ime
Mikič Eva. g-84086

Černe Tone, Vodovodna 4, Rakek, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 6768.
s-84202

Česnik Sara, Palčje 24, Pivka, vozniško
dovoljenje. p-84042

Čosbič Ismel, Cesta 14. divizije 23, Što-
re, vozniško dovoljenje, št. 37295. p-84046

Črešnar Ljubica, Cesta na Roglo 13, Zre-
če, delovno knjižico. p-84034

Čučič Sandi, Volčja Draga 71, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje. g-84074

Dervišević Murat, Podmilščakova 51,
Ljubljana, diplomo, izdala Šola za voznike-
Ježica leta 1981. s-84165

Dobrin Franc, Kranjska 19, Tržič, pre-
klic vozniškega dovoljenja, kat. BGH, št.
1413, objavljen v Ur. l. RS, št. 67/97.
g-84173

Dravčbaher Marko, Ramovševa 5, Ljub-
ljana, zavarovalno polico, št. 0537717, iz-
dala zavarovalnica Adriatic. s-84162

Dren Štefka, Gregorčičeva 1, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 35209. p-84001

Drobnič Bojan, Prušnikova 8, Ljubljana,
delovno knjižico. s-84007

Dujič Bruno, Lopata 196, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 31197. p-84048

Dvorančič Slaviša, Gubčeva 8, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 17666.
p-84012
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Ekart Boštjan, Spodnja Hajdina 14, Haj-
dina, potrdilo o lastništvu 91 delnic Perutni-
ne Ptuj, serije B. s-84092

Fesel Boštjan, Glavni trg 31, Muta, voz-
niško dovoljenje. p-84031

Fonda  Helena,  Latkova  vas  61,  Pre-
bold, spričevali, izdal Šolski center za bla-
govni promet Celje leta 1973 in 1974.
g-84119

Fradel Marija, Vožarski pot 10, Ljublja-
na, izkaznico vojnega veterana za brezplač-
no vožnjo, izdala UE Ljubljana-Center, št.
403, izdana dne 18. 3. 1997, šifra spisa
191-743/96. s-84116

Franko Radislava, Žaucerjeva 24, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
931932, reg. št. 199437. s-84043

Frančeškin Boštjan, Kostanjevica na
Krasu 76B, Kostanjevica na Krasu, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, izdala UE Nova Go-
rica. p-84017

Frumen Franc, Bodonci 72, Bodonci,
vozniško dovoljenje, št. 9361. p-84047

Furlan Marko, Vojkova 52, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1014572, št. reg. 201532. s-84149

Gabor Robert, Petišovci Lendavska c.
37, Lendava, delovno knjižico. p-84063

Gartnar Valent, Potoče 6 a, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
S600745, št. reg. 8645, izdala UE Kranj.
g-84190

Gašpirc Miroslav, Šmartno 37, Cerklje,
vozniško dovoljenje za inštruktorja, kat. B.
g-84070

Globokar Aleš, Gabrovčec 20, Krka, do-
voljenje CPP, št. 1800, izdala UE Grosup-
lje. s-84127

Gorenc Stanislav, Mali Koren 8, Raka,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 9782.
p-84039

Gradišar Jože, Velike Lašče 115 b, Veli-
ke Lašče, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 972519, št. reg. 143561. s-84076

Grahek Iztok, Sojerjeva 22a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
566715, reg. št. 149777. s-84063

Gril Damjan, Arja vas 6/B, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S
674555, izdala UE Žalec. p-84011

Grošelj Allen, Aškerčeva 43, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. S122045.
s-84115

Grum Andreja, Trnovski pristan 40,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
43726, izdal LPP. s-84154

Grzetič Rudolf, Titova 76 a, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
96508. g-84075

Hace Erik, Maroltova 7, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1026638,
reg. št. 170252. s-84055

Hadžić Ahmet, Frankovo naselje 163,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. 13883, izdala UE Škofja Loka.
s-84156

Hari Vlasta, Gerlinci 115, Cankova, voz-
niško dovoljenje, št. 18599. p-84002

Hasanović Zaim, Arakuša, Bosanska
Krupa, spričevalo za zidarja, izdal Zvezni
gradbeni center leta 1982. s-84193

Herodež Matej, Polzela 207 b, Polzela,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S453372. p-84065

Hodošček Lea, Nemčavci 25 a, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. 36197.
p-84028

Horvat Mateja, Partizanska 13A, Bel-
tinci, vozniško dovoljenje, št. 26024.
p-84003

Hrovat Franc, Osredek 16, Zreče, spri-
čevalo Poklicne kmetijske šole Šentjur, iz-
dano leta 1980. g-84176

Hrovat Melita, Malgajeva 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1105506, št. reg. 166990. s-84164

Hrvat Matija, Einspilerjeva 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S484551, št. reg. 49675. s-84182

Jager Miroslav, Obirska 27 a, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 44188,
št. reg. 9558. s-84167

Jelerič Matjaž, Merljaki 26, Renče, listi-
no. g-84150

Jereb Franci, Meline 5, Spodnja Idrija,
vozniško dovoljenje, št. 9249. p-84072

Jurgec Ana, Goričica 2, Preddvor, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. S 736032,
reg. št. 30602. g-84018

Justin Dejan, Blejska Dobrava 16 f, Blej-
ska Dobrava, priglasitveni list, št.
44-1608/95, mat. št. 5612820, izdan dne
14. 6. 1995. g-84090

Kacin Tomaž, Plužnje 12, Cerkno, voz-
niško dovoljenje, št. 9457. p-84070

Kapušin  Iztok,  Šolska  8,  Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 12911.
s-84114

Kavčič Martin, Lome 26, Črni vrh, voz-
niško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1199344, reg. št. 5260, izdala UE Idrija.
p-84016

Klemenčič Gregor, Rudija papeža 1,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
43229, S 1140935, izdala UE Kranj. s-84022

Klemenčič Ivan, Ranjkovec 19, Rogaška
Slatina, zaključno spričevalo Srednje lesar-
ske šole Maribor, izdano leta 1993. s-84210

Knez Miroslav, Spodnja Nova vas 8, Slo-
venska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. 15994. g-84072

Kokol Marija, Slomškova 7, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3203. p-84064

Kopač Valentin, Rusjanov trg 6, Ljub-
ljana, diplomo Višje šole za organizacijo
dela Kranj, št. 736/702, izdano leta 1970.
s-84117

Korošec Aleš, Jakopičeva 11, Duplica,
zavarovalno polico, št. 0427401, izdala za-
varovalnica Tilia. s-84103

Kosi Simona, Vučja vas 16, Križevci pri
Ljutomeru, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ljutomer, izdano leta 1992. g-84125

Kostanjevec Martin, Bukovci 98 a, Mar-
kovci, potrdilo o lastništvu delnic Perutnine
Ptuj, serije B in C. g-84077

Kovač Borut, Klenik 77, Pivka, vozniško
dovoljenje, št. 11771. p-84050

Kozole Miran, Titova 90, Senovo, voz-
niško dovoljenje, kat. H, št. 15159. p-84009

Košir Franc, Reboljeva 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEGH, št.
S022693, št. reg. 1686. s-84136

Krajnc Radovan, Migojnica 25a, Griže,
diplomo št. I-OST/182 Srednje tehniške šo-
le Maršala Tita Celje. g-84014

Kramar Martin, Vodnikova 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
135388, št. reg. 87472. s-84203

Križman Suzana, Jaklova 33, Grosuplje,
delovno knjižico. s-84129

Krkač Bojan, Bernetičeva 12, Koper,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Piran, izda-
no leta 1973. g-84016

Krkač Bojan, Bernetičeva 12, Koper, ma-
turitetno spričevalo Gimnazije Koper, izda-
no leta 1984. g-84017

Kropič Branko, Žabljak 19, Laporje, voz-
niško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. 15688.
g-84008

Kuntarič Darko, Pot na goro 19, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S893184, št. reg. 52244. s-84135

Langus Nikolaja, Vodnikovo naselje 36,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazi-
je Vič, izdano leta 1977 na ime Kodrič Ni-
kolaja. s-84166

Lebar Cvetka, Vučja vas 22, Križevci,
spričevalo. p-84027

Lediha Stojan, Sedejev trg 2, Cerkno,
potrdilo. p-84036

Leskovic Špela, Trnovska 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S998700,
št. reg. 206201. s-84144

Lugarič Zdenka, Cesta na Roglo 11 a,
Zreče, spričevalo, izdano leta 1983 na ime
Žurej Zdenka. g-84183

Lulić Ćazim, Novosadska 16, Ljubljana,
spričevalo OŠ Ceneta Štuparja Ljubljana,
izdano leta 1989. s-84194

Mahnič Peter, Plešivica 1 a, Sežana, služ-
bena izkaznica Carinska uprava RS. p-84029

Makari Zlatica, Kocljeva 12, Murska So-
bota, vozniško dovoljenje, št. 35832. p-84043
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Malešević Ljubinko, Čivčije, Prnjavor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
323400, reg. št. 129716. s-84046

Malešič Tomaž, Černetova 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
932433, št. reg. 179163. s-84157

Mali Darko, Sveteljeva 17, Šenčur, za-
varovalno polico št. 0532424, izdala Zava-
rovalnica Tilia. s-84062

Mausar Jožef, Blasov breg 15, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 413129, št. reg. 40227. s-84205

Mehle Polona, Mokrška ulica 18, Ljub-
ljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 1512,
izdal LPP. s-84067

Mehle Ponikvar Evelina, Velika Račna
20 b, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 8974. s-84200

Mele Jožef, Žabnica 61, Notranje gori-
ce, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
768911, št. reg. 37935. s-84163

Merljak Saša, Cankarjeva 54, Nova Go-
rica, vozniško dovoljenje, kat. AB. p-84059

Mihelčič Marta, Nova ul. 10, Koper, voz-
niško dovoljenje, št. 1686. g-84121

Miklavc Simona, Podjunska 10, Mežica,
indeks Filozofske fakultete Ljubljana, izdan
leta 1989. s-84143

Miklič Mirko Bogomir, Hruševska 58,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0415888,
izdala zavarovalnica Tilia. s-84097

Milanović Mile, Posavec 9, Podnart, za-
ključno spričevalo Šole za voznike motor-
nih vozil Ježica, izdano leta 1980. s-84049

Miser Dragutin, Kančka 11, Dolnja Du-
brava, spričevalo 3. letnika Poklicne šole-
monter klima naprav Ljubljana, izdano leta
1975. s-84197

Mladenovič Olga, Kalinškova 22, Kranj,
mesečno vozovnico, izdal Alpetour na ime
Sašo Mladenovič. g-84181

Možina Metka, Smokuč 84, Žirovnica,
vozniško dovoljenje za moped. g-84080

Mueller Brane, Primostek 18, Gradac,
spričevalo Srednje trgovske šole Brežice,
izdano leta 1976. g-84085

Novljan Pavla, Malo Mlačevo 8, Gro-
suplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
7285. s-84133

Ožbold Marijanka, Mestni log II/8, Ko-
čevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
6551. s-84107

Okanović Enes, Gimnazijska c. 15 f, Tr-
bovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8899. g-84073

Oručević Elvir, Slamnikarska 4, Men-
geš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
24755, izdala UE Domžale. s-84027

Oset Milan, Črnoliška 12, Šentjur, spri-
čevalo Poklicne šoferske šole Boris Kidrič
Celje, izdano leta 1970. g-84087

Ostanek Darinka, Vrhpolje pri Šentvidu
9, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
GH. št. 14156, izdala UE Grosuplje. s-84023

Pangerc Janez, Spodnja Lipnica 25,
Kamna Gorica, zavarovalno polico, št.
516898, izdala zavarovalnica Tilia. g-84106

Panić Predrag, Celovška 142, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
483788, št. reg. 195630. s-84128

Peer Franc, Tlake 54 a, Rogatec, voz-
niško dovoljenje, kat. CEGH, št. 14763.
p-84076

Pelegrini Andi, Lukežiči 1 c, Renče, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 37759.
g-84177

Penko Simon, Slavina 43, Prestranek,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Postojna, št. III/562, izdano leta 1995.
g-84123

Perko Karmen, Brezje 47, Tržič, meseč-
no vozovnico za december, relacija Tr-
žič-Ljubljana. g-84089

Petelin Ernestina, Miklavičeva 4, Borov-
nica, diplomo Srednje šole za trgovinsko
dejavnost Ljubljana, št. 96/III, izdano leta
1984. s-84130

Peterlin Janez, Bela Cerkev 31, Šmar-
ješke toplice, zaključno spričevalo Avtome-
hanične šole, izdano leta 1974 v Novem
mestu in zaključno spričevalo Šole za po-
klicne voznike, izdano leta 1977 - šolski
center Novo mesto. s-84104

Petković Tanja, Praprotnikova 16, Mo-
zirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7641. s-84191

Pintar Vesna, Šorlijeva 9, Kranj, spriče-
valo 3. letnika Tekstilne šole v Kranju, iz-
dano leta 1980/81. g-84012

Pirnat Rudolf, Štajerska cesta 66, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 631844, št. reg. 78684. s-84170

Plantosar Boro, Ver. Desinič, Celje, di-
plomo št. 284. p-84008

Požar Mirko, Čepno 15, Sežana, voz-
niško dovoljenje, št. 6415. p-84051

Potokar Sabina, Smoletova 12, Ljublja-
na, dijaško izkaznico Srednje upravno ad-
ministrativne šole v Ljubljani. s-84003

Potočnik Igor, Miheličeva 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
116830, št. reg. 216344. s-84158

Potrebuješ Majda, Topniška 11, Ljublja-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S850678, reg. št. 168477. s-84052

Premrl Dejan, Parecag 77, Sečovlje, voz-
niško dovoljenje, kat. AB, št. 8553. g-84120

Prepadnik Matjaž, Cirkuše v Tuhinju
12B, Laze, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. 18181. s-84059

Presečnik Dušan, Mariborska 141, Ce-
lje, vozniško dovoljenje, št. 28976.
p-84004

Pustotnik Ciril, Mlinše 35, Izlake, za-
ključno spričevalo Šole za voznike motor-
nih vozil Ježica, izdano leta 1875/76.
s-84044

Ržen Primož, Log 66, Škofja Loka, vo-
zovnico Alpetour št. 449788. g-84013

Ražen Janez, Maroltova 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
596493, reg. št. 95822. s-84029

Radomin Robertino, Glinškova ploščad
8, Ljubljana, delovno knjižico. s-84045

Rakuša Angela, Vrtna 3, Gornja Radgo-
na, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7596.
g-84184

Razpotnik Tomaž, Trg poh. bataljona,
Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 8383. p-84052

Rebernik Karolina, Ulica bratov Vošnja-
kov, Celje, vozniško dovoljenje, št. 2240.
p-84044

Rebolj Janko, Pijava Gorica 40, Škoflji-
ca, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1103411, št. reg. 212778. s-84131

Rekić Jusuf, Cesta na Bokalce 32, Ljub-
ljana, spričevalo o končani šoli za voznike
motornih vozil Ježica, izdano leta 1977.
s-84199

Repovž Zdenka, Črna vas 80, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064588, reg. št. 210493. s-84039

Reya Marko, Šarhova 6, Ljubljana, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 927141,
reg. št. 142104. s-84060

Rezec Alojz, Zabukovica 128, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1131305. p-84025

Rešetič Ivan, Krimska 4, Ljubljana, za-
ključno spričevalo Centra strokovnih šol v
Novem mestu, št. 455/71. s-84032

Rodman Gabrijela, Brezovo 4, Studenec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11024.
p-84069

Rošer Brigita, A. Janše 7/b, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7049. p-84023

Rupnik Jožef, Belo 7, Šmarje pri Jelšah,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
1063. p-84066

Sajevic Rafka, Luže 21, Visoko, voz-
niško dovoljenje. g-84189

Sečnik Edvard, Butajnova 41, Horjul,
spričevalo 4. letnika in zaključno spričevalo
Tehnične strojne in elektro šole Kranj, izda-
no leta 1976. s-84025

Sirotič Romana, Sečovlje 77/A, Sečov-
lje, spričevalo o zaključnem izpitu. g-84020

Sitar Samo, Hladnikova 15, Tržič, voz-
niško dovoljenje, kat. BFGH, št. reg. 3857.
p-84021

Skomina Sandi, Zalošče 30 c, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. GH. g-84109
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Slabanja Janez, Cesta OF 25, Log, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 9539.
s-84083

Smrekar Tomaž, Stari trg 15, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37065, iz-
dal LPP. s-84094

Snedic Primož, Čirče 30, Kranj, zaključ-
no spričevalo Avtomehanične šole Škofja
Loka, izdano leta 1992. s-84208

Stojan Katarina, Bodrišna vas 21, Gro-
belno, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
16557. s-84151

Strajnar Maja, Rožna ulica 9, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 44314.
s-84051

Strašek Karmen, Gozdna 20, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13392. p-84077

Strgar Štefanija, Sora pri Komendi 24 a,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
4924. s-84195

Studen Andrej, Ljubljanska 58, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 30833. p-84045

Šafar Klemen, Tolstojeva 14, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 929985,
reg. št. 200207. s-84038

Šačir Duga, Vilharjeva 21, Pivka, voz-
niško dovoljenje, št. 13382. p-84030

Šest Saša, Zadružna 28, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17371.
s-84159

Škoberne, Podjavorškova 7, Celje, voz-
niško dovoljenje, št. 36878. p-84035

Škvors Marjan, Podgorci 17, Podgorci,
zavarovalno polico št. 0492130, izdala Za-
varovalnica Adriatic. g-84009

Šorn Andrej, Dobeno 8, Mengeš, voz-
niško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 45194,
št. reg. 16742. s-84180

Štefanič Franc, Zbelovo, Loče, vozniško
dovoljenje, št. 9197. p-84049

Štrasberger Mirko, Zlogajne 12, Škoc-
jan, spričevalo o končani šoli za voznika
motornih vozil, izdal Izobraževalni center
za tehniške stroke Novo mesto, št. 4440.
s-84057

Štulanovič Mevo, Veliko Mlačevo 59,
Grosuplje, spričevalo Poklicne Srednje le-
sne šole Škofja Loka. g-84084

Tekavec Bine, Kozinova 13, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 43069.
s-84047

Telban Lovro, Sovodenj 22, Sovodenj,
zaključno spričevalo Šole za voznike mo-
tornih vozil Ježica, izdano leta 1973/74.
s-84006

Tepina Tadej, Pestotnikova 18, Kranj,
mesečno vozovnico, št. 460193, izdal Alpe-
tour. g-84185

Torkar Nadja, Nevlje 33, Kamnik, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 17407.
s-84175

Trček Anton, Poljanska cesta 34, Gore-
nja vas, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 7564, izdala UE Škofja Loka. s-84091

Vadnal Ludvik, Slavina 32, Prestanek,
vozniško dovoljenje, št. 2518. p-84026

Velkavrh Marko, Dragomelj 61, Domža-
le, delovno knjižico. s-84100

Veranič Darko, Nova cerkev 88, Nova
cerkev, zaključno spričevalo za avtomeha-
nika, izdano leta 1973. g-84088

Vodišek Vesna, Valentiničeva 2, Laško,
vozniško dovoljenje, št. 11464. p-84068

Vodušek Franc, Vir pri Stični 94, Ivanč-
na Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 4745. s-84105

Vogrinc Milena, Kettejeva 5, Izola, voz-
niško dovoljenje, kat. BGH, št. 7675.
g-84081

Vranešič Jurij, Vrhovci 2, Adlešiči, voz-
niško dovoljenje. p-84075

Vukelič Mladen, Delavska 15, Ljublja-
na, zavarovalno polico, št. 0470078, izdala
zavarovalnica Tilia. s-84138

Zalar Branka, Župeno 5, Cerknica, di-
jaško mesečno vozovnico, št. 38369.
s-84050

Zhao Dong, Frankopanska 23, Ljublja-
na, delovno dovoljenje, št. 0424467371.
s-84078

Zilavac Vojko, Ožbal 5, Radlje, spriče-
valo Poklicne rudarske šole Velenje, izdano
leta 1973. p-84055

Zorič Aleksander, Brezje pri Senovem,
Leskovec, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. 10318. p-84032

Zupan Franc, Praprotna polica 29, Cer-
klje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
271760, št. reg. 5275. g-84079

Žakelj Burke Ana, Mlinska pot 19, Ljub-
ljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1010724, št. reg. 29473. s-84198

Žohar, Kersnikova 50, Celje, vozniško
dovoljenje, št. 40115. p-84033

Žužek Marija, Jakičevo 1, Velike Lašče,
zavarovalno polico, št. 040492813, izdala
Tilia Ljubljana. s-84096
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PREDPISI O DEDOVANJU
z uvodnimi pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča

Peta dopolnjena izdaja

Z večanjem obsega zasebne lastnine se precej povečuje tudi zanimanje za veljavne

predpise o dedovanju. Slovenski zakon na tem področju je bil sprejet pred dobrimi

dvajsetimi leti. Novi družbeni in gospodarski ureditvi so se poskušale približati nekatere

zakonske spremembe, v vsebino zakona in drugih predpisov o dedovanju pa je s svojimi

odločbami poseglo tudi ustavno sodišče.

Profesor dednega prava na ljubljanski pravni fakulteti dr. Karel Zupančič v zadnji izdaji

uvodnih pojasnil na poljuden način podrobneje razlaga vsebino posameznih določb zako-

na o dedovanju in drugih predpisov. Posebno pozornost namenja tudi zakonu o dedovanju

kmetijskih gospodarstev, ki je začel veljati decembra 1995. Pri tem pa znova opozarja, da

je treba novi ustavni ureditvi, ki daje večji pomen lastninski in dedni pravici, prilagoditi

tudi zakonodajo na tem področju.

Poleg prečiščenega besedila zakona o dedovanju so v tej knjižici objavljeni tudi:

– zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev
– del zakona o denacionalizaciji,
– del zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav

v določenih razmerjih,

– del zakona o nepravdnem postopku,

– del zakona o davkih občanov
– del zakona o notariatu.

Cena 2.982 SIT (10432)

Naročila sprejema ČZ URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, SLOVENSKA 9,
p.p. 379/VII. Pošljete jih lahko po telefaksu 125 14 18.

Vse naše publikacije lahko kupite neposredno v prodajnem oddelku vsak dan od 7.30 do 12.30,
ob sredah tudi od 15. do 17. ure.

Informacije dobite na tel. 061/125 02 94.


