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Sodni register
KOPER
Rg-116497
Okrožno sodišče v Kopru, Gospodarski
oddelek, je s sklepom Srg št. 97/00606 z
dne 23. 12. 1997 pri subjektu vpisa VERDES, BORŠIĆ SLAVICA, k.d., trgovina na
drobno z živili, sedež: Kvedrova 11,
6000 Koper, pod vložno št. 1/04894/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme, sedeža,
družbenikov, zastopnikov, uskladitev in
spremembo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5869714
Firma: VERDES, k.d., Žigante K., trgovina in storitve
Skrajšana firma: VERDES, k.d., Žigante K.
Sedež: 6330 Piran, Prešernovo nabrežje 24
Ustanovitelji: Boršić Slavica, izstop 30.
4. 1997, izstop komanditista dne 30. 4.
1997, Žigante Karmen, Buzet, Hrvaška,
Prodani 7, vstop 30. 4. 1997, odgovarja s
svojim premoženjem, vstop novega komanditista dne 30. 4. 1997.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Boršić Slavica, razrešena 30. 4. 1997, direktor Žigante Bojan, Črni kal, Rakitovec 53,
imenovan 30. 4. 1997, zastopa družbo brez
omejitev.
Dejavnost, izbrisana dne 23. 12. 1997:
0112 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01132 Sadjarstvo; 5131
Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami;
5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5540 Točenje pijač in napitkov; 5551
Storitve menz; 552 Priprava in dostava hrane (catering).
Dejavnost, vpisana 23. 12. 1997: 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, rezen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa; 1513 Proizvodnja mesnih izdelkov in izdelov iz pertuninskega mesa; 50102 Trgovina na drobno
z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri
trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijača-
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mi, tobačnimi izdelki; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5170 Druga trgovina na
debelo; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5274 Druga popravila, d.n.;
5523 Druge nastanitve za krajši čas; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 6024 Cestni tovorni promet; 6340
Dejavnosti drugih prometnih agencij; 6412
Kurirske storitve, razen javnih poštnih storitev; 7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov;
7240 Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
bazami; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74843 Druge poslovne
dejavnosti, d.n.; 9305 Druge storitvene dejavnosti.
Pri dejavnosti pod šifro 51.18 so izvzeti
farmacevtskih izdelki.

LJUBLJANA
Rg-115262
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, je s sklepom Srg št.
97/05569 z dne 11. 11. 1997 pri subjektu
vpisa NE-KO, proizvodnja eteričnih olj in
aromatičnih dišav, razvoj in trgovina,
d.o.o., Ljubljana, Metoda Mikuža 8, sedež: Metoda Mikuža 8, 1000 Ljubljana,
pod vložno št. 1/06431/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev z zakonom
o gospodarskih družbah, spremembo firme, naslova, ustanovitelja, osnovnega kapitala, deleža, zastopnika, spremembo in
uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5369029
Firma: ERGER, trgovina, inženiring in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: ERGER, d.o.o.
Sedež: 1000 Ljubljana, Tržaška 66
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Košir Nevenka, izstop
3. 10. 1997 in Štumberger Jože, Ljubljana,
Gregorčičeva 15, vložek 1,500.000 SIT,
vstop 3. 10. 1997, odgovornost: ne odgovarja.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Košir Nevenka, razrešena 3. 10. 1997, direktor Štumerger Jože, Ljubljana, Gregorčičeva 15, imenovan 3. 10. 1997, zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 11. 11. 1997:
01120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin,
semen in sadik; 01411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 01412 Druge storitve za rastlinsko pri-
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delavo; 15320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov; 15330 Druga predelava in
konzerviranje sadja in vrtnin; 15850 Proizvodnja testenin; 15870 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov;
20200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih
plošč; 20300 Stavbno mizarstvo; 20510
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 22110
Izdajanje knjig; 22130 Izdajanje revij in periodike; 26240 Proizvodnja druge tehnične
keramike; 26250 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov; 26260 Proizvodnja ognjevzdržne keramike, 36610 Proizvodnja
bižuterije; 45110 Rušenje objektov in zemeljska dela; 45210 Splošna gradbena dela; 45220 Postavljanje ostrešij in krovska
dela; 45250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 45320 Izolacijska dela;
45330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 45340 Druge inštalacije pri gradnjah; 45410 Fasaderska in štukaterska dela; 45430 Oblaganje tal in sten; 45440 Soboslikarska in steklarska dela; 45450 Druga zaključna gradbena dela; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50500
Trgovina na drobno z motornimi gorivi;
51110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 51120 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 51130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 51140 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
51150 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 51160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 51170 Posredništvo pri
prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 51190
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 51210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 51220 Trgovina na debelo s
cvetjem in rastlinami; 51230 Trgovina na
debelo z živimi živalmi; 51240 Trgovina na
debelo s kožami, usnjem; 51250 Trgovina
na debelo s surovim tobakom; 51310 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 51320
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Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 51330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 51340 Trgovina na debelo z
alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami;
51350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 51360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 51370
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 51380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci; 51390 Nespecializirana trgovina na
debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
51410 Trgovina na debelo s tekstilom;
51420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 51430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 51440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 51450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
51470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 51510 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 51520
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
51530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo;
51540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje; 51550 Trgovina na debelo s
kemičnimi proizvodi; 51560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 51570 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 51610 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji;
51620 Trgovina na debelo z gradbenimi
stroji; 51630 Trgovina na debelo s stroji za
tekstilno industrijo; 51640 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 51650 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 51660 Trgovina na debelo s
kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 51700 Druga trgovina na debelo;
52110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 52120
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 52210 Trgovina na drobno
s svežim sadjem in zelenjavo; 52220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52230 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 52240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 52250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 52260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki;
52270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 52330 Trgovina
na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 52410 Trgovina na drobno s tekstilom; 52420 Trgovina na drobno z oblačili;
52430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 52440 Trgovina na drobno
s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 52450 Trgovina na drobno
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z
barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic;
52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in
hišnimi živalmi; 52484 Trgovina na drobno
s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z
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urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina
na drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah, d.n.; 52500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom;
52610 Trgovina na drobno po pošti; 52620
Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah;
52630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 55301 Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 55520
Priprava in dostava hrane (catering); 63110
Prekladanje; 63120 Skladiščenje; 63210
Druge pomožne dejavnosti v kopenskem
prometu; 70100 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 70200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 70310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 70320 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 71320 Dajanje
gradbenih strojev in opreme v najem;
71340 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 74130 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 74140 Podjetniško in poslovno svetovanje; 74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 74400 Ekonomsko propagiranje; 74700 Čiščenje stavb;
74841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov; 74842 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo; 90001 Zbiranje in odvoz odpadkov; 90003 Ravnanje s posebnimi odpadki; 90004 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav; 90005 Druge storitve javne
higiene; 92610 Obratovanje športnih objektov; 92720 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.; 93021 Dejavnost frizerskih, kozmetičnih in pedikerskih salonov; 93022 Dejavnost kozmetičnih salonov; 93023 Dejavnost pedikerskih salonov; 93030 Druge
storitve za nego telesa; 93050 Druge storitvene dejavnosti.

NOVA GORICA
Rg-104715
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 95/00051 z dne 19. 2. 1997
pri subjektu vpisa SUPRA, Trgovina, gostinstvo, turizem, d.o.o., Ajdovščina, sedež: Cesta 99, 5270 Ajdovščina, pod
vložno št. 1/02823/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikovanje iz d.o.o.,
v k.d., spremembo firme, skrajšane firme in
zastopnika ter uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah s temile
podatki:
Matična št.: 5732450
Firma: KRAVOS, Podjetje za trgovino,
gostinstvo in turizem, k.d., Ajdovščina
Skrajšana firma: KRAVOS, k.d., Ajdovščina
Pravnoorg. oblika: komanditna družba
Ustanovitelja: Kravos Boris, vložil
62.973 SIT, odgovornost: odgovarja s svojim premoženjem in Kravos Marko, vložil
65.586 SIT, odgovornost: ne odgovarja,
oba iz Ajdovščine, Cesta 99, vstopila 15.
12. 1992.

Oseba, pooblaščena za zastopanje: Kravos Marko, razrešen 15. 12. 1994; Kravos
Boris, razrešen 15. 12. 1994 kot direktor
in imenovan za družbenika, ki kot komplementar zastopa družbo brez omejitev.
Rg-108020
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00376 z dne 27. 5. 1997
pri subjektu vpisa MINES TEAM, Proizvodnja in predelava nojev, d.o.o., Kobarid,
sedež: Pri malnih 6, 5222 Kobarid, pod
vložno št. 1/02699/00 vpisalo v sodni register tega sodišča izstop družbenika, spremembo poslovnega deleža in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5681928
Ustanovitelj: Podoreh Ljubo, Tolmin,
Soška 5, vstop 28. 10. 1992, vložek
2,189.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Koren Edo Marjan, izstop 27. 11. 1996.
Dejavnost, vpisana 27. 5. 1997: 01131
Vinogradništvo; 0124 Reja perutnine; 0125
Reja drugih živali; 0130 Mešano kmetijstvo;
0141 Storitve za rastlinsko pridelavo;
01412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo; 0142 Storitve za živinorejo brez veterinarskih storitev; 0150 Lov in gojitev divjadi
ter lovske storitve; 0201 Gozdarstvo; 0202
Gozdarske storitve; 0501 Ribištvo; 0502
Ribogojstvo, ribiške storitve; 1411 Pridobivanje kamnin za gradbene namene; 1511
Proizvodnja in konzerviranje mesa, rezen
perutninskega; 1512 Proizvodnja in
konzerviranje perutninskega mesa; 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov in izdelov iz
pertuninskega mesa; 1520 Predelava in
konzerviranje rib in ribjih izdelkov; 1541
Proizvodnja surovega olja in maščob; 1542
Proizvodnja rafiniranega olja in maščob;
1551 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja
mlečnih izdelkov; 1552 Proizvodnja sladoleda; 1571 Proizvodnja pripravljenih krmil
za domače živali; 1572 Proizvodnja krmil za
hišne živali; 1585 Proizvodnja testenin;
1586 Predelava čaja in kave; 1587 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih
dodatkov; 1588 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane; 1589 Proizvodnja drugih živil, d.n.; 1591 Proizvodnja žganih pijač; 1593 Proizvodnja vina iz grozdja;
1594 Proizvodnja vina iz drugega sadja;
1595 Proizvodnja drugih nežganih fermentiranih pijač; 1596 Proizvodnja piva; 1598
proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač; 1721 Tkanje preje bombažnega
tipa; 1810 Proizvodnja usnjenih oblačil;
1910 Strojenje in dodelava usnja; 1920
Proizvodnja usnjene galanterije, sedlarskih
in jermenarskih izdelkov; 2030 Stavbno mizarstvo; 2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2222 Drugo tiskarstvo; 2612 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla; 2623 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov
iz keramike; 2624 Proizvodnja druge tehnične keramike; 2630 Proizvodnja zidnih in
talnih keramičnih ploščic; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2663 Proizvodnja betonske mešanice;
2670 Obdelava naravnega kamna; 2873
Proizvodnja izdelkov iz žice; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti;
2875 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov,
d.n.; 2913 Proizvodnja pip in ventilov; 2953
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Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
industrijo; 3310 Proizvodnja medicinske in
kirurške opreme in ortopedskih pripomočkov; 3430 Proizvodnja delov in dodatne
opreme za motorna vozila in njihove motorje; 3622 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov; 3640 Proizvodnja športnih izdelkov;
3650 Proizvodnja igralnih pripomočkov in
igrač; 4511 Rušenje objektov in zemeljska
dela; 4521 Splošna gradbena dela; 4523
Gradnja cest, železniških prog, letališč in
športnih objektov; 4533 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela; 50102 Trgovina na
drobno z motornimi vozili; 50301 Trgovina
na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50401 Trgovina na
debelo z motornimi kolesi, deli in opremo;
50402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo; 50403 Posredništvo
pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5123
Trgovina na debelo z živimi živalmi; 5124
Trgovina na debelo s kožami, usnjem; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5138
Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z
ribami, raki, mehkužci; 5143 Trgovina na
debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5146 Trgovina na
debelo s farmacevtskimi izdelki; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5151 Trgovina na debelo s trdimi,
tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina
na debelo z lesom, gradbenim materialom
in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 5273 Popravilo ur, nakita;
55111 Dejavnost hotelov z restavracijo;
55112 Dejavnost penzionov; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5522 Storitve kampov; 5523 Druge nastanitve za
krajši čas; 55301 Dejavnost restavracij in
gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402 Točenje pijač in napitkov v diskotekah in nočnih barih; 55403 Točenje
pijač in napitkov v drugih lokalih; 5552 Priprava in dostava hrane (catering); 6024
Cestni tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s
turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 7010
Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020

Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7110
Dajanje avtomobilov v najem; 7230 Obdelava podatkov; 7413 Raziskovanje trga in
javnega mnenja; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7470 Čiščenje stavb;
7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in
drugo razmnoževanje; 74841 Prirejanje
razstav, sejmov in kongresov; 9212 Distribucija filmov in videofilmov.
Rg-108033
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00423 z dne 28. 5. 1997
pri subjektu vpisa ZDRUŽENA CESTNA
PODJETJA SLOVENIJE, Cestno podjetje
Nova Gorica, p.o., sedež: Prvomajska 52,
5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00013/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5143497
Dejavnost, vpisana 28. 5. 1997: 1411
Pridobivanje kamnin za gradbene namene;
1421 Pridobivanje gramoza in peska; 1450
Pridobivanje drugih rudnin in kamnin, d.n.;
2320 Proizvodnja naftnih derivatov; 2661
Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja betonske mešanice; 2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2682 Proizvodnja
drugih nekovinskih mineralnih izdelkov;
2852 Splošna mehanična dela; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in
rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev;
50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102 Trgovina na drobno z motornimi
vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila
motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala; 5151 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 5521 Dejavnost planinskih in drugih domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas; 5551 Storitve menz; 6024
Cestni tovorni promet; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
73102 Raziskovanje in eksperimentalni raz-
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voj na področju tehnologije; 74201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
Rg-110465
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02056 z dne 4. 6. 1997
pri subjektu vpisa GALERIJA NEMEC, Galerijska dejavnost in založništvo, d.o.o.,
Bilje, sedež: Bilje 187/a, 5292 Renče,
pod vložno št. 1/01604/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah,
spremembo firme in skrajšane firme, izstop
in vstop družbenikov ter uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s
temile podatki:
Matična št.: 5479363
Firma: GANES, Svetovanje in prireditve, d.o.o., Bilje 187/a, 5292 Renče
Skrajšana firma: GANES, d.o.o., Bilje
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelji: Rusjan Bogomil, Volčja
Draga 39/A, vstopil 16. 7. 1990, vložek
10.000 SIT, ter Nemec Primož in Nemec
Matjaž, oba iz Renč, Bilje 102, vstopila
22. 12. 1994, vložila po 745.000 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo; Silič Magda, izstopila 22. 12. 1994.
Dejavnost, vpisana 4. 6. 1997: 2211
Izdajanje knjig; 2212 Izdajanje časopisov;
2213 Izdajanje revij in periodike; 2214 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa;
2215 Drugo založništvo; 2221 Tiskanje časopisov; 2222 Drugo tiskarstvo; 2223 Knjigoveštvo in dodelava; 2224 Priprava in proizvodnja tiskovnih sestavkov; 2225 Druge s
tiskarstvom povezane storitve; 2231 Razmnoževanje zvočnih zapisov; 2232 Razmnoževanje videozapisov; 2233 Razmnoževanje računalniških zapisov; 50101 Trgovina na debelo z motornimi vozili; 50102
Trgovina na drobno z motornimi vozili;
50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno z
rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112 Posredništvo pri prodaji goriv,
rud, kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji ži-
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vil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih
izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina
na debelo z žiti, semeni in krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami;
5123 Trgovina na debelo z živimi živalmi;
5124 Trgovina na debelo s kožami, usnjem;
5125 Trgovina na debelo s surovim tobakom; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in
vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na
debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
jedilnim oljem, maščobami; 5134 Trgovina
na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137
Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo
z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci;
5139 Nespecializirana trgovina na debelo z
živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143
Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino,
tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s
parfumi in kozmetiko; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5151
Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152 Trgovina na debelo s
kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na debelo s
kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5157 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z
gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo
s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z
drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim
orodjem; 5170 Druga trgovina na debelo;
5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s
svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina
na drobno z mesom in mesnimi izdelki;
5223 Trgovina na drobno z ribami, raki,
mehkužci; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227
Trgovina na drobno v drugih specializiranih
prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5250 Trgovina na drobno z rabljenim
blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6322 Druge
pomožne dejavnosti v vodnem prometu;
6323 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.; 6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega mnenja; 7414
Podjetniško in poslovno svetovanje; 7415
Upravljanje s holding družbami; 7420 Projektiranje in tehnično svetovanje; 7430 Tehnično preizkušanje in analiziranje; 7440
Ekonomsko propagiranje; 7481 Fotografska dejavnost; 7482 Pakiranje; 7483 Tajniška dela in prevajanje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti; 9212 Distribucija filmov in videofilmov; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve.
Rg-110470
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00418 z dne 6. 6. 1997
pri subjektu vpisa DORA LINE, Posredništvo in trgovina, d.o.o., Nova Gorica, sedež: Kidričeva 9/a, 5000 Nova Gorica,
pod vložno št. 1/03456/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča izstop družbenika in
spremembo poslovnega deleža s temile podatki:
Matična št.: 5889383
Ustanovitelj: Montanari Flavio, Termoli,
Via Carlo del Croix 11, vstop 11. 1. 1995,
vložek 600.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja; Dvorščak Nivia, izstop 2. 7. 1996.
Rg-111601
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00253 z dne 7. 7. 1997
pri subjektu vpisa VANDA, d.o.o., Podjetje
za trgovino in storitve, Idrija, Prelovčeva
9, sedež: Prelovčeva 9, 5280 Idrija, pod
vložno št. 1/02417/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo firme, skrajšane firme in sedeža, uskladitev dejavnosti
s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5612837
Firma: VANDA LAPAJNE, d.o.o., Podjetje za trgovino in storitve
Skrajšana firma: VANDA LAPAJNE,
d.o.o.

Sedež: 5280 Idrija, Trg Sv. Ahaca 7
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Lapajne Peter, Idrija, Vrh Zelj 16,
imenovan 11. 2. 1997, kot namestnik direktorja zastopa družbo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 7. 7. 1997: 1810
Proizvodnja usnjenih oblačil; 1822 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil; 1823 Proizvodnja spodnejga perila; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnejnih izdelkov; 5141 Trgovina
na debelo s tekstiom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na drobno
z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na
drobno z igračami, otroško opremo; 7412
Računovodske, knjigovodske in revizijske
dejavnosti, davčno svetovanje; 7414 Podjetniško in poslovno svetovanje.
Rg-111603
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02512 z dne 8. 7. 1997
pri subjektu vpisa PO TRANSPORT, d.o.o.,
transport in trgovina, Spodnje Kanomlje
31, Spodnja Idrija, sedež: Spodnje Kanomlje 31, 5281 Spodnja Idrija, pod vložno št. 1/01612/00 vpisalo v sodni register
tega sodišča uskladitev akta in kapitala z
zakonom o gospodarskih družbah, spremembo firme in skrajšane firme in uskladitev dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5470455
Firma: PO TRANSPORT, d.o.o., transport in trgovina, Spodnja Idrija
Skrajšana firma: PO TRANSPORT,
d.o.o., Spodnja Idrija
Sedež: 5281 Spodnja Idrija, Spodnja
Kanomlja 31
Osnovni kapital: 1,521.091,30 SIT
Ustanovitelj: Hvala Janez, Spodnja Idrija, Spodnja Kanomlja 31, vstop 18. 12.
1990, vložek 1,521.091,30 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 8. 7. 1997: 5113
Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5118 Posredništvo,
specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo; 5131 Trgovina na
debelo s sadjem in vrtninami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5143 Trgovina na debelo
z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147
Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke
porabe; 5152 Trgovina na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
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opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5156 Trgovina na
debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina
na debelo z ostanki in odpadki; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5211 Trgovina na
drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v
drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221
Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki;
52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki; 52462 Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6330 Storitve
potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.;
6340 Dejavnosti drugih prometnih agencij;
7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121
Dajanje drugih kopenskih vozil v najem;
7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Rg-111608
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00626 z dne 10. 7. 1997
pri subjektu vpisa DISGRO, d.o.o., Trgovinsko podjetje, sedež: Orehovlje 1, 5291
Miren, pod vložno št. 1/01679/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča vstop družbenika
in spremembo poslovnega deleža, povečanje kapitala, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo
družbene pogodbe s temile podatki:
Matična št.: 5487781
Osnovni kapital: 12,818.459,70 SIT
Ustanovitelji: Simčič Ivan in Simčič Ivica,
oba iz Dobrovega, Kozana 106A; Strehar
Jadran in Strehar Dobrila, oba iz Dobrovega, Vipolže 4, ki so vstopili 30. 4. 1994, vsi
vložili po 1,570.261,30 SIT, ter Grosist Gorica, d.d., Šempeter pri Gorici, Nikole Tesle
10, ki je vstopil 6. 5. 1997 in vložil
6,537.414,45 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Dejavnost, vpisana 10. 7. 1997: 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50401 Trgovina na debelo
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50402
Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli
in opremo; 50403 Posredništvo pri trgovini
z motornimi kolesi, deli in opremo; 50404
Vzdrževanje in popravila motornih koles;
5050 Trgovina na drobno z motornimi gorivi; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih
surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdel-

kov; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala; 5114 Posredništvo
pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov; 5117 Posredništvo
pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov;
5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
5121 Trgovina na debelo z žiti, semeni in
krmo; 5122 Trgovina na debelo s cvetjem
in rastlinami; 5131 Trgovina na debelo s
sadjem in vrtninami; 5132 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami; 5134
Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki; 5136 Trgovina na
debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina na debelo s kavo,
čajem, kakavom, začimbami; 5138 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
raki, mehkužci; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z oblačili
in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati; 5144 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5145 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko;
5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki
široke porabe; 5151 Trgovina na debelo s
trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi; 5152
Trgovina na debelo s kovinami in rudami;
5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154
Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
inštalacijskim materialom, napravami za
ogrevanje; 5155 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi; 5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5161 Trgovina
na debelo z obdelovalnimi stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5166
Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem; 5170 Druga
trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom
in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina
na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5232 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki; 5233 Trgovina na drobno
s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241
Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243 Trgovina na
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drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244
Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in
drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245
Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
52471 Dejavnost knjigarn; 52472 Trgovina
na drobno s časopisi, revijami; 52473 Dejavnost papirnic; 52481 Trgovina na drobno s športno opremo; 52482 Dejavnost
cvetličarn; 52483 Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi; 52484
Trgovina na drobno s kurivom; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo;
52486 Trgovina na drobno z umetniškimi
izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo; 52488 Trgovina na
drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
d.n.; 5261 Trgovina na drobno po pošti;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272 Popravilo električnih
gospodinjskih aparatov; 5274 Druga popravila, d.n.; 5523 Druge nastanitve za krajši
čas; 55302 Dejavnost okrepčevalnic;
55403 Točenje pijač in napitkov v drugih
lokalih; 5551 Storitve menz; 5552 Priprava
in dostava hrane (catering); 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje; 6321 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu; 6521 Finančni
zakup (leasing); 7010 Poslovanje z lastnimi
nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 7121 Dajanje drugih
kopenskih vozil v najem; 7133 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.; 71403 Izposojanje drugih izdelkov široke porabe; 7220 Svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi; 7230 Obdelava podatkov; 7260 Druge računalniške
dejavnosti; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje trga in javnega
mnenja; 7482 Pakiranje; 74832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje; 74833 Druga splošna tajniška opravila.
Rg-111633
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00112 z dne 21. 7. 1997
pri subjektu vpisa ISKRA SARA, Gostinstvo, trgovina, turizem, d.o.o., Šempeter, sedež: Vrtojbenska 62, 5290
Šempeter, pod vložno št. 1/02116/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo pooblastil zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5563003
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Colja Vojko, Branik, Preserje 4B, ki
od 6. 3. 1996 zastopa družbo brez omejitev, le da posle glede: nakupa, odtujitve in
obremenitve nepremičnin; najemanja posojil ali nakupa osnovnih sredstev, če njihova
vrednost presega 100.000 DEM; dajanja
posojil in prevzemanja poroštev, če vrednost presega 25.000 DEM; odtujitve osnovnih sredstev, če njihova skupna vrednost preseže 10.000 DEM; sklepanja pogodb o dolgoročnih naložbah; in druge podobne posle lahko sklene le s soglasjem
družbenika.
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Rg-111635
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00321 z dne 23. 7. 1997
pri subjektu vpisa ISKRA MAGNETNI
VŽIGALNIKI, Družba za proizvodnjo magnetnih vžigalnikov, d.o.o., Tolmin, sedež:
Poljubinj 93, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/02540/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča zmanjšanje osnovnega kapitala,
spremembo dejavnosti in spremembo akta
o ustanovitvi s temile podatki:
Matična št.: 5629012
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanoviteljica: Iskra AET Tolmin, d.o.o.,
Tolmin, Poljubinj 93, vstop 29. 6. 1992,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 23. 7. 1997: 5020
Vzdrževanje in popravila motornih vozil;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 7412 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje; 7413 Raziskovanje
trga in javnega mnenja; 7414 Podjetniško
in poslovno svetovanje; 7415 Upravljanje s
holding družbami.
Sprememba akta o ustanovitvi z dne
27. 11. 1995 in 12. 12. 1995.
Rg-111637
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00190 z dne 23. 7. 1997
pri subjektu vpisa ISKRA SARA, Gostinstvo, trgovina, turizem, d.o.o., Šempeter, sedež: Vrtojbenska 62, 5290
Šempeter, pod vložno št. 1/02116/00 vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev
k ISKRI AVTOELEKTRIKI, Nova Gorica,
d.d., s temile podatki:
Matična št.: 5563003
Pripojitev k ISKRI AVTOELEKTRIKI, Nova Gorica, d.d., na podlagi pripojitvene pogodbe z dne 23. 12. 1996. Pripojitev začne veljati z vpisom v register po sedežu
prevzemne družbe.
Rg-111638
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00191 z dne 23. 7. 1997
pri subjektu vpisa ISKRA AVTOELEKTRIKA, d.d., sedež: Polje 15, 5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno št. 1/00051/00
vpisalo v sodni register tega sodišča pripojitev družbe ISKRA SARA, d.o.o., s temile
podatki:
Matična št.: 5045410
Pripojitev družbe ISKRA SARA, Gostinstvo, trgovina, turizem, d.o.o., Šempeter, na podlagi pripojitvene pogodbe z dne
23. 12. 1996.
Rg-111642
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/01606 z dne 24. 7. 1997
pri subjektu vpisa URBANA, Inženiring, trgovina, finance, Nova Gorica, d.d., sedež:
Grčna 1, 5000 Nova Gorica, pod vložno
št. 1/02197/00 vpisalo v sodni register tega sodišča preoblikvoanje iz d.d., v d.o.o.,
spremembo firme, skrajšane firme, ustanoviteljev in zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5578329
Firma: URBANA, Inženiring, trgovina,
finance, d.o.o., Nova Gorica

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Skrajšana firma: URBANA, d.o.o., Nova
Gorica
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Osnovni kapital: 3,000.000 SIT
Ustanovitelji: Stanovanjska zadruga Gorica, Nova Gorica, Grčna 1, vložila
1,440.000 SIT; Lalič Alenka, Nova Gorica,
Skalniška 5A, vložila 260.000 SIT; Mariutti
Milojka, Nova Gorica, Cankarjeva 76, vložila 460.000 SIT, in Povšič Milojka, Nova
Gorica, Ivana Regenta 57, vložila 780.000
SIT, ki so vstopile 19. 12. 1991, ter Mariutti
Armando, Nova Gorica, Ledine 10, ki je
vstopil 25. 5. 1994, vložil 60.000 SIT, –
odgovornost: ne odgovarjajo; ter Iskra Bajan, Munih Tadej in Zavrtanik Zorka, ki so
izstopili 25. 5. 1994.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: Lalič Alenka, razrešena 3. 6. 1994; dirketorica Povšič Milojka, imenovana 3. 6. 1994,
zastopa družbo brez omejitev.
Rg-111668
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00702 z dne 4. 8. 1997
pod št. vložka 1/03720/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1199811
Firma: TASKOGRAD, Gradbeništvo in
storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: TASKOGRAD, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5000 Nova Gorica, Tolminskih
puntarjev 12
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Arslanoski Tasim, Struga,
Makedonija, Podgorci, vstop 16. 7. 1997,
vložek 1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Osebi, pooblaščeni za zastopanje: direktor Arslanoski Tasim, ki zastopa družbo
brez omejitev, in prokuristka Gregorič Jordana, Nova Gorica, Vodovodna pot 6, imenovana 16. 7. 1997.
Dejavnost, vpisana 4. 8. 1997: 01411
Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4512 Raziskovalno vrtanje in sondiranje; 4521 Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje ostrešij in
krovska dela; 4523 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov;
4524 Hidrogradnja in urejanje voda; 4525
Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
strok; 4531 Električne inštalacije; 4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne, plinske in
sanitarne inštalacije; 4534 Druge inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in
drugega pohištva; 4543 Oblaganje tal in
sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena dela;
5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov;
5112 Posredništvo pri prodaji goriv, rud,
kovin, tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala;
5114 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo pri prodaji tek-

stila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov;
5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač,
tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov,
d.n.; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom in sanitarno
opremo; 5154 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom,
napravami za ogrevanje; 5157 Trgovina na
debelo z ostanki in odpadki; 5162 Trgovina
na debelo z gradbenimi stroji; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5262 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni tovorni promet;
6311 Prekladanje; 6312 Skladiščenje;
6521 Finančni zakup (leasing); 7470 Čiščenje stavb.
Rg-111669
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00241 z dne 4. 8. 1997
pod št. vložka 1/03721/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča ustanovitev družbe z
omejeno odgovornostjo s temile podatki:
Matična št.: 1123173
Firma: STARI MLIN, Proizvodnja, trgovina in kmečki turizem, d.o.o.
Skrajšana firma: STARI MLIN, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: 5283 Slap ob Idrijci, Dolenja
Trebuša 19
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelja: Kogoj Ana Marija, Motta di
Livenza, Italia, Via P. Volpi 16, in Del Zotto
Lino, Pordenone, Italia, Via Palladio 2, vstopila 14. 1. 1997, vložila po 750.000 SIT,
odgovornost: ne odgovarjata.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktorica Kogoj Ana Marija, imenovana 14.
1. 1997, zastopa družbo brez omejitev, razen za nakup in prodajo nepremičnin, za
kar mora imeti predhoden sklep skupščine.
Dejavnost, vpisana 4. 8. 1997: 0121
Reja govedi; 0122 Reja ovac, koz, konj,
oslov, mul in mezgov; 0123 Reja prašičev;
0124 Reja perutnine; 0125 Reja drugih živali; 0201 Gozdarstvo; 0202 Gozdarske
storitve; 0502 Ribogojstvo, ribiške storitve;
2010 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa; 2020 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih
in drugih plošč; 2030 Stavbno mizarstvo;
2040 Proizvodnja lesene embalaže; 2051
Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa; 5153
Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 52463 Trgovina na drobno z gradbenim materialom;
5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5521 Dejavnost planinskih in drugih
domov; 5523 Druge nastanitve za krajši čas;
5530 Gostinske storitve prehrane; 55301
Dejavnost restavracij in gostiln; 55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 6024 Cestni
tovorni promet.
Rg-111675
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00664 z dne 11. 8. 1997
pri subjektu vpisa RI & CO, Trgovina,
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export, import, gostinstvo, d.o.o., Plave,
sedež: Vojkova 5, Plave, 5210 Anhovo,
pod vložno št. 1/01209/00 vpisalo v sodni
register tega sodišča povečanje osnovnega
kapitala ter spremembo in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo s temile podatki:
Matična št.: 5413273
Osnovni kapital: 6,500.000 SIT
Ustanovitelj: Pavlica Rihard, Anhovo,
Vojkova 5, Plave, vstop 25. 9. 1990, vložek 6,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 11. 8. 1997: 0202
Gozdarske storitve; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5119
Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5153 Trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5170 Druga trgovina na debelo;
5248 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah; 5274 Druga popravila,
d.n.; 6024 Cestni tovorni proemt; 6311
Prekladanje; 6312 Skladiščenje; 7131 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem;
7134 Dajanje drugih strojev in opreme v
najem, d.n.
Rg-112997
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00698 z dne 29. 8. 1997
pri subjektu vpisa SREDNJA ŠOLA VENO
PILON, Ajdovščina, p.o., sedež: C. 5. maja 12, 5270 Ajdovščina, pod vložno št.
1/00141/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta z zakonom, spremembo firme, skrajšano firmo, spremembo
ustanoviteljice, uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5084997
Firma: Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
Skrajšana firma: SŠ AJDOVŠČINA
Ustanoviteljica: Vlada Republike Slovenije, Ljubljana, izstopila in ponovno vstopila
22. 5. 1997, odgovornost: odgovarja do
določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Bratina Drago, Ajdovščina, Idrijska
16č, razrešen in ponovno imenovan 6. 1.
1997, zastopa šolo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 29. 8. 1997: 182
Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov;
5551 Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 73101 Raziskovanje
in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja; 73102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
73201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja; 73202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike; 7483 Tajniška dela in
prevajanje; 8021 Srednješolsko splošno
izobraževanje; 8022 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje; 80422 Drugo izobraževanje, d.n.; 9232 Obratovanje
objektov za kulturne prireditve; 92623 Druge športne dejavnosti.
Sklep o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda z dne 22. 5. 1997.

Rg-113001
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02114 z dne 3. 9. 1997
pri subjektu vpisa ALP - T, Proizvodnja in
trgovina, d.o.o., Preserje, sedež: Preserje 61, 5295 Branik, pod vložno št.
1/02833/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah ter razširitev
in uskladitev dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5722071
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Trobec Ljubomir, Branik,
Preserje 61, vstop 21. 1. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 3. 9. 1997: 1740
Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil; 1753 Proizvodnja netkanih tekstilij in
izdelkov iz njih, razen oblačil; 1754 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.; 1824 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov, d.n.;
2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in
njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva; 4542 Vgrajevanje
stavbnega in drugega pohištva; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 5111 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov; 5112
Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin,
tehničnih kemikalij; 5113 Posredništvo pri
prodaji lesa in gradbenega materiala; 5114
Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske
opreme, ladij, letal; 5115 Posredništvo pri
prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov
in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116
Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,
obutve, usnjenih izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5139
Nespecializirana trgovina na debelo z živili,
pijačami, tobačnimi izdelki; 5141 Trgovina
na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na
debelo z oblačili in obutvijo; 5144 Trgovina
na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili; 5147 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe; 5152 Trgovina
na debelo s kovinami in rudami; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5163
Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5261 Trgovina na
drobno po pošti; 5262 Trgovina na drobno
na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 6024 Cestni
tovorni promet; 6330 Storitve potovalnih
agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, d.n.
Rg-113003
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02515 z dne 3. 9. 1997
pri subjektu vpisa VIA, d.o.o., Video igralni
aparati, Cerkno, sedež: Platiševa 27,
5282 Cerkno, pod vložno št. 1/03058/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah in uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
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Matična št.: 5761972
Osnovni kapital: 1,500.000 SIT
Ustanovitelj: Tavčar Tomaž, Cerkno,
Platiševa 27, vstop 11. 5. 1993, vložek
1,500.000 SIT, odgovornost: ne odgovarja.
Dejavnost, vpisana 3. 9. 1997: 5115
Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5117 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov; 5118 Posredništvo, specializirano za prodajo določenih izdelkov, d.n.; 5119 Posredništvo pri
prodaji raznovrstnih izdelkov; 5131 Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami; 5132
Trgovina na debelo z mesom in mesnimi
izdelki; 5133 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem,
maščobami; 5134 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5135
Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki;
5136 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki; 5137 Trgovina
na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami; 5139 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki;
5142 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV aparati;
5144 Trgovina na debelo s porcelanom,
steklenino, tapetami, čistili; 5154 Trgovina
na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
5156 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki; 5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji; 5164 Trgovina na debelo s
pisarniškimi stroji in računalniško opremo;
5165 Trgovina na debelo z drugimi stroji in
napravami za industrijo, trgovino, navigacijo; 5170 Druga trgovina na debelo; 5211
Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina
na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina na drobno s svežim
sadjem in zelenjavo; 5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5224 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na
drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili; 5233
Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5242 Trgovina na drobno z
oblačili; 5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na
drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na
drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 52471 Dejavnost knjigarn;
52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52481 Trgovina na drobno s športno
opremo; 52485 Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo; 52486 Trgovina na
drobno z umetniškimi izdelki; 52487 Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5250 Trgovina
na drobno z rabljenim blagom; 5261 Trgovina na drobno po pošti; 5262 Trgovina na
drobno na tržnicah in stojnicah; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln; 5272
Popravilo električnih gospodinjskih aparatov; 5273 Popravilo ur, nakita; 5274 Druga
popravila, d.n.; 5512 Dejavnost hotelov
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brez restavracije; 5522 Storitve kampov;
55301 Dejavnost restavracij in gostiln;
55302 Dejavnost okrepčevalnic; 55401 Točenje pijač in napitkov v točilnicah; 55402
Točenje pijač in napitkov v diskotekah in
nočnih barih; 55403 Točenje pijač in napitkov v drugih lokalih; 7140 Izposojanje izdelkov široke porabe; 9220 Radijska in televizijska dejavnost; 9232 Obratovanje objektov za kulturne prireditve; 9233 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov 9234
Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.; 9261
Obratovanje športnih objektov; 92622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč;
92623 Druge športne dejavnosti; 9272
Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Rg-113010
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 94/02497 z dne 4. 9. 1997
pri subjektu vpisa SILMA, Proizvodnja in
prodaja avtomobilskih rezervnih delov,
d.o.o., Vipava, sedež: Goriška cesta 8,
5271 Vipava, pod vložno št. 1/02892/00
vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev akta in kapitala z zakonom o gospodarskih družbah in spremembo s temile podatki:
Matična št.: 5721059
Osnovni kapital: 1,782.106 SIT
Ustanovitelji: Klavčič Giuseppe, Gorica,
Italia, IV. Novembre 46, vstop 20. 11.
1992, vložek 595.916 SIT; Paoletti Silvia,
Gorizia, Italia, IV. Novembre 46, vstop 20.
11. 1992, vložek 593.095 SIT, in Colico
Gianfranco, Varedo, Italia, Via Monza 50,
vstop 8. 3. 1993, vložek 593.095 SIT, odgovornost: ne odgovarjajo.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Klavčič Giuseppe, razrešen 23. 12.
1994; direktorica Furlan Zorica, Ajdovščina, Polževa ulica 23, imenovana 23. 12.
1994, zastopa družbo brez omejitev.
Rg-113014
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00793 z dne 10. 9. 1997
pri subjektu vpisa VVZ ILKA DEVETAK –
BIGNAMI TOLMIN, sedež: Prekomorskih
brigad 1, 5220 Tolmin, pod vložno št.
1/00233/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča popravo sklepa opr. št. Srg 657/97
z dne 7. 7. 1997 z vpisom pravilne firme s
temile podatki:
Matična št.: 5269792
Firma: VVZ ILKE DEVETAK BIGNAMI
TOLMIN
Rg-113017
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00774 z dne 10. 9. 1997
pri subjektu vpisa SPLOŠNA BOLNIŠNICA
DR. FRANCA DERGANCA, Nova Gorica,
sedež: Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici, pod vložno št. 1/00033/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopanje
s temile podatki:
Matična št.: 5055695
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Uršič Branko, razrešen 18. 6. 1997;
zastopnik Janežič Peter, Šempeter pri Gorici, Ivana Suliča 2b, imenovan 18. 6. 1997
kot v.d. direktorja zastopa zavod brez ome-
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jitev, razen pri prodaji in nabavi osnovnih
sredstev in investicijah, za katere je pooblaščen v vrednosti limita tolarske protivrednosti 30.000 DEM za vsak posel posebej
oziroma posamezno osnovno sredstvo ali
investicijo. Nad tem zneskom potrebuje sklep sveta zavoda.
Rg-113019
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00595 z dne 11. 9. 1997
pri subjektu vpisa POLIDENT, d.d., Industrija dentalnih proizvodov, Dental Products Industry, sedež: Volčja Draga 42,
5293 Volčja Draga, pod vložno št.
1/00264/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča predložitev spremembe statuta in
spremembo članov nadzornega sveta s temile podatki:
Matična št.: 5094542
Člani nadzornega sveta: Carlevaris Mojca, Furlani Denis, Lipušček Janja, Lutman
Nevenka in Sulič Andrej, izstopili 21. 10.
1996, Furlani Denis, Pahor Adolf, Štrukelj
Andreja, Carlevaris Mojca in Zorn Darinka,
vstopili 21. 10. 1996.
Sprememba statuta z dne 21. 10. 1996.
Rg-113020
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00684 z dne 12. 9. 1997
pri subjektu vpisa POLIDENT, d.d., Industrija dentalnih proizvodov, Dental Products Industry, sedež: Volčja Draga 42,
5293 Volčja Draga, pod vložno št.
1/00264/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5094542
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Krušič Janko, Dornberk, Prvačina
238, ki od 25. 11. 1996 zastopa družbo
brez omejitev.
Rg-113028
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00819 z dne 18. 9. 1997
pri subjektu vpisa ROMEO, Proizvodnja,
mednarodna in notranja trgovina, d.o.o.,
sedež: Merljaki 36, 5292 Renče, pod
vložno št. 1/02152/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti s temile
podatki:
Matična št.: 5576687
Dejavnost, vpisana 18. 9. 1997: 28511
Galvanizacija; 28512 Druga površinska obdelava in prekrivanje kovin; 2852 Splošna
mehanična dela; 2871 Proizvodnja jeklenih
bobnov, sodov in podobnih posod; 2921
Proizvodnja peči in gorilnikov; 2932 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih
strojev; 2940 Proizvodnja obdelovalnih strojev; 2952 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev; 2953 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo; 2956 Proizvodnja strojev za druge posebne namene; 3430
Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje; 4550 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
najem, skupaj z upravljalci strojev; 50101
Trgovina na debelo z motornimi vozili;
50102 Trgovina na drobno z motornimi vozili; 50103 Posredništvo pri trgovini z mo-

tornimi vozili; 5020 Vzdrževanje in popravila motornih vozil; 50301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50302 Trgovina na drobno
z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 50303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za
motorna vozila; 50404 Vzdrževanje in popravila motornih koles; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5155
Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi;
5170 Druga trgovina na debelo; 52461 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki;
52462 Trgovina na drobno z barvami, laki
in drugimi kemičnimi sredstvi; 6024 Cestni
tovorni promet; 6311 Prekladanje; 6312
Skladiščenje.
Rg-113027
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00777 z dne 18. 9. 1997
pri subjektu vpisa HUBELJ, Trgovina, d.d.,
sedež: Vipavska 6, 5270 Ajdovščina, pod
vložno št. 1/00240/00 vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe,
pooblaščene za zastopanje, imenovanje
nadzornega sveta in predložitev prečiščenega besedila statuta s temile podatki:
Matična št.: 5132550
Oseba, pooblaščena za zastopanje: članica uprave Batagelj Nadja, razrešena 21.
8. 1997; direktorica Velikonja Slavica, Ajdovščina, Kidričeva 35, ki od 21. 8. 1997
zastopa družbo brez omejitev.
Člani nadzornega sveta: Klemše-Črnigoj
Marta, izstopila 21. 8. 1997, Semenič
Egon, Durnik Vili in Žigon Marjetka, izstopili
10. 7. 1997; Žigon Marjetka vstopila 8. 7.
1997, Črmelj Zvonka in Brecelj Venceslav
vstopila 10. 7. 1997.
Rg-113031
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00720 z dne 19. 9. 1997
pri subjektu vpisa GRANEMA, Podjetje za
proizvodnjo, storitve, inženiring in trgovino, d.o.o., Šempeter pri Gorici, sedež:
IX. September 238, Vrtojba, 7290 Šempeter pri Gorici, pod vložno št.
1/03340/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča uskladitev dejavnosti s standardno
klasifikacijo dejavnosti in spremmebo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5829470
Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor Čoh Ivan, razrešen 11. 7. 1997; direktorica Čoh Berce Dušica, Ljubljana Polje, Polje, C. XLIV/2, ki zastopa družbo brez
omejitev, ter zastopniki Čoh Zorica, Ljubljana Polje, Slape 144, Imamovič Nusret, Zavidoviči, Krivajska b.b., in Joldić Nezir, Zavidoviči, Mednik b.b., ki kot namestniki direktorice ne morejo brez soglasja skupščine sklepati poslov ali sprejemati odločitev,
ki se nanašajo na: odtujitev ali obremenitev
nepremičnin in drugih osnovnih sredstev,
če to ni že izrecno opredeljeno v letnem
programu dela, izvajanje investicijskih del in
najemanje posojil in kreditov, če posamezni
zneski presegajo 100% osnovnega kapitala, če to ni že izrecno opredeljeno v letnem
programu dela, dajanje posojil ali poroštev,
če posamezni zneski presegajo 100% os-
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novnega kapitala, če to ni že izrecno opredeljeno v letnem programu dela, določanje
splošnih pogojev poslovanja, prenos kakršnih koli družbenih pravic na druge, izplačevanje predujmov na račun udeležbe pri
dobičku družbe, podeljevanje prokure in
neomejenih pooblastil, imenovanje in razreševanje revizorjev poslovanja – vsi imenovani 17. 7. 1997.
Dejavnost, vpisana 19. 9. 1997: 2010
Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje
lesa; 2030 Stavbno mizarstvo; 2630 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic;
2640 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih materialov za gradbeništvo;
2651 Proizvodnja cementa; 2661 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo;
2662 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo; 2663 Proizvodnja betonske mešanice; 2664 Proizvodnja malte; 2665 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa;
2666 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca; 2670 Obdelava naravnega kamna; 2811 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov; 2812 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva;
2852 Splošna mehanična dela; 2861 Proizvodnja rezilnega orodja; 2862 Proizvodnja drugega orodja; 2863 Proizvodnja ključavnic, okovja; 2874 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti; 4511 Rušenje objektov in zemeljska dela; 4521
Splošna gradbena dela; 4522 Postavljanje
ostrešij in krovska dela; 4523 Gradnja cest,
železniških prog, letališč in športnih objektov; 4524 Hidrogradnja in urejanje voda;
4525 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok; 4531 Električne inštalacije;
4532 Izolacijska dela; 4533 Vodovodne,
plinske in sanitarne inštalacije; 4534 Druge
inštalacije pri gradnjah; 4541 Fasaderska
in štukaterska dela; 4542 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva; 4543 Oblaganje
tal in sten; 4544 Soboslikarska in steklarska dela; 4545 Druga zaključna gradbena
dela; 4550 Dajanje strojev in naprav za
gradnjo in rušenje v najem, skupaj z upravljalci strojev; 5010 Trgovina z motornimi vozili; 5030 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila; 5113 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega
materiala; 5114 Posredništvo pri prodaji
strojev, industrijske opreme, ladij, letal;
5115 Posredništvo pri prodaji pohištva,
gospodinjskih predmetov in aparatov, drugih kovinskih izdelkov; 5116 Posredništvo
pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih
izdelkov; 5119 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov; 5141 Trgovina na debelo s tekstilom; 5142 Trgovina na debelo z
oblačili in obutvijo; 5143 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi
in TV aparati; 5147 Trgovina na debelo z
drugimi izdelki široke porabe; 5153 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo; 5154 Trgovina na
debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim
materialom, napravami za ogrevanje; 5156
Trgovina na debelo z drugimi polizdelki;
5161 Trgovina na debelo z obdelovalnimi
stroji; 5162 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji; 5163 Trgovina na debelo s stroji
za tekstilno industrijo; 5164 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in računalniško
opremo; 5165 Trgovina na debelo z drugi-

mi stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo; 5166 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem;
5170 Druga trgovina na debelo; 5211 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na
drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom;
5242 Trgovina na drobno z oblačili; 5243
Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi
izdelki; 5244 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV aparati; 5246 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki, barvami in gradbenim materialom;
5247 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami; 5263 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln; 5511 Dejavnost hotelov z restavracijo; 5512 Dejavnost hotelov brez restavracije; 5540 Točenje pijač in napitkov;
6021 Drug kopenski potniški promet na rednih linijah; 6022 Storitve taksistov; 6023
Drug kopenski potniški promet; 6024 Cestni tovorni promet; 7010 Poslovanje z lastnimi nepremičninami; 7020 Dajanje lastnih
nepremičnin v najem; 7031 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami; 7032 Upravljanje z nepremičninami
za plačilo ali po pogodbi; 7110 Dajanje avtomobilov v najem; 7121 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem; 7132 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem; 7134 Dajanje drugih strojev in opreme v najem, d.n.;
7210 Svetovanje o računalniških napravah;
7220 Svetovanje in oskrba z računalniškimi
programi; 7414 Podjetniško in poslovno
svetovanje; 7420 Projektiranje, inženiring
in tehnično svetovanje; 7440 Ekonomsko
propagiranje; 7484 Druge raznovrstne poslovne dejavnosti.
Rg-113035
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00747 z dne 19. 9. 1997
pri subjektu vpisa SOŠKE ELEKTRARNE
NOVA GORICA, d.o.o., sedež: Erjavčeva
20, 5000 Nova Gorica, pod vložno št.
1/00129/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo pooblastil zastopnika
s temile podatki:
Matična št.: 5044421
Oseba, pooblaščena za zastopanje: direktor Golob Valentin, Nova Gorica, Vetrišče
5, ki od 30. 10. 1996 zastopa družbo brez
omejitev, za sklepanje pravnih poslov v vrednosti nad 80.000.000 SIT o prometu z nepremičninami in najemanju dolgoročnih kreditov pa potrebuje soglasje nadzornega
sveta.
Rg-113040
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00802 z dne 23. 9. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA
DESKLE, sedež: Srebrničeva 10, Deskle,
5210 Anhovo, pod vložno št. 1/00082/00
vpisalo v sodni register tega sodišča spremembo osebe, pooblaščene za zastopnaje
s temile podatki:
Matična št.: 5085772
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnica Jerončič Adela, razrešena 31. 8.
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1997; zastopnik Simčič Vojko, Kojsko, Gonjače 18, imenovan 1. 9. 1997, kot ravnatelj zastopa šolo brez omejitev.
Rg-113045
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00784 z dne 25. 9. 1997
pri subjektu vpisa OSNOVNA ŠOLA DOBROVO, sedež: Trg 25. maja 9, 5212
Dobrovo, pod vložno št. 1/00089/00 vpisalo v sodni register tega sodišča uskladitev
vpisa z odlokom, spremembo ustanoviteljice, skrajšano firmo, uskladitev dejavnosti s
standardno klasifikacijo dejavnosti in spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5089000
Skrajšana firma: OŠ DOBROVO
Ustanoviteljica: Skupščina Občine Nova
Gorica, izstop 31. 1. 1997; Občina Brda,
Dobrovo, Trg 25. maja 2, vstop 31. 1.
1997, odgovornost: odgovarja do določene višine.
Oseba, pooblaščena za zastopanje: zastopnik Stres Peter, Dobrovo, Zali breg 3,
razrešen in ponovno imenovan 20. 3. 997,
kot ravnatelj zastopa šolo brez omejitev.
Dejavnost, vpisana 25. 9. 1997: 5551
Storitve menz; 7020 Dajanje lastnih nepremičnin v najem; 80101 Dejavnost vrtcev in
predšolsko izobraževanje; 80102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje.
Odlok z dne 31. 1. 1997.
Rg-113050
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00801 z dne 30. 9. 1997
pri subjektu vpisa GOSTOL-GOPAN, Proizvodnja prehrambene opreme in opreme za kemijsko industrijo, d.o.o., Nova
Gorica, sedež: Prvomajska 37, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/02541/00 vpisalo v sodni register tega sodišča razširitev
dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5627508
Dejavnost, vpisana 30. 9. 1997: 6024
Cestni tovorni promet.
Rg-113052
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00834 z dne 30. 9. 1997
pri subjektu vpisa HOLZLES, Proizvodnja
in trgovina, d.o.o., Nova Gorica, sedež:
Tolminskih puntarjev 12, 5000 Nova Gorica, pod vložno št. 1/03444/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča spremembo zastopnika s temile podatki:
Matična št.: 5884977
Pooblastilo za zastopanje je prenehalo
prokuristki Ferletič Heleni, ki je bila razrešena 10. 9. 1997.
Rg-113054
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 96/00729 z dne 30. 9. 1997
pri subjektu vpisa ADRIASAC, Proizvodnja
industrijskih vreč in upogljive embalaže, d.o.o., Anhovo, sedež: Vojkova 1,
5210 Anhovo, pod vložno št. 1/02836/00
vpisalo v sodni register tega sodišča vstop
in izstop družbenikov in spremembo poslovnih deležev s temile podatki:
Matična št.: 5709598
Ustanovitelji: S.A.C. Holding Gesellschaft M.B.H., izstopil 4. 12. 1996; Volpa-
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to Innocente, San Pietro in Gu, Via Zanchetta 29, vložil 43,740.411,01 SIT; Volpato Paolo, San Pietro in Gu, Via Zanchetta
25, vložil 43,740.411,03 SIT; Volpato Chiara, Gradiška, Via Dell’Industria 11, vložila
43,740.411,03 SIT, in Volpato Elisabetta,
San Pietro in Gu, Via Mazzini, vložila
43,740.411,03 SIT, vstopili 4. 12. 1996,
odgovornost: ne odgovarjajo.
Rg-113055
Okrožno sodišče v Novi Gorici je s sklepom Srg št. 97/00840 z dne 30. 9. 1997
pri subjektu vpisa BREMEX, Trgovina in
storitve, d.o.o., Opatje Selo, sedež: Opatje Selo 72/a, 5291 Miren, pod vložno št.
1/02973/00 vpisalo v sodni register tega
sodišča spremembo sedeža in uskladitev
dejavnosti s standardno klasifikacijo dejavnosti s temile podatki:
Matična št.: 5757193
Sedež: 5291 Miren, Opatje Selo 40
Dejavnost, vpisana 30. 9. 1997: 1513
Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz pertuninskega mesa; 5211 Trgovina na drobno v
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili; 5212 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah; 5221 Trgovina
na drobno s svežim sadjem in zelenjavo;
5222 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki; 5223 Trgovina na drobno z
ribami, raki, mehkužci; 5224 Trgovina na
drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki; 5225 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami; 5226 Trgovina na drobno s tobačnimi
izdelki; 5227 Trgovina na drobno v drugih
specializiranih prodajalnah z živili; 5233 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki; 5241 Trgovina na drobno s tekstilom; 5242 Trgovina na drobno z oblačili;
5243 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki; 5244 Trgovina na drobno s
pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
gospodinjstvo; 5245 Trgovina na drobno z
električnimi gospodinjskimi, radijskimi, TV
aparati; 52472 Trgovina na drobno s časopisi, revijami; 52485 Trgovina na drobno z
urami, nakitom, bižuterijo; 52487 Trgovina
na drobno z igračami, otroško opremo;
52488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.; 5262 Trgovina
na drobno na tržnicah in stojnicah; 55401
Točenje pijač in napitkov v točilnicah.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku in izbris
iz sodnega registra
CELJE
Srg 4142/94
Rg-656
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev sklenilo objaviti sklep:
Družba MAKI, d.o.o., podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo, Poženelova 16, Laško, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer Kosi
Aleša, Keršetova 7, Laško in Košak Bojana,
Badovinčeva 2, Laško, ki prevzameta ob-
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veznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe se razdeli med družbenika po vloženih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika 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 sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 10. 1995
Srg 2838/94
Rg-657
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljic sklenilo objaviti sklep:
Družba REPORT, podjetje za ekonomske, organizacijske in finančne storitve,
d.o.o., Celje, Kozakova ulica 4, preneha
po skrajšanem postopku.
Družba ima dve družbenici, in sicer Pavlinec Albino in Rampre Albino, obe Kozakova 4, Celje, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe se razdeli med družbenici po vloženih deležih.
Sklep sta sprejeli družbenici 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 sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 9. 1995
Srg 1761/94
Rg-658
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev sklenilo objaviti sklep:
Družba POLYTRADING, Poslovne storitve in trgovina, d.o.o., Velenje, Efenkova 61, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer Jurko Nado, Paka 54, Velenje in Selič Vilija,
Hrastovec 25, Velenje, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe se razdeli med družbenika po enakih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika dne 25.
4. 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 19. 5. 1995
Srg 1729/94
Rg-659
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev sklenilo objaviti sklep:
Družba SVOD, kovinsko predelovalno
podjetje, d.o.o., Rimske Toplice, Završnikova 1, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer Stopinšek Tomaža in Stopinšek Slavka, oba
Rimske Toplice, Završnikova 1, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.

Premoženje družbe se razdeli med družbenika po njunih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika 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 sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 5. 1995
Srg 4445/94
Rg-660
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba VELTEX, podjetje za proizvodnjo in trgovino tekstilnih izdelkov, d.o.o.,
Splitska 29, Velenje, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer
Tomovski Tomislava, Splitska 29, Velenje,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 28. 12.
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 4100/94
Rg-661
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev sklenilo objaviti sklep:
Družba MIGOR TRADE, trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Vojnik, Kašova
12/a, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer Jošt
Milana, Šešče 38, Prebold in Švencbir Milico, Kašova 12, Vojnik, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe se razdeli med družbenika po vloženih deležih.
Sklep sta sprejela družbenika dne 28.
12. 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 22. 8. 1996
Srg 3683/94
Rg-662
To sodišče je v registrski zadevi predlagatelja sklenilo objaviti sklep:
Družba LESI, podjetje za intelektualne storitve in trgovino, d.o.o., Opekarska 10, Celje, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima enega družbenika, in sicer
Štrukelj Silvestra, Opekarniška 10, Celje, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe prevzame družbenik.
Sklep je sprejel družbenik dne 16. 5.
1994.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 11. 10. 1995

Srg 2393/94
Rg-105237
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljice sklenilo objaviti sklep:
Družba TUGO, trgovsko podjetje,
d.o.o., Dobriša vas 3/a, Petrovče, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima eno družbenico, in sicer Šalej Suzano, Dobriša vas 3/a, Petrovče, ki
prevzame obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe ostane družbenici v
celoti.
Sklep je sprejela družbenica dne 15. 5.
1995.
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 23. 12. 1996
Srg 304/95
Rg-112108
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljev sklenilo objaviti sklep:
Družba MT COMPANY, Mednarodno
podjetje za trgovino in proizvodnjo,
d.o.o., Celje, Trubarjeva 53/b, preneha
po skrajšanem postopku.
Družba ima dva družbenika, in sicer Leban Mirana, Dolenja vas 84/a, Prebold in
Turk Matjaža, Trubarjeva 53/b, Celje, ki
prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe se razdeli med družbenika po vloženih deležih.
Sklep sta srejela družbenika dne 15. 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 sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 7. 4. 1997
Srg 1372/96
Rg-115968
To sodišče je v registrski zadevi predlagateljice sklenilo objaviti sklep:
Družba TPT, uvozno in izvozno podjetje, d.o.o., Klanjškova 10, Celje, preneha po skrajšanem postopku.
Družba ima eno družbenico, in sicer Plemenitaš Terezijo, Košnica 51/j, Celje, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje družbe ostane družbenici.
Sklep je sprejela dne 12. 5. 1993.
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 26. 11. 1997

Št.

KRANJ
Srg 1321/97
Rg-116065
Okrožno sodišče v Kranju je v registrski
zadevi št. Srg 1321/97 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne
26. 11. 1997 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/5947/00 vpiše izbris družbe
EKOKOM SISTEMI, projektiranje, gradnje in upravljanje komunalnih sistemov
ter prodaja komunalne opreme in
naprav, d.o.o., s sedežem C. Kokrškega
odreda 24, Križe, zaradi prenehanja po
skrajšanem psotopku.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 11. 1997

LJUBLJANA
Srg 6493/96
Rg-663
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
E-LINE, Podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Kidričeva 2, Litija, reg. št. vl.
1/18143/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 29. 11.
1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Blaž Brilej, Kidričeva 2,
Litija, z ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 10. 1997
Srg 6504/96
Rg-664
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba TLAK ENGINEERING, zaključena dela v gradbeništvu, d.o.o., Ljubljana, V Dovjež 2, s sedežem v Ljubljani–
Brod, V Dovjež 2, reg. št. vl. 1/14639/00,
preneha po sklepu skupščine z dne 22. 11.
1996.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelja sta Adlešič Ivan in Adlešič
Andrej, oba V Dovjež 2, Ljubljana–Brod, z
ustanovitvenim kapitalom 8.000 SIT, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se ustanovitveni kapital prenese v
celoti na ustanovitelja v sorazmerju z ustanovitvenimi deleži.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
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dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 1997
Srg 3283/97
Rg-665
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba MERCATOR–RAČUNALNIŠKE
STORITVE, d.o.o., Ljubljana, s sedežem
Ljubljani, Slovenčeva 25, reg. št. vl.
1/22885/00, preneha po sklepu skupščine z dne 2. 6. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelji so Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana, Dunajska 107, Benedičič Janko, Cesta v Kleče 11, Ljubljana,
Breznik Drago, Ul. bratov Učakar 116, Ljubljana, Garbajs Mitja, Slomškova 17, Ljubljana, Klemenc Miloš, Clevelandska 47, Ljubljana, Kralj Janez, Trg oktobrske revolucije
14, Ljubljana, Krivec Danijel, Gozdna pot
22, Logatec, Mirnik Matjaž, Ul. bratov Učakar 82, Ljubljana, Piščanec Zdenka, Novo
Polje, c. XI/25, Ljubljana, Pungartnik Peter,
Hubadova 12, Ljubljana, Shrestha Stanislava, Ul. Koroškega bataljona 13, Ljubljana,
Šušteršič Peter, Rožna dolina c. I/10, Ljubljana, Trdič Stanislav, Cesta na Brinovec 3,
Ljubljana-Polje in Žitnik Peter, Pohorskega
bataljona 211, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 6,754.102 SIT, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese na ustanovitelja Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 107.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 1997
Srg 5937/97
Rg-666
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek za
gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog objavlja sklep:
Družba KOR, Kovinarstvo Ribnica,
d.o.o., Ribnica, Lepovče 23, reg. št. vl.
1/24215/00, preneha po sklepu skupščine z dne 3. 10. 1997.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je RIKOSTROJ, d.o.o., Lepovče 23, Ribnica – v stečaju, s sedežem v
Ribnici, Lepovče 23, z ustanovitvenim kapitalom 100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje prenese na ustanovitelja RIKOSTROJ, d.o.o., Lepovče 23, Ribnica – v stečaju, s sedežem v
Ribnici, Lepovče 23.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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396. in 397. člena zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 1997
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Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Mravljak Darinka, Radlje ob Dravi, Partizanska ulica 2.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem slodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 12. 1997

SLOVENJ GRADEC
Srg 349/97
Rg-653
Družba BORING, podjetje za projektiranje, proizvodnjo in trgovino, d.o.o.,
Slovenj Gradec, reg. št. vl. 1/3877-00,
katere družbenik je Boris Kac, Slovenj Gradec, Ronkova 17, po sklepu družbenika
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Boris Kac.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 12. 1997
Srg 49/97
Rg-654
Družba PROGAT, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Planina 63, Vuzenica, reg. št. vl. 1/4954-00, katere družbenik je Rajko Peruš, po sklepu družbenika z
dne 4. 2. 1997 preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom prevzame Rajko Peruš,
Vuzenica, Sv. Anton na Pohorju 135.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Slovenj Gradcu, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 30. 4. 1997
Srg 189/95
Rg-655
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu je v
registrski zadevi št. Srg 189/95 zaradi vpisa prenehanja družbe po skrajšanem postopku dne 6. 5. 1997 sklenilo:
V sodnem registru tega sodišča se pod
št. vl. 1/8675-00 vpiše izbris družbe REOSTAT, precizna mehanika, trgovina,
uvoz-izvoz, d.o.o., Stržovo 11, Mežica,
zaradi prenehanja po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih obveznosti
izbrisane družbe prevzame Schuller Miroslav, Mežica, Stržovo 11.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 5. 1997
Srg 452/97
Rg-667
Družba ROŽNIK, vzgajanje in prodaja,
d.o.o., Vuhred 104, katere družbenica je
Mravljak Darinka, Radlje ob Dravi, Partizanska ulica 2, po sklepu družbenice preneha
po skrajšanem postopku.

Evidenca statutov
sindikatov

Št. 026-80/97
Ob-48
1. Spremeni se ime Sindikata Elektro
Gorenjske, Poslovna enota Žirovnica, katerega pravila so bila vzeta v hrambo pri Oddelku za gospodarstvo in negospodarstvo
Upravne enote Jesenice z odločbo št.
026-036/93 z dne 23. 11. 1993 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap.
št. 20, tako da se pravilno glasi: Sindikat
delavcev dejavnosti energetike Slovenije, Sindikat delavcev podjetja Elektro
Gorenjske – PE Žirovnica.
2. V evidenci statutov sindikatov se pri
zaporedni številki vpisa 20 vpiše sprememba imena sindikata v skladu s to odločbo.
Št. 026-80/97-9
Odločba št. 026-80/97 z dne 24. 11.
1997, ki jo je izdal Oddelek za gospodarstvo in negospodarstvo Upravne enote Jesenice, se popravi:
– v 1. točki izreka glede zaporedne številke vpisa v evidenco statutov sindikatov,
tako da se del izreka v besedilu: “pod zap.
št. 20” nadomesti z novim besedilom, ki se
pravilno glasi: “pod zap. št. 39”.
– v 2. točki izreka glede zaporedne številke vpisa, tako da se del izreka v besedilu:
“pri zaporedni številki vpisa 20” nadomesti
z novim besedilom, ki se pravilno glasi: “pri
zaporedni številki 39”.
Št. 024-1/97-118
Ob-47
Pravila IO OOZSSS Javnega podjetja
za vzdrževanje avtocest baze Ljubljana
– uprava, Grič 54, Ljubljana, se hranijo v
Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič-Rudnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 118 dne 18. 12.
1997.
Št. 012-2/97
Ob-49
Od 17. 12. 1997 so pri Upravni enoti
Hrastnik v hrambi pravila Sindikata državnih in družbenih organov – Organizacije
sindikata Upravne enote Hrastnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 21.

Št. 029-2/97-2/23
Ob-50
Pravila sindikata Podjetja ICEC Videm
Krško, d.d., Tovarniška 18, Krško, z matično številko 1166778, sprejeta dne
23. 7. 1997, so vpisana v evidenco in hrambo statutov sindikatov pod št. 68 pri Upravni
enoti Krško.
Št. 06/02-02400-8/97
Ob-85
Pravila sindikata z imenom Sindikat trgovine Slovenije, Sindikat Avtomerkur
trgovina, d.o.o., s sedežem, Celovška
150, Ljubljana se z dnem 27. 11. 1997
hranijo pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava
Šiška, Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 140 in zaporedno
matično številko 1157663.
Št. 06/02-02400-10/97
Ob-86
Pravila sindikata z imenom Sindikat
SVIZ – Osnovne šole Valentina Vodnika
Ljubljana, s sedežem Adamičeva 16,
Ljubljana se z dnem 27. 11. 1997 hranijo
pri Upravni enoti Ljubljana, izpostava Šiška,
Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zap. št. 141 in zaporedno
matično številko 1157604.

Razglasi sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 11/97
S-1
To sodišče je v likvidacijski zadevi zoper
likvidacijskega dolžnika Vipa, SOZD kmetijstva, prehrambene industrije, trgovine
in turizma, n.sol.o., Ajdovščina, Tovarniška 14, izven naroka dne 30. 12. 1997
sklenilo:
likvidacijski postopek zoper dolžnika Vipa, SOZD kmetijstva, prehrambene industrije, trgovine in turizma, n.sol.o., Ajdovščina, Tovarniška 14, se zaključi (člen 99/2 v
zvezi s 182. členom ZPPSL).
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi sklepa v Uradnem listu
RS.
Pravnomočni sklep o zaključku likvidacijskega postopka se vpiše v sodni register
tega sodišča, št. vl. 1-34-00.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku likvidacijskega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v
zvezi z likvidacijskim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 2. 1997
St 28/96
S-2
To sodišče je v stečajni zadevi TAM Avto, d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska c.
184, s sklepom stečajnega senata opr. št.
St 28/96 z dne 19. 12. 1997 Majdo Jaki
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razrešilo dolžnosti stečajne upraviteljice in
za novega stečajnega upravitelja postavilo
Mirka Žagarja, dipl. ek., stan. Zg. Hajdina
121, Ptuj.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 1997

19. 12. 1997 Vlada Rebernaka razrešilo
dolžnosti stečajnega upravitelja in za novega stečajnega upravitelja postavilo Mirka Žagarja, dipl. ek., stan. Zg. Hajdina 121, Ptuj.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 1997

19. 12. 1997 Mitjo Zagrajška razrešilo dolžnosti stečajnega upravitelja in za novega stečajnega upravitelja postavilo Mirka Žagarja,
dipl. ek., stan. Zg. Hajdina 121, Ptuj.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 1997

St 21/96
S-3
To sodišče je v stečajni zadevi TAM Konsignacija, d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Ptujska c. 184, s sklepom stečajnega senata opr. št. St 21/96 z dne 19. 12. 1997
Alojza Stopniška razrešilo dolžnosti stečajnega upravitelja in za novega stečajnega
upravitelja postavilo Mirka Žagarja, dipl. ek.,
stan. Zg. Hajdina 121, Ptuj.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 1997

St 14/96
S-9
To sodišče je v stečajni zadevi TAM Motor, d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska
c. 184, s sklepom stečajnega senata opr.
št. St 14/96 z dne 19. 12. 1997 Vero Zavrl
razrešilo dolžnosti stečajne upraviteljice in
za novega stečajnega upravitelja postavilo
Mirka Žagarja, dipl. ek., stan. Zg. Hajdina
121, Ptuj.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 1997

St 30/96
S-15
To sodišče je v stečajni zadevi TAM Bus,
d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska c.
184, s sklepom stečajnega senata opr. št.
St 30/96 z dne 19. 12. 1997 Dušana Marina razrešilo dolžnosti stečajnega upravitelja
in za novega stečajnega upravitelja postavilo Mirka Žagarja, dipl. ek., stan. Zg. Hajdina
121, Ptuj.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 1997

St 25/96
S-4
To sodišče je v stečajni zadevi TAM Trade, d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska c.
184, s sklepom stečajnega senata opr. št.
St 25/96 z dne 19. 12. 1997 Dito Kastelic
razrešilo dolžnosti stečajne upraviteljice in
za novega stečajnega upravitelja postavilo
Mirka Žagarja, dipl. ek., stan. Zg. Hajdina
121, Ptuj.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 1997

St 31/96
S-10
To sodišče je v stečajni zadevi TAM Informacijska tehnologija, d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska c. 184, s sklepom
stečajnega senata opr. št. St 31/96 z dne
19. 12. 1997 Markota Tišmo razrešilo dolžnosti stečajnega upravitelja in za novega stečajnega upravitelja postavilo Mirka Žagarja,
dipl. ek., stan. Zg. Hajdina 121, Ptuj.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 1997

St 18/96
S-16
To sodišče je v stečajni zadevi TAM Tehnološka oprema, d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska c. 184, s sklepom stečajnega senata opr. št. St 18/96 z dne 19. 12.
1997 Lidijo Reiter razrešilo dolžnosti stečajne upraviteljice in za novega stečajnega
upravitelja postavilo Mirka Žagarja, dipl. ek.,
stan. Zg. Hajdina 121, Ptuj.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 1997

St 13/96
S-5
To sodišče je v stečajni zadevi TAM Gospodarska vozila, d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska c. 184, s sklepom stečajnega
senata opr. št. St 13/96 z dne 19. 12.
1997 Dušana Potočnika razrešilo dolžnosti
stečajnega upravitelja in za novega stečajnega upravitelja postavilo Mirka Žagarja,
dipl. ek., stan. Zg. Hajdina 121, Ptuj.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 1997

St 24/96
S-11
To sodišče je v stečajni zadevi TAM STP,
d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska c.
184, s sklepom stečajnega senata opr. št.
St 24/96 z dne 19. 12. 1997 Janjo Bedenik razrešilo dolžnosti stečajne upraviteljice in za novega stečajnega upravitelja postavilo Mirka Žagarja, dipl. ek., stan. Zg.
Hajdina 121, Ptuj.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 1997

St 29/96
S-6
To sodišče je v stečajni zadevi TAM Trade, d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska c.
184, s sklepom stečajnega senata opr. št.
St 29/96 z dne 19. 12. 1997 Igorja Fekonjo razrešilo dolžnosti stečajnega upravitelja in za novega stečajnega upravitelja postavilo Mirka Žagarja, dipl. ek., stan. Zg.
Hajdina 121, Ptuj.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 1997

St 19/96
S-12
To sodišče je v stečajni zadevi TAM Inženiring in vzdrževanje, d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska c. 184, s sklepom
stečajnega senata opr. št. St 19/96 z dne
19. 12. 1997 Elia Rijavca razrešilo dolžnosti stečajnega upravitelja in za novega stečajnega upravitelja postavilo Mirka Žagarja,
dipl. ek., stan. Zg. Hajdina 121, Ptuj.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 1997

St 7/93
S-17
Narok za obravnavanje osnutka v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Ciciban, Tovarna obutve in otroških potrebščin, d.o.o., Miren – v stečaju, določena
na dan 5. 1. 1998 ob 14. uri, v sobi 122/I
tega sodišča se prekliče in določi na dan
2. 2. 1998 ob 8.45, v sobi 122/I tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek vpogledajo vsak
delovni dan pri tem sodišču v času od 8. do
16. ure v sobi 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 12. 1997

St 26/96
S-7
To sodišče je v stečajni zadevi TAM Stanovanja, d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ljubljanska 27/b, s sklepom stečajnega senata opr. št. St 26/96 z dne 19. 12. 1997
Lidijo Jezernik razrešilo dolžnosti stečajne
upraviteljice in za novega stečajnega upravitelja postavilo Mirka Žagarja, dipl. ek.,
stan. Zg. Hajdina 121, Ptuj.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 1997

St 17/96
S-13
To sodišče je v stečajni zadevi TAM Metalurgija, d.o.o. – v stečaju, Maribor, Ptujska c. 184, s sklepom stečajnega senata
opr. št. St 17/96 z dne 19. 12. 1997 Janeza Rupnika razrešilo dolžnosti stečajnega
upravitelja in za novega stečajnega upravitelja postavilo Mirka Žagarja, dipl. ek., stan.
Zg. Hajdina 121, Ptuj.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 12. 1997

St 16/96
S-8
To sodišče je v stečajni zadevi TAM Razvojno tehnični inštitut, d.o.o. – v stečaju,
Maribor, Ptujska c. 184, s sklepom stečajnega senata opr. št. St 16/96 z dne

St 15/96
S-14
To sodišče je v stečajni zadevi TAM
Mednarodna trgovina, d.o.o. – v stečaju,
Maribor, Ptujska c. 184, s sklepom stečajnega senata opr. št. St 15/96 z dne

St 23/93
S-18
Narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika “M6”, Trgovina na debelo in drobno, d.o.o., Miren –
v stečaju, določen na dan 5. 1. 1998 ob
13.45, v sobi 122/I tega sodišča se prekliče in določi na dan 2. 2. 1998 ob 9. uri, v
sobi 122/I tega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 12. 1997
St 38/97
S-19
To sodišče v Celju objavlja v stečajni
zadevi pod opr. št. St 38/97 sklep z dne
22. 12. 1997:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom: Alek’s Trade, Trgovsko in proizvodno podjetje, d.d., Levec b.š., Petrovče.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Ternovšek Brane, Jurčičeva 5, Velenje.
Odredi se objava začetka stečajnega postopka na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS ter vpis začetka stečajnega
postopka v sodni register pri tem sodišču.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
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Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica. Prijave je treba
vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano
takso.
I. narok za preizkus terjatev bo dne
11. marca 1998 ob 9. uri, v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka se
nabije na oglasno desko dne 22. 12. 1997.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 12. 1997

Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in s priloženimi dokazi prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu, v dveh mesecih
od dneva objave tega oklica.
Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 20. 3.
1998 ob 8.30 v sobi št. 134/I.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 12. 1997.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 12. 1997

St 69/97
S-20
To sodišče je s sklepom St 69/97 z dne
22. 12. 1997 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Blagovna borza, d.d., Šmartinska 152, Ljubljana.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča in v Uradnem listu RS ter vpiše
v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 10. 3. 1998 ob 9.30, konferenčna
dvorana tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 12. 1997.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 1997

St 18/94-309
S-23
To sodišče je s sklepom opr. št. St 18/94
z dne 22. 12. 1997 začelo postopek prisilne
poravnave v stečaju nad dolžnikom Arnol,
d.o.o., Škofja Loka, Šolska 2.
Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen dosedanji stečajni upravitelj Mitja
Ulčar, Trubarjeva 11, Bled.
Upniški odbor sestavljajo dosedanji člani upniškega odbora:
1. UBK Banka, d.d., Ljubljana, Tržaška
116,
2. Lokainvest, d.o.o., Škofja Loka, Kapucinski trg 7,
3. Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka
c. 6,
4. BTC, d.d., Ljubljana, Šmartinska c.
152,
5. Janez Arnol, Binkelj 38, Škofja Loka.
Narok za sklenitev prisilne poravnave bo
dne 13. 3. 1998 ob 12. uri v sobi 113/I
tega sodišča.
Upniki si načrt finančne reorganizacije
lahko ogledajo pri sodišču, v stečajni pisarni soba št. 1, v času uradnih ur v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v
sredo pa tudi od 13. do 15. ure.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 22. 12. 1997.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 12. 1997

St 18/97
S-21
Z dnem 22. 12. 1997 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Blisk Livarna in proizvodnja, d.o.o., Murska Sobota, Plese 9. Za stečajnega upravitelja se
imenuje Bojan Žunič dipl. pravnik iz Murske
Sobote, Staneta Rozmana 2. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v
dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku 2 mesecev po objavi stečajnega postopka v Uradnem listu RS. Dolžnike stečajnega
dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove. Narok za preizkus
upniških terjatev bo dne 20. 4. 1998 pri
tem sodišču ob 12. uri v sobi št. 12.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 12. 1997
St 22/97
S-22
To sodišče na podlagi 101. in 102. člena ZPPSL objavlja oklic
Nad dolžnikom Mlinotest Trgovina, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Koper, Pobeška 15, Koper, se začne stečajni postopek.
V postopku se uporablja firma Mlinotest
Trgovina, trgovina in gostinstvo, d.o.o., Koper – v stečaju.
Za stečajno upraviteljico se določi Mira
Korelič, dipl. ek., Hrvatini 22/a, Ankaran.

St 10/97
S-24
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 10/97 sklep z dne 22. 12. 1997:
Stečajni postopek nad dolžnikom: Zdravilišče Rogaška – Agencija za marketing, d.o.o., Marketinške storitve, Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina – v stečaju, se zaključi.
Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča in v Uradnem listu RS.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika: Zdravilišče Rogaška – Agencija za marketing, d.o.o., Marketinške storitve, Zdraviliški trg 14, Rogaška Slatina – v
stečaju, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 12. 1997
St 8/97
S-25
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Nova vozila Gorica, d.o.o., Šempeter – v stečaju, bo drugi narok za preizkus
terjatev dne 2. 2. 1998 ob 8.30 v sobi
110/I tega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 12. 1997

St 19/97-7
S-26
Z dnem 5. 1. 1998 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Radenska sistemi, Polnilna in pakirna tehnika
Radenci, d.o.o., Zdraviliško naselje 14,
Radenci.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Žunič Bojan, diplomirani pravnik iz Murske Sobote, Staneta Rozmana 2.
Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva
objave tega oklica.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 20. 4. 1998 ob 12. uri pri tem sodišču
v sobi št. 12.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil 5. 1. 1998 nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 1. 1998

Razpisi
delovnih mest
Št.041-4/95
Ob-45
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 13/94,
48/94 in 82/94) in skladno z odredbo o
številu in sedežih notarskih mest (Ur. l. RS,
št. 40/94, 8/95 in 16/97), Ministrstvo za
pravosodje razpisuje
eno prosto notarsko mesto s sedežem v Krškem.
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena zakona o notariatu
(Ur. l. RS, št. 13/94, 48/94 in 82/94).
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva
3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 108
Ob-41
Svet Centra za socialno delo Piran, razpisuje delovno mesto
direktorja-ice zavoda.
Poleg splošnih pogojev, določenih v zakonu, mora kandidat-ka izpolnjevati še naslednje posebne pogoje, določene v 56.
členu zakona o socialnem varstvu (Ur. l.
RS, št. 54/92), in sicer:
– da ima visoko ali višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri,
– pet let delovnih izkušenj na področju
socialnega varstva,
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– strokovni izpit iz področja socialnega
varstva,
– znanje italijanskega jezika.
Mandat direktorja-ice traja štiri leta.
Prijave z ustreznimi dokazili (fotokopija
diplome, potrdila o opravljenem strokovnem
izpitu ter kratkim življenjepisom), naj kandidati naslovijo na Svet Centra za socialno
delo Piran, Župančičeva 24, 6330 Piran,
razpis delovnega mesta direktorja-ice.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 30 dni od dneva objave razpisa.
Center za socialno delo Piran
Št. 135/97
Ob-42
Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna
enota Kranj, objavlja prosto delovno mesto
pomočnika direktorja za področje
splošnih in kadrovskih zadev,
na katerem ima delavec posebna pooblastila in odgovornosti.
Poleg splošnih pogojev, mora kandidat
za opravljanje prostega delovnega mesta,
izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo
pravne smeri in opravljen državni pravniški
izpit,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da ima organizacijske in druge sposobnosti, potrebne za uspešno reševanje
strokovnih nalog in komuniciranje s sodelavci in strankami.
Delovno razmerje bo sklenjeno s polnim
delovnim časom za nedoločen čas in poskusnim delom do 6 mesecev.
Mandat traja 4 leta.
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili v
roku 8 dni po objavi, na naslov: Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna enota Kranj, Bleiweisova 20, Kranj, sektor za splošne in kadrovske zadeve, z oznako “za razpis”. O
izbiri bodo kandidati obveščeni v roku 30
dni po izteku objavnega roka.
Zavarovalnica Triglav, d.d.,
Območna enota Kranj
Ob-43
Na podlagi sklepa organa upravljanja objavljajo Gorenjska oblačila Kranj, d.d., prosto delovno mesto
vodje finančno-računovodskega sektorja.
Poleg pogojev določenih z zakoni se
zahtevajo še naslednji pogoji:
– visoka ali višja izobrazba ekonomske
smeri,
– 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
– znanje tujega jezika.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Vloge z dokazili bo sprejemala kadrovska služba Gorenjskih oblačil, Bleiweisova
30, Kranj, 15 dni po objavi.
Gorenjska oblačila, d.d., Kranj

Ob-44
Na podlagi 62. člena v povezavi z
71. členom statuta in sistemizacije delovnih
mest, Klinični center Ljubljana, razpisuje delovno mesto s posebnimi pooblastili:
glavne medicinske sestre Službe za
alergologijo in revmatske bolezni, SPS
Pediatrična klinika
Za glavno medicinsko sestro Službe za
alergologijo in revmatske bolezni lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je višja medicinska sestra ali višja
medicinska sestra z dodatno visoko izobrazbo s področja organizacije dela ali sociologije ali pedagogike,
– da ima 10 let dela v stroki, od tega
5 let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih,
– da ima sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja.
Strokovni direktor bo imenoval glavno
medicinsko sestro službe za dobo 4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov: Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba, Bohoričeva 28, 1525
Ljubljana, s pripisom: “za razpisno komisijo
– glavna medicinska sestra Službe za alergologijo in revmatske bolezni, SPS Pediatrična klinika”.
Klinični center Ljubljana
Št. 1-120-299/97
Ob-46
Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, svet javnega zdravstvenega
zavoda Splošna bolnišnica Brežice, razpisuje skladno z določbami 29. člena zavoda
in na podlagi sklepa sveta zavoda prosto
delovno mesto
strokovnega vodje – direktorja
zdravstva
Kandidati morajo poleg z zakonom predpisanih pogojev izpolnjevati še naslednje
razpisne pogoje:
– da imajo visoko strokovno izobrazbo
medicinske smeri s specializacijo iz dejavnosti zavoda,
– da imajo pet let neposrednih strokovnih izkušenj iz specialistične dejavnosti zavoda.
Kandidati morajo prijavi priložiti koncept
vodenja strokovnega dela in razvoja stroke.
Mandatna doba strokovnega vodje – direktorja zdravstva traja do konca mandata
direktorja zavoda, tj. do 14. 5. 1999.
Pisne prijave z dokazili o strokovni izobrazbi in s priloženim konceptom vodenja
strokovnega dela in razvoja stroke morajo
kandidati poslati v 8 dneh po objavi razpisa
z oznako “Za strokovni svet – razps za direktorja zdravstva” na naslov: Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Brežice,
Černelčeva ulica 15, 8250 Brežice.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

Št.
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Javna naročila
po zakonu
o javnih naročilih
Namera o naročilu
Ob-96A
V nameri o javnem naročilu za zdravila
skupine D, Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 81 z
dne 19. XII. 1997, Ob-5521, se datum objave javnega razpisa v tretjem stavku 5. točke pravilno glasi: “23. 1. 1998”.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-101
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
namero
o naročilu
1. Naziv in sedež naročnika: Energetika
Ravne, d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na
Koroškem, kontaktna oseba je Andrej Žlebnik, dipl. inž., tel. 0602/21-131, int. 4625,
faks 0602/21-762, e-mail andrej.zlebnik@sgn.net.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
kogeneracijskega postroja s tremi ali štirimi plinskimi motorji s skupno instalirano
močjo Pel = 8 MW in Ptopl = 10 MW, ki
zajema:
– dobavo in montažo opreme,
– financiranje projekta.
3. Orientacijska vrednost naročila:
970 milijonov SIT.
4. Predviden čas objave javnega razpisa: 10. 4. 1998.
5. Omejitve, ki bodo prednostno upoštevane pri ocenjevanju ponudbe: kompleksnost ponudbe.
Energetika Ravne, d.o.o.,
Ravne na Koroškem

Javni razpis za izbiro izvajalca
brez omejitev

Preklic
Ob-92
Mestna občina Murska Sobota, na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) razveljavlja javni razpis za adaptacijo obstoječih prostorov v pritličju Mestne občine Murska Sobota, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 75, z dne 5. XII. 1997, Ob-5284.
Mestna občina Murska Sobota
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Popravek

Ob-96B
V javnih razpisih Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, za pisarniški material –
Ob-5508, živila in material za prehrano –
Ob-5509, pralna in čistilna sredstva –
Ob-5510 in tehnični material za popravilo in
vzdrževanje Ob-5511, objavljenih v Uradnem listu RS, št. 81, z dne 19. XII. 1997,
se naslovi pravilno glasijo: “javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti”.
V javnih razpisih za pralna in čistilna
sredstva – Ob-5510 in tehnični material za
popravila in vzdrževanje – Ob-5511, se popravijo orientacijske vrednosti naročil v
3. točki in popravljene pravilno glasijo:
– za pralna in čistilna sredstva:
15,700.000 SIT,
– za tehnični material za popravila in
vzdrževanje: 8,700.000 SIT.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Popravek
Ob-94
V javnem razpisu za sofinanciranje mladinskih in otroških projektov v letu 1998,
Urada RS za mladino, Šmartinska 134a,
Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 81, z dne 19. XII. 1997, Št. 39/97,
Ob-5544, se prvi odstavek 7. točke popravi in pravilno glasi:
7. Mešana komisija za mladinska vprašanja bo upoštevala le tiste ponudbe, ki
bodo poslane po pošti do vključno 26. januarja 1998 ali oddane v tajništvu Urada
RS za mladino (soba 307), najpozneje do
26. januarja 1998 do 14. ure. Ponudniki
bodo prejeli potrdilo o prevzemu ponudbe.
Urad RS za mladino
Popravek
Št. 54/97
Ob-97
V javnem razpisu za kreditiranje projektov iz sredstev pridobljenih iz naslova zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 44-45, z dne 25. VII. 1997,
Ob-3113, št. 19/79, se v 1. točki (1. Predmet razpisa) besedilo “– za kratkoročne kredite 200,000.000 SIT” nadomesti z besedilom “– za kratkoročne kredite
307,795.000 SIT”.
Istočasno objavljamo zaključek razpisa
za dolgoročne in kratkoročne kredite z dne
23. 12. 1997.
Sklad Republike Slovenije
za razvoj malega gospodarstva

Ob-1
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: Dom za varstvo odraslih Velenje, kont.
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oseba Tatjana Rosec, Kidričeva 23, Velenje, tel. 063/854-455, faks 063/854-455.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za
prehrano.
3. Orientacijska vrednost naročila:
29,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Dom za varstvo odraslih
Velenje, prevzemnik Tatjana Rosec – vodja
računovodske službe, Kidričeva 23, 3320
Velenje,
tel.
063/854-455,
faks
063/854-455.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 2. 2. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Dom za varstvo odraslih Velenje, odpiranje vodi Janja Kastelic,
pravnica, Kidričeva 23, Velenje, tel.
063/854-455, faks 063/854-455.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 16. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dom za varstvo odraslih Velenje, kont. oseba Tatjana Rosec – vodja
računovodske službe, Kidričeva 23, Velenje, tel. 063/854-455, faks 063/854-455.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 1. 1998 za 3.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
Način plačila: virman na račun številka:
52800-603-38370.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 28. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 2. 1998.
Dom za varstvo odraslih Velenje
Št. 361-38/97
Ob-2
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Stanovanjski sklad Mestne občine Nova
Gorica, kont. oseba Zoran Ušaj, dipl. inž.
gr., Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, tel.
065/28-012, int. 281, faks 065/21-233,
soba št. 22/I.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: gradbena, obrtniška in instalacijska dela pri adaptaciji objektov Ledine 79, 81 in 83 v Novi Gorici.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 2 meseca ali 60 dni, začetek 24. 2. 1998 in zaključek 25. 4. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 2. 1998 do
8.30, na naslov: Stanovanjski sklad Mestne
občine Nova Gorica, prevzemnik glavna pisarna Mestne občine Nova Gorica, Trg E.
Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, tel.
065/28-012, faks 065/21-233, soba št.
38/I.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 3. 2. 1998
ob 9. uri, na naslovu: Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica, odpiranje vodi
Zoran Ušaj, dipl. inž. gr., Trg E. Kardelja 1,
Nova Gorica, tel. 065/28-012, faks
065/21-233, steklena dvorana.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 18. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Nova Gorica, oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne službe, Trg E. Kardelja 1, Nova
Gorica,
tel.
065/28-012,
faks
065/21-233, soba št. 26/I.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 1. 1998 za 3.000 SIT.
Način plačila: po položnici na račun številka: 52000-652-42627 – Stanovanjski
sklad Mestne občine Nova Gorica.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 5. 3. 1998.
Stanovanjski sklad
Mestne občine Nova Gorica
Št. 774/97
Ob-4
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: CSS – Center slepih in slabovidnih Škofja Loka, Stara Loka 31, Škofja Loka.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: adaptacija pritličja
doma CSS v Škofji Loki – Stara Loka
31.
3. Orientacijska vrednost naročila:
40 mio SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 15. VI. 1998 in zaključek 15. VIII. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 16. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Lokainvest, prevzemnica Alenka Gregorc, Kapucinski Trg 7, 4220
Škofja Loka, tel.: 064/624-070, faks
064/624-117, tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 16. II. 1998
ob 12.15, na naslovu: Lokainvest, odpiranje vodi Lado Bernard, Kapucinski trg 7,
Škofja Loka, tel. 064/624-070, faks
064/624-117.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 31. 3. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Lokainvest, kont. oseba Lado Bernard, Kapucinski trg 7, Škofja Loka,
tel. 064/624-070, faks 064/624-117.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 30. 1. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: virmansko ali gotovinsko
na račun številka: 51510-601-11191.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 3. 1998.
CSS – Center slepih in slabovidnih
Škofja Loka
Št. 171/97
Ob-5
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba
Debevec
Aleksander,
tel.
0601/64-100, int. 241, 174, Grajska 2,
Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/64-582, soba št. 9.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: predmet javnega naročila je: material za vzdrževanje strojev
in naprav (ponovni razpis).
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
9,500.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Kraj, datum in ura predložitve ponudb
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 1. 1998 do

12. ure, na naslov: Grajska 2, Zagorje ob
Savi, Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o.,
prevzemnica Marinšek Jasna, Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/64-582, vložišče: tajništvo.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 20. 1. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Rudnik Zagorje v
zapiranju, d.o.o., odpiranje vodi Franc Stošicki, Grajska 2, 1410 Zagorje ob Savi, tel.
0601/64-100, faks 0601/64-582, soba
št. 2.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Rudnik Zagorje v zapiranju,
d.o.o., kont. oseba Marinšek Jasna, Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100,
faks 0601/64-582, soba št. 1.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 1. 1998 za 10.000 SIT do 12. ure.
Način plačila: virman ali položnica na račun številka: 52720-601-18631, APP: Zagorje ob Savi: sklic na št. JN-M-010/98.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Rudnik Zagorje v zapiranju, d.o.o., kont.
oseba Debevec Aleksander, Grajska 2, Zagorje ob Savi, tel. 0601/64-100, faks
0601/64-582, soba št. 9.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 30. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 2. 1998.
Rudnik Zagorje v Zapiranju, d.o.o.,
Zagorje ob Savi
Št. 279
Ob-6
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zavod za gozdove Slovenije, kont. oseba Blaž Bogataj, Večna pot 2, Ljubljana, tel.
061/123-54-32, faks 123-53-61, e-mail
Blaz.Bogataj@zgs.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup računalniške
opreme za potrebe Zavoda za gozdove
Slovenije. Podrobnejši opis vsebine je naveden v razpisni dokumentaciji.
3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: en mesec po podpisu
pogodbe.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: merila so navedena v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija se dvigne po predložitvi pooblastila ponudnika in
plačilu 5.000 SIT na blagajni Zavoda.
6. Rok v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe in način predložitve ponudbe
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Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 1. 1998 do
9. ure, na naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, oznaka:
“Ponudba – Ne odpiraj” in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 1. 1998
ob 9.30, na naslovu: Zavod za gozdove
Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, sejna soba, odpiranje bo vodil Blaž Bogataj.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa v zakonitem roku.
9. Oseba, pri kateri lahko zainteresirani
ponudniki dvignejo razpisno dokumentacijo: kont. oseba Blaž Bogataj.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 1. 1998 od 8. do 9. ure.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 3. 1998.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 05/146-97
Ob-7
Investitor Savske elektrarne Ljubljana,
d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, objavlja na
podlagi prvega in drugega odstavka 18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97)
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
dobavo ISDN telefonske centrale v HE
Medvode
1. Naročnik: Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana.
2. Predmet razpisa: dobava, vgradnja
in zagon opreme na lokaciji HE Medvode in HE Mavčiče, kar vsebuje:
– ISDN telefonske centrale,
– napajalni sistem,
– ureditev potrebne instalacije (glavni delilnik, kabliranje),
– ustrezno dokumentacijo,
– prevzemna preizkušanja transport in
zavarovanje,
– umerjanje in preverjanje kakovosti in
razpoložljivosti,
– zagotovitev rezervnih delov in obratovalnih navodil,
– šolanje uporabnika in
– sodelovanje pri tehničnem pregledu.
3. Ponudnik mora pri oddani ponudbi obvezno upoštevati navodila iz razpisne dokumentacije oziroma oddati ponudbo na priloženem obrazcu s prilogami. Podrobnejši pogoji razpisa so določeni v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani lahko dvignejo
(samo ob predložitvi dokazila o vplačilu
25.000 SIT na žiro račun SEL, št.
50106-601-27492 pri Agenciji za plačilni
promet, ekspozitura Ljubljana-Vič s pripisom
“dvig dokumentacije za ISDN telefonsko
centralo v HE Medvode”) pri investitorju
(Blaž Pišek, tel. 061/219-533 in
061/12-50-333, soba št. 2, D3, od 12. do
20. 1. 1998, od 8. do 10. ure).
4. Orientacijska vrednost razpisanih del:
19,000.000 SIT.
5. Predvideni rok izvedbe je od 1. 3.
1998 do 1. 6. 1998.
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6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– tehnologija izvedbe,
– sposobnost ponudnika,
– ponudbena cena del,
– način plačila,
– garancija in
– rok izvedbe.
7. Rok za oddajo ponudb je 9. februar
1998 do 12. ure osebno ali po pošti na
naslov investitorja. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih ločenih kuvertah z oznako:
“Ne odpiraj! Ponudba za ISDN telefonsko
centralo v HE Medvode”.
8. Javno odpiranje ponudb bo izvedla
imenovana komisija investitorja na naslovu
investitorja, v sejni sobi v 2. nadstropju, 9.
februarja 1998 ob 13. uri. Kopijo zapisnika
o odpiranju ponudb bodo ponudniki prejeli
v osmih dneh po odpiranju.
9. Ponudba mora veljati najmanj do 30.
aprila 1998.
10. O izbiri izvajalca bo investitor pismeno obvestil vse ponudnike v 15 dnevih po
uspešnem odpiranju ponudb.
Savske elektrarne Ljubljana
Št. 601-6/97-2692
Ob-9
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ljutomer, Vrazova 1, Ljutomer,
kont. oseba Dominika Grilc, tel.
069/81-712, faks 069/81-610, soba št.
215.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava kuhinjske
opreme za vrtec Cven.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 20. 2. 1998 in zaključek
15. 3. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
– ponudbena cena,
– plačilni pogoji,
– reference ponudnika,
– garancijski rok,
– morebitne ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
Ponudbe morajo vsebovati elemente in
izpolnjevati pogoje, določene v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 1. 1998 do
10. ure, na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova 1, 9240 Ljutomer.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 30. 1. 1998
ob 11. uri v prostorih Občine Ljutomer, III.
nadstropje – sejna soba. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred odpiranjem ponudb predložiti pisno pooblastilo.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje do 13. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ljutomer, Vrazova
1, 9240 Ljutomer, kont. oseba Grilc Dominika, soba št. 215, tel. 069/81-712, int.
266.
9. Ostali podatki: dodatne informacije se
dobijo na naslovu naročnika.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum objave razpisa: 9. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 2. 1998.
Občina Ljutomer
Ob-10
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ravne-Prevalje, kont. oseba Bukovec Andrej, vodja urada za KCG, Čečovje
12A,
Ravne
na
Koroškem,
tel.
0602/23-821,
int.
225,
faks
0602/23-638, soba št. 8.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine:
1. poslovna svetovanja,
2. izdelava projektne dokumentacije,
3. inženiring,
4. geodetske storitve.
Sklop št. 1: svetovanje s področij tehnike, tehnologije, financ, ekologije, varstva
okolja in nabave investicijske opreme.
Obseg in količina: po dogovoru.
Podatki o različnih rokih pričetka oziroma dobavnih rokih (če je potrebno): po dogovoru.
Sklop št. 2: projektna dokumentacija po
17. členu zakona o graditvi.
Obseg in količina: IP, PGD, PZR, PZI,
PID, PEL, količina po dogovoru.
Podatki o različnih rokih pričetka oziroma dobavnih rokih (če je potrebno): po dogovoru.
Sklop št. 3: navadni inženiring s področja investicijske izgradnje.
Obseg in količina: vodenje projekta, priprava separatnih in sintetičnih investicijskih
študij, izdelava projektnih nalog, upravni postopki, javni razpisi in evaloacije ponudb,
strokovni nadzor nad gradnjo, količina del
po dogovoru.
Podatki o različnih rokih pričetka oziroma dobavnih rokih (če je potrebno): po dogovoru.
Sklop št. 4: Geodetske storitve s področja inženirske geodezije ter zemljiškega
katastra.
Obseg in količina: postopki, delo na terenu, delo v pisarni, specifične geodetske
storitve, količina po dogovoru.
Podatki o različnih rokih pričetka oziroma dobavnih rokih (če je potrebno): po dogovoru.
3. Orientacijska vrednost naročila:
40,000.000 SIT.

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev in/ali v dnevih: po dogovoru, začetek: 15. 3. 1998
in/ali zaključek: po dogovoru.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Občina Ravne-Prevalje,
prevzemnica Dolinšek Kristina, Čečovje
12A, 2390 Ravne na Koroškem, tel.
0602/23-821,
int.
125,
faks
0602/23-638, sprejemna pisarna.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 3. 2. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Občina Ravne-Prevalje, odpiranje vodi Bukovec Andrej, Čečovje
12A,
Ravne
na
Koroškem,
tel.
0602/23-821,
int.
225,
faks
0602/23-638, soba št. 8.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 23. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Ravne-Prevalje,
kont. oseba Bukovec Andrej, vodja urada
za KCG, Čečovje 12A, Ravne na Koroškem, tel. 0602/23-821, int. 225, faks
0602/23-638, soba št. 8.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 1. 1997 za vrednost 5.000 SIT.
Način plačila: z virmanom na račun številka: 51830-630-25601.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 1. 4. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 2. 3. 1997.
Občina Ravne-Prevalje
Ob-11
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup razstreliva in
kartonskih cevi:
– sklop št. 1: razstrelivo; obseg ali količina: 29,500.000 SIT;
– sklop št. 2: kartonske cevi; obseg ali
količina: 1,500.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila in predvideni čas objave razpisa: 31,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 1. 1998 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbvolje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 19. 1. 1998
ob 11. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg
revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144,
faks 0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 1. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Stanislav Medvešek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 2. 1998.
Ob-13
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 malo gospodarstvo in turizem, kont. oseba Stane Bizjak ali Nataša
Pobega, Kotnikova 5/II, Ljubljana, tel.
178-32-13, faks 133-12-20.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: aluminijaste in keramične table za označevanje kategorije prenočitvenih gostinskih obratov v količini ca. 5.000 enot.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 50,000.000
SIT, 27. 12. 1997 ali 29. 12. 1997.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 24 mesecev, začetek
15. 2. 1998 in zaključek 30. 12. 1999.

5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 3. 2. 1998 do
24. ure, na naslov: Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, prevzemnik vložišče,
Kotnikova 5/II, 1000 Ljubljana, tel.
178-32-13, faks 133-12-20.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 9. 2. 1998
ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za malo
gospodarstvo in turizem, odpiranje vodi komisija, ki jo imenuje minister, Kotnikova 5,
Ljubljana, tel. 178-32-13, faks 133-12-20.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 16. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem, kont. oseba Stane Bizjak
in Nataša Pobega, Kotnikova 5, Ljubljana,
tel. 178-32-13, faks 133-12-20.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 5. 2. 1998.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 3. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 16. 2. 1998.
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97), odredbi o
obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97), proračuna Republike Slovenije za leto 1997 in zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o izvrševanju proračuna (Ur. l. RS, št.
78/95), Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem, Sektor turizma, Kotnikova 5,
Ljubljana, (v nadaljevanju: MMGT), objavlja
javni razpis
za izdelavo tabel za označevanje
kakovosti gostinskih nastanitvenih
obratov
1. Cilj razpisa
Cilj tega razpisa je ureditev uradnega označevanja kakovosti in vrste ter specializacije prenočitvenih gostinskih obratov v Republiki Sloveniji, na podlagi pravilnika o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih
gostinskih obratov in marin (Ur. l. RS, št.
29/97), v skladu z že izdelano celostno
grafično podobo in izvedbenimi načrti.
2. Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je:
a) izdelava ca. 5.000 označevalnih aluminijastih tabel za enotno uradno označitev katerogije, vrste in specializacije ter posebne
kakovosti gostinskih prenočitvenih obratov,
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b) izdelava ca. 200 keramičnih tabel za
označitev kategorije turističnih kmetij.
Razpisna dokumentacija, ki zajema celostno grafično podobo in izvedbeno tehnično dokumentacijo za izdelavo obeh vrst
tabel, je na voljo na sedežu naročnika.
3. Razpisni pogoji za izdelavo tabel
3.1. Tehnični pogoji
3.1.1. Table za označevanje kategorije
prenočitvenih hotelskih obratov morajo biti
izdelane iz aluminija z obdelavo po navodilih, ki so določena v izvedbenih načrtih.
3.1.2. Table za označevanje kategorije
turističnih kmetij morajo biti izdelane iz keramike v skladu z navodili, ki so določena v
izvedbenem načrtu.
3.1.3. Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji priložiti:
a) vzorec označitvene table za hotelske
prenočitvene obrate. Vzorec table mora biti
iz aluminija z izdelanim nosilnim ogrodjem
ter vsaj enim znakom za označevanje specializacije hotelskih prenočitvenih zmogljivosti. Vzorec zvezdice za označevanje kakovosti pa ni obvezen,
b) vzorec označitvene table za kmetije,
ki mora biti izdelan iz keramike,
c) rešitev za izdelavo in pritrditev registrske številke s črtno kodo na mestu, ki je
predvideno v izvedbenem načrtu.
3.1.4. Ponudniki lahko ponudijo izdelavo ene vrste ali obe vrsti tabel.
3.2. Finančni pogoji
Izdelavo javnega naročila financira ponudnik. Odkup izdelkov izbranega izvajalca
je zagotovljen na podlagi sukcesivnih naročil, ki jih bodo opravile Upravne enote, pristojne za gostinstvo, pretežno v obdobju
naslednjih dveh let, po potrebi pa tudi kasneje.
Povprečna cena posamezne table ne
sme presegati 10.000 SIT in se lahko enkrat letno revalorizira na podlagi indeksa
gibanja cen na drobno v Republiki Sloveniji.
Ponudnik mora v tem okviru v ponudbi
podrobneje opredeliti predračun, ki vsebuje:
– okvirno ceno celotne produkcije in
prodajno ceno končnega izdelka,
– investicijske stroke,
– druge stroške, ki so sestavni del cene,
– morebitni znesek sredstev naročnika,
ki so potrebna za začetek proizvodnje in bi
se odštevala od zneska prodajne cene
končnega izdelka.
Pri izdelavi predračuna mora ponudnik
upoštevati navodila zahtevanih materialov in
obdelav, ki so podana v izvedbenih načrtih.
3.3. Orientacijska vrednost naročila
Vrednost naročila zapribližno 5.000 enot
znaša okoli 50,000.000 SIT za obdobje
dveh let.
4. Ponudbena dokumentacija
Poleg zahtev iz 2. in 3. točke, mora ponudbena dokumentacija vsebovati:
– navedbo vrste tabel, na katere se nanaša ponudba,
– dokazilo o imenu, sedežu in matični
številki pravne osebe iz registra organizacij
in obrti Statističnega urada Vlade Republike
Slovenije, za fizične osebe pa osebni podatki in dokazilo o državljanstvu,
– davčno številko,
– podpisan vzorec pogodbe,
– potrdilo o plačilu davčnih obveznosti
za preteklo obdobje,
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– reference ponudnika in njegovih sodelavcev o izvedenih projektih,
– predlog o načinu sodelovanja z naročnikom in avtorjem načrta v prvih dveh letih
in vse do končne izvedbe naročila,
– terminski plan izvajanja del,
– podatke o odgovorni osebi za izvedbo
javnega naročila.
5. Merila za izbor
V okviru veljavnih ponudb bo izvajalec
izbran na podlagi:
– izpolnjevanja zahtev iz 2., 3. in 4. točke tega razpisa,
– skladnosti predlogov rešitev s tehničnimi zahtevami,
– pripravljenosti na dolgoročno sodelovanje z naročnikom brez dodatnih pogojev,
– ustreznosti razmerja med ceno in kakovostjo izdelka,
– zagotovitev skladiščenja tabel,
– določitve roka izvedbe tabel na podlagi posameznega naročila
5.1. Strokovna komisija za izbor izvajalca
Izbor ponudb bo opravila strokovna komisija, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja industrijskega oblikovanja in arhitekture ter predstavniki naročnika.
6. Rok predložitve ponudb
Rok za predložitev ponudb je 3. 2.
1998.
Ponudba mora biti oddana po pošti ali v
tajništvu Ministrstva za malo gospodarstvo
in turizem, Sektor turizma, Kotnikova 5,
Ljubljana. Ponudba mora biti v zaprti ovojnici z naslednjimi napisi:
– naslov naročnika,
– oznaka “Ne odpiraj! Prijava na razpis
za izdelavo tabel”,
– naslov ponudnika na hrbtni strani ovojnice.
Če ponudnik prijavi več ponudb, mora
biti vsaka ponudba v svojem ovitku, na katerem mora biti označeno skupno število ponudb in zaporedna številka ponudbe.
7. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo v Ljubljani,
dne 9. 2. 1997 ob 10. uri na sedežu
MMGT.
8. Rok za obvestilo o izidu razpisa
O končni izbiri izvajalca bodo ponudniki
obveščeni najkasneje do 16. 2. 1998.
9. Informacije o razpisu
Informacije o razpisu dajeta Stane Bizjak
in
Nataša
Pobega,
MMTG,
tel.
061/178-32-13.
Sestanek naročnika s potencialnimi ponudniki, na katerem bodo dana podrobnejša pojasnila v zvezi s tem razpisom, bo na
naslovu naročnika dne 13. 1. 1998 ob 10.
uri.
Ministrstvo za malo gospodarstvo
in turizem
Ob-14
Na podlagi 1. in 2. 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: Osnovna šola Dutovlje, Dutovlje št. 135,
Dutovlje, kontaktna oseba: Marijan Plazar
(ravnatelj šole), tel. 067/64-030, telefaks
067/64-104.
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2. Predmet javnega naročila:
A) Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava živil:
a) splošno
prehrambeno
blago
7,000.000 SIT,
b) kruh in pecivo 2,400.000 SIT,
c) sveže meso 2,600.000 SIT,
č) sadje in zelenjava 1,000.000 SIT.
Orientacijska vrednost naročila je
13,000.000 SIT.
B) Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: gorivo, plin, čistila:
a) kurilno olje EL 30.000 litrov,
b) plin TNP PROPAN v jeklenkah
250.000 SIT,
c) drva 60 m3,
č) čistila 800.000 SIT.
Orientacijska vrednost naročila je
3,000.000 SIT.
C) Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup pisarniškega
materiala:
a) pisarniški material 1,000.000 SIT.
Orientacijska vrednost naročila je
1,000.000 SIT.
3. Dobavni rok: največ 12 mesecev.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in kakršnekoli omejitve, ki bodo
upoštevane: najnižja nabavna cena fco naročnik glede na kvaliteto ter ostali pogoji so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do vključno 30. 1. 1998 do
12. ure na naslov: Osnovna šola Dutovlje,
Dutovlje 135, 6221 Dutovlje, prevzemnik:
tajništvo šole.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z razpisom: “Ponudba – Ne odpiraj!” in številko javnega razpisa v Uradnem
listu RS ter z navedbo predmeta naročila
(grupe).
Javno odpiranje ponudb bo za grupe:
A) 30. 1. 1998 ob 15.30 (živila),
B) 30. 1. 1998 ob 13.30 (gorivo, plin,
čistila),
C) 30. 1. 1998 ob 14.30 (pisarniški material),
na naslovu Osnovne šole Dutovlje, v učilnici likovnega pouka; odpiranje vodi predsednik komisije Tanja Kocina.
5. Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa do 14. 2. 1998.
6. Zainteresirani lahko dvignejo razpisno
dokumentacijo za 5.000 SIT v tajništvu šole, pri Sabini Kobal.
Način plačila neposredno pred dvigom
razpisne dokumentacije ali predhodno na
žiro račun 51420-603-31140.
Dodatne inforamcije v zvezi z javnim razpisom lahko dobijo interesenti osebno ali
po telefonu pri kontaktni osebi.
7. Ostali podatki: ponudba mora veljati
do 28. 2. 1998.
Občina Dutovlje
Ob-15
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 ekonomske odnose in
razvoj, Urad RS za varstvo potrošnikov,

kont. oseba Marcela Uršič, Kotnikova 5,
Ljubljana, tel. 178-36-14, faks 178-35-22,
soba št. 10.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: predmet razpisa je storitev opravljanja svetovalne dejavnosti s
področja varstva potrošnikov za leto
1998. Sredstva za sofinanciranje so s tem
razpisom namenjena svetovanju potrošnikom
v potrošniških pisarnah v Republiki Sloveniji.
Sredstva razpisa so namenjena neprofitnemu, neodvisnemu in nevtralnemu svetovanju
potrošnikom, ki lahko poteka po telefonu,
pisno ali osebno v potrošniških pisarnah. Izvajanje svetovalne dejavnosti bo potekalo v
potrošniških pisarnah v naslednjih krajih: v
Ljubljani dve pisarni, v Mariboru, Celju, Novem Mestu, Novi Gorici, Murski Soboti, Velenju in Zagorju pa ena svetovalna pisarna.
Na ta razpis se lahko prijavijo organizacije, ki
ne opravljajo pridobitne dejavnosti in so registrirane kot društva, zavodi ali druge neprofitne organizacije, ki opravljajo takšno dejavnost in so registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa.
3. Orientacijska vrednost naročila:
16,000.000 SIT, za prvo polletje leta 1998.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri izbiri: druga merila, navedena v
razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 10%.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 1. 1998 do
12. ure, na naslov Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, Urad RS za varstvo
potrošnikov, Ljubljana, Kotnikova 5, prevzemnik glavna pisarna, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, soba št. 2.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
Javni razpis za sofinanciranje opravljanja
svetovalne dejavnosti na področju varstva
potrošnikov za leto 1998 in številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 30. 1. 1998
ob 12.30. na naslovu: Ministrstvu za ekonomske odnose in ravzoj, Kotnikova 5, Ljubljana, odpiranje vodi Janez Šinkovec, sejna
soba.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 9. 2. 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj, Urad RS za varstvo potrošnikov, kont. oseba Marcela Uršič, Kotnikova 5, Ljubljana, tel. 178-36-14, faks
178-35-22, soba št. 10.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 29. 1. 1998, od 9. do 12. ure.
10. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod .9 točko.
11. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
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Ponudba mora veljati do: 1. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 28. 2. 1998.
Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj
Urad za varstvo potrošnikov
Ob-16
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Nazarje, kont. oseba Štiglic Jože, dipl. inž. tajnik, Savinjska c. 4, Nazarje,
tel. 063/833-022, faks 063/853-022.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela obrt, inst.
Navedba vsebine: dozidava k Osnovni
šoli Nazarje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
170,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek marca 1998 in zaključek novembra
1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike v višini 80%.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 1. 1998 do
11. ure, na naslov: Občina Nazarje, Savinjska c. 4, 3331 Nazarje, prevzemnik tajništvo, tel. 063/833-022.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 30. 1. 1998
ob 12. uri, na naslovu Občine Nazarje.
7. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Občina Nazarje, kont. oseba Štiglic Jože, Savinjska c. 4.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 1. 1998 za 15.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun št.:
52800-630-10110.
8. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 7. točko.
9. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do:1. 5. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 2. 1998.
Občina Nazarje
Ob-17
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: Telekom Slovenije, PE Maribor, kont.

oseba Alojz Bokan, Titova c. 38, Maribor,
tel. 062/44-600, faks 062/104-444.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira izvajalca za
geodetsko snemanje telekomunikacijskih kablov v letu 1998 za potrebe Telekom Slovenije, p.o. PE Maribor.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 1. 1998 do
10. ure, na naslov: Telekom Slovenije, p.o.
PE Maribor, prevzemnik Manja Bjelica Fijok, Titova c. 38, 2001 Maribor, tel.
062/44-414, faks 062/104-444.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 1. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije,
p.o., PE Maribor, odpiranje vodi Dušan Novačan, Titova c. 38, Maribor, tel.
062/44-400, faks 062/104-444, sejna soba I. nadstropje.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 6. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Telekom Slovenije, p.o., PE
Maribor, kont. oseba Manja Bjelica Fijok,
Titova c. 38, Maribor, tel. 062/44-414, faks
062/104-444, soba št. 6.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 22. 1. 1998.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Telekom Slovenije, p.o., PE Maribor,
kont. oseba Alojz Bokan, Titova c. 38, Maribor, tel. 062/44-600, faks 062/104-444.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 28. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 2. 1998.
Telekom Slovenije
PE Maribor
Ob-18
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, kont. oseba Oddelek za zootehniko,
prof. dr. Miroslav Štruklec, Groblje 3, Domžale, tel. 717-800, faks 721-005.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: visokotlačni tekočinski kromatograf z detektorji (HPLC).
3. Orientacijska vrednost naročila:
11,500.000 SIT.
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4. Dobavni rok: 2 meseca ali 60 dni.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 15. 1. 1998 do
12. ure, na naslov: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko,
prevzemnik Oddelek za zootehniko, tajništvo, Goblje 3, 1230 Domžale, tel. 717-800,
faks 721-005, soba št. 11.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 19. 1. 1998
na istem naslovu: odpiranje vodi prof. dr.
Miroslav Štruklec, Groblje 3, Domžale,
Domžale, tel. 717-800, faks 721-005.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: UL, Biotehniška fakulteta,
kont. oseba prof. dr. Miroslav Štruklec –
Oddelek za zootehniko, Groblje 3, Domžale, tel. 717-800, faks 721-005.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 10. 1. 1998.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 31. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 1. 1998.
Biotehniška fakulteta
Ljubljana
Ob-24
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro ponudnika za nabavo
raziskovalne opreme
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Inštitut za celulozo in papir Ljubljana,
Bogišičeva 8, tel. 061/12-59-200, faks
061/217-797.
2. Predmet javnega naročila: blago.
2.1. Merilni sistem za karakterizacijo
papirja:
– za merjenje optične nehomogenosti s
slikovno analizo (scanner aličrno-bela kamera s pripadajočo programsko opremo),
– za merjenje dinamike penetracije tekočin v papir s pomočjo ultrazvočne transmisije.
2.2. Spremljajoča oprema ozonatorja:
– aparat za merjenje površinske energije s pomočjo dinamičnega kota omakanja
površine (v skladu s standardom TAPPI
T558 in ASTM D - 5725).
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Kraj dobave: Inštitut za celulozo in papir
Ljubljana, Bogišičeva 8.
3. Orientacijska vrednost naročila
Orientacijska vrednost naročila za nabavo:
ad. 2.1. merilnega sistema za karakterizacijo papirja je 7,800.000 SIT,
ad. 2.2. za spremljajočo opremo ozonatorja je 2,200.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: podpis pogodbe z izbranim ponudnikom je predviden takoj po potrditvi sklepa o izbiri.
Naročnik si pridržuje pravico prilagoditi
datum naročila času odobrene subvencije
za predpisano opremo.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe: primernost opreme, najugodnejša cena
in plačilni pogoji.
6. Rok (datum, čas, naslov, oznaka):
upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje 15 dni po objavi v Uradnem listu RS (rok prične teči naslednji dan
po objavi).
Ponudbe je potrebno poslati ali dostaviti
na naslov: Inštitut za celulozo in papir Ljubljana, Bogišičeva 8, Ljubljana.
Zapečatene kuverte morajo biti označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj” in
številko objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo naslednji dan po poteku roka za oddajo
ponudb ob 9. uri v sejni sobi Inštituta za
celulozo in papir Ljubljana, Bogišičeva 8.
Odpiranje vozi razpisna komisija. Prisotni
predstavnik ponudnika mora imeti pooblastilo.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo o izbiri obveščeni najkasneje v sedmih dneh po sprejetju sklepa o izbiri. Ponudnik bo predvidoma izbran v treh dneh
po odprtju ponudb.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: informacije o vsebini razpisa so na razpolago pri mag. Veri Rutar, tel.
061/12-59-200. Veljavnost ponudb mora
biti vsaj tri mesece od dneva oddaje.
Inštitut za celulozo in papir, p.o.,
Ljubljana
Št. 01-100/3
Ob-25
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zdravstveni dom, Osnovno varstvo Nova Gorica, Padlih borcev 13, Šempeter pri
Gorici, kont. oseba Ines Godnič, tel.
065/32-133, faks 065/32-155.
2. Predmet javnega naročila: blago v
vrednosti 29,000.000 SIT.
Navedba vsebine: potrošni nemedicinski material”:
a) pisarniški in sterilizacijski material –
6,000.000 SIT,
b) zdravila skupine “D” – 23,000.000
SIT.
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3. Dobavni rok: 12 mesecev, začetek
1. 1. 1998, zaključek 31. 12. 1998, sukcesivno.
4. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika: najnižja nabavna cena, daljši plačilni pogoji, dobavni rok in reference.
5. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 20. januarja
1998 do 11. ure, na naslov: Zdravstveni
dom, Osnovno varstvo Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, Padlih borcev 13. Prevzemnik: tajništvo direktorja zavoda.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.
6. Javno odpiranje ponudb bo v torek
20. januarja 1998 ob 12. uri, v Šempetru
pri Gorici v poslovnih prostorih zavoda, Padlih borcev št. 13, odpiranje vodi Vlasta Birsa.
7. Ponudniki bodo obveščeni o izbiri
najugodnejšega najkasneje do 3. februarja
1998.
8. Zainteresirani ponudniki lahko dvigajo razpisno dokumentacijo na naslovu:
Zdravstveni dom, Osnovno varstvo Nova Gorica, Padlih borcev 13, Šempeter pri Gorici. Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 15. 1. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko na račun številka: 52000-603-30351 ali z vplačilom pri
blagajni ob prevzemu dokumentacije.
9. Ponudba mora veljati do 20. februarja
1998.
Zdravstveni dom – Osnovno varstvo
Nova Gorica
Ob-26
Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica, Pri hrastru 18, Nova Gorica, na podlagi
18. in 19. člena zakona o javnih naročilih
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del na
objektu strojne lope – skladišča
drevesnice v Biljah
A) Splošni pogoji:
1. Naročnik: Kmetijsko veterinarski zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, Nova Gorica.
2. Predmet razpisa so gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter dobava in montaža opreme na lokaciji ob upravno-gospodarskem objektu v Biljah št. 1 (Križcjan).
3. Orientacijska cena: 13,000.000 SIT.
4. Predvideni rok pričetka del je februar
1998. Rok za dokončanje del: 60 dni oziroma iztek garancijskega roka.
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– cena,
– način plačila in fiksnost cene,
– reference pri izvajanju tovrstnih del,
– rok izvedbe,
– popolnost ponudbe,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik
naročniku.
Opozorilo: pri ocenjevanju ponudbe najnižja ponudbena cena še ne bo pomenila
najugodnejše ponudbe. Naročnik si pridržuje določiti evantualno manjši obseg del
od razpisanega z ozirom na razpoložljiva

sredstva. V navedenih primerih ponudniki
nimajo pravice do uveljavljanja odškodnine
iz tega naslova.
6. Rok za dostavo ponudb: 20. 1. 1998
do 12. ure, na naslov: Kmetijsko veterinarski zavod, Pri hrastu 18, Nova Gorica. Ponudbe lahko prispejo po pošti ali se jih dostavi osebno do zgoraj navedenega roka, in
sicer v zaprti kuverti z oznako: Ne odpiraj –
ponudba za izgradnjo strojne lope – skladišča drevesnice v Biljah.
7. Odpiranje ponudb bo v sredo, 21. 1.
1998 ob 9. uri na sedežu KVZ Nova Gorica.
Ponudniki, ki bodo prisotni pri javnem
odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom
javnega odpiranja predložiti pismeno pooblastilo.
8. Ponudniki bodo o zidu javnega razpisa obveščeni v 10 dneh od javnega odpiranja ponudb.
9. Razpisna dokumentacija in projekt sta
na voljo vsak delovni dan od 8. do 10. ure v
drevesnici Bilje, tel. 54-301 in 54-109 pri
Silvi Rojc. Materialne stroške v višini 5.000
SIT plačajo pri blagajni na kraju samem ali
na žiro račun KVZ Nova Gorica št.
52000-601-12157. Za informacije v zvezi
s projektom naj kandidati pokličejo Projekt
Nova Gorica, tel. 23-311.
KVZ Nova Gorica
Ob-27
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) in v skladu s programom
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od
leta 1994 do leta 1999, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV.
divizije 4, Celje (v nadaljevanju DARS, d.d.)
objavlja
ponovni javni razpis
za oddajo del: nabava računalniške
strojne opreme
Orientacijska vrednost del znaša:
12,500.000 SIT.
Rok dobave je 7 dni po podpisu pogodbe.
Razpisno dokumentacijo dobite (plačilo
materialnih stroškov 2.100 SIT, na ŽR Družbe za državne ceste, d.o.o., št.
50105-601-13838 oziroma na blagajni
DDC, d.o.o.) na DDC, d.o.o., Tržaška 19a,
Ljubljana, v sobi št. 104/I, in sicer od 9. 1.
1998 dalje, od 7. do 15. ure, strokovne
informacije vam posreduje Anton Žagar,
dipl. inž. (tel. 13-22-241).
Ponudbo za javni razpis predložite do
vključno 10. 2. 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: Nabava računalniške strojne opreme”. Na zunanji kuverti mora biti naslov ponudnika.
Javno odpiranje ponudb je 10. 2. 1998
ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19,
soba št. 320/III.
Ponudniki bodo obveščeni o izidu v 30
dneh po odpiranju ponudb. Merila za izbiro
najugodnejšega ponudnika so cena, rok izvedbe in strokovna usposobljenost izvajalca.
DARS, d.d.
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Ob-70
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: GURS – Območna geodetska uprava
Novo mesto, kont. oseba Iztok Vraničar, Črnomelj, Kolodvorska cesta 30a, tel.
068/51-380.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje poslovnih
prostorov Območne geodetske uprave
Novo mesto, izpostava Črnomelj v Črnomlju v izmeri 340 m2.
3. Orientacijska vrednost naročila:
140 SIT/m2 na mesec ali 571.200 SIT na
leto.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 3. 1998, zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do 30. 1. 1998 do 12. ure,
na naslov OGU Novo mesto, izpostava
Črnomelj, Črnomelj, Kolodvorska cesta 30a
– sprejemna pisarna.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave v Uradnem listu RS ter z
navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb
bo 2. 2. 1998 ob 8. uri, na naslovu: OGU
Novo mesto, izpostava Črnomelj, Črnomelj,
Kolodvorska cesta 30a.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 13. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Območna geodetska uprava Novo mesto, izpostava Črnomelj, Črnomelj, Kolodvorska cesta 30a, kont. oseba
Iztok Vraničar, tel. 068/51-380 ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8. do 12. ure.
9. Ostali podatki: dodatne informacije se
dobijo pri kontaktni osebi navedeni pod
8. točko tega razpisa.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 20. 2. 1998.
Območna geodetska uprava
Novo mesto
Ob-28
Na podlagi 18. člena zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro dobavitelja za nabavo
raziskovalne opreme
1. Naziv in sedež naročnika: Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Ljubljana,
Aškerčeva 6.
2. Predmet javnega naročila: nekonvencionalni postopek za obdelavo z abrazivnim
vodnim curkom (AWJ).
3. Orientacijska vrednost opreme iz druge točke je 16,000.000 SIT.
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4. Dobavni rok opreme je začetek leta
1998.
5. Kot merila za izbor najugodnejšega
ponudnika bo komisija upoštevala zlasti pripravljenost za nadaljne sodelovanje, reference že instalirane opreme, garancijske pogoje in druge posebne pogoje ponudnika.
Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši
ponudnik. Pri ocenjevanju ponudb ne bodo
upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene do najkasneje 29.1.1998, do
12. ure na naslov: UL Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Aškerčeva 6, v zapečateni
ovojnici z oznako “Ponudba na javni razpis AWJ - Ne odpiraj“ s številko objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS in s točnim naslovom ponudnika.
7. Naslov, prostor in datum javnega odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo
30.1.1998 ob 8. uri v sejni sobi št. 115 na
Fakulteti za strojništvo, Aškerčeva 6.
8. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonskem roku.
9. Kraj čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki prejmejo dodatne informacije: i. prof. dr. Mihael Junkar - tel. št.
061/17-71-730.
10. Ostali podatki: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb.
Predvideni datum objave dodelitve naročila : 27.2.1998.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za strojništvo

– dokazilo o zavarovanju dejavnosti ali
izjavo, da je pred podpisom pogodbe pripravljen skleniti tovrstno zavarovanje,
– merila za vrednotenje storitev izdelave
lokacijske dokumentacije in cenik urnih postavk za posamezna strokovna opravila,
– izjavo, da je pripravljen povrniti stroške
za kopiranje dokumentacije, ki je podlaga
za izdelavo LD.
5. Merila za izbiro najugodnejših ponudnikov:
– usposobljenost, strokovnost in reference ponudnika,
– cena storitve,
– druge morebitne ugodnosti, ki jih je ta
pripravljen nuditi naročniku.
6. Pisne ponudbe je potrebno oddati 15
dni od objave v Uradnem listu RS, do 12.
ure na naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, Ul. Franca Barleta 23, 4207 Cerklje
na Gorenjskem, v zaprti ovojnici z napisom:
“Javni razpis – Lokacijska dokumentacija –
Ne odpiraj”.
7. Dodatne informacije za ponudnike daje v času uradnih ur župan Franc Čebulj po
telefonu 064/422-518.
8. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku oddaje roka javnega razpisa
ob 10. uri v prostorih Občine Cerklje na
Gorenjskem.
9. Naročnik si pridržuje pravico izbrati
število izvajalcev glede na število in kakovost ponudb. Prav tako si pridržuje, da z
nobenim od ponudnikov ne sklene pogodbe.
Občina Cerklje na Gorenjskem

Ob-90
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo

Št. 6/98
Ob-91
Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja, d.o.o.,
objavlja na podlagi določil zakona o javnih
naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97)
javni razpis
brez omejitev za dobavo in montažo
notranje opreme
I. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Sklad za regionalni ravzoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja d.o.o.,
Šeškova 9, Ribnica.
II. Predmet javnega naročila: dobava in
montaža notranje (pisarniške) opreme poslovnih prostorov sklada v objektu B, Šeškova 9, Ribnica.
III. Orientacijska vrednost razpisanih del
znaša 7,000.000 SIT. Naročnik bo zagotovil končno plačilo v 30 dneh od montaže
opreme. Avans ni predviden.
IV. Dobavni rok oziroma zaključek del:
45 dni po podpisu pogodbe.
V. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so:
– zahtevana funkcionalnost in sodobnost
opreme,
– usposobljenost ponudnika za izvedbo
tovrstnih del,
– cene s prometnim davkom,
– rok dobave in montaže,
– plačilni pogoji in druge ugodnosti ponudnika,
– servisiranje.
Najcenejša ponudba ni nujno tudi najugodnejša.
VI. Rok za oddajo ponudb je 29. 1. 1998
na naslov Sklada za regionalni razvoj in ohra-

javni razpis
za izbiro pooblaščenih izvajalcev za
izdelavo lokacijske dokumentacije
1. Naročnik: Občina Cerklje na Gorenjskem.
2. Prdmet razpisa: izdelava lokacijske
dokumentacije, obračunavanje sorazmernega dela stroškov za opremljanje stavbnega
zemljišča in urejanje prostorskih aktov na
področju Občine Cerklje na Gorenjskem.
3. Na razpis se lahko prijavijo projektivna podjetja (gospodarske družbe in samostojni podjetniki), ki:
– imajo ustrezno registracijo,
– imajo zaposlena najmanj dva delavca,
ki izpolnjujeta pogoje za pooblaščenega inženirja s področja dejavnosti (dipl. inž. arh.,
dipl. kraj. arh., ali druge tehnične smeri, če
ima opravljen strokovni izpit),
– imajo poslovni prostor ali najmanj izpostavo, ki zagotavlja možnost uradnih ur
na območju Občine Cerklje na Gorenjskem,
– odločbo o upravljanju gospodarske dejavnosti po 4. členu zakona o gospodarskih
javnih službah.
4. Ponudniki morajo k ponudbi predložiti:
– dokazilo o registraciji za dejavnost,
– dokazilo o strokovni usposobljenosti
odgovornih projektantov,
– reference podjetja oziroma osebne reference odgovornega projektanta,
– dokazilo o finančni boniteti ponudnika,
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njanje poseljenosti slovenskega podeželja
ali osebno v tajništvo sklada.
Ponudbe po pošti morajo prispeti najkasneje do izteka roka za oddajo ponudbe.
Ponudba mora biti v zapečatenem ovitku
z oznako: “Ne odpiraj, ponudba – poslovni
objekt”.
VII. Naslov, prostor, datum in ura javnega odpiranja ponudb: odpiranje pravočasno
prispelih ponudb bo izvedla komisija naročnika, in sicer 3. 2. 1998 ob 11. uri v prostorih sklada, Šeškova 9, Ribnica (I. nadstropje).
VIII. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
roku 10 dni po odpiranju ponudb.
IX. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu sklada, Šeškova 9,
Ribnica, kontaktna oseba je Franc Florjančič, tel. 861-953. Razpisna dokumentacija
je na razpolago do 19. 1. 1998, vsak delovnik med 9. in 11. uro.
Ponudba mora biti sestavljena v skladu z
določili 3. člena odredbe o obvezni vsebini
razpisne in ponudbene dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 33/97).
Opcijski rok ponudbe ne sme biti krajši
od 30 dni.
X. Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena v sedmih dneh od dneva
obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Naročnik si pridržuje pravico, da zaradi
neustreznosti ponudb ne izbere nobenega
ponudnika.
Sklad za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja, d.o.o., Ribnica
Ob-93
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Mestna občina Murska Sobota, kont.
oseba Viher Jožica, Kardoševa 2, Murska
Sobota, tel. 069/31-000, faks 21-861, soba št. 20.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: adaptacija obstoječih prostorov v pritličju Mestne občine
Murska Sobota z opremo.
3. Orientacijska vrednost naročila:
10,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek februar 1998, zaključek marec 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena, druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji, ugodna cena in
plačilni pogoji, roki izpolnjevanja dosedaj
sklenjenih pogodb.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 30. 1. 1998 do
12. ure, na naslov Mestna občina Murska
Sobota, prevzemnik Viher Jožica, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, tel.
069/31-000, faks 21-861, soba št. 20.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
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in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 30. 1. 1998
ob 12.30 na naslovu: Mestna občina Murska Sobota, odpiranje vodi Nada Cvetko-Török, d.i.g., Kardoševa 2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks 21-861, soba
št. 25.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 16. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Mestna občina Murska Sobota, kont. oseba Viher Jožica, Kardoševa
2, Murska Sobota, tel. 069/31-000, faks
21-861, soba št. 20.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 26. 1. 1998 za 3.000 SIT.
Način plačila: virman, na račun št.
51900-630-76001.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 2. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 2. 1998.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 71
Ob-102
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
ponovni javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Slavko Bunderla, dipl. inž., Strma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: ponovni javni razpis
za izbiro najugodnejšega ponudnika za
dobavo lesenega silosa za sol.
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 2 meseca.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 1. 1998 do
10. ure, na naslov Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d., prevzemnik Bračko Marija, soba št. 3/II, Strma ulica 8, Maribor, tel.
062/225-351, faks 062/225-515.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 1. 1998
ob 11. uri, na naslovu: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d., odpiranje vodi Slavko
Bunderla, dipl. inž., soba št. 26/I, Strma ul.

8, Maribor, tel. 062/225-351, faks
062/225-515.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa obveščeni najkasneje do 13. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., kont. oseba Jožica Likavec,
Strma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351,
faks 062/225-515, soba št. 42/I.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 1. 1998 za 5.000 SIT.
Način plačila: virman na račun št.
51800-601-47072 pri APP Maribor.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d.,
kont. oseba Slavko Bunderla, dipl. inž., Strma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351, faks
225-515.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 29. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 2. 1998.
Št. 71
Ob-103
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: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Marjan Rojec, inž., Strma ulica
8, Maribor, tel. 062/225-351.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira najugodnejšega ponudnika za izdelavo projektne
dokumentacije (idejnega projekta, PGD
in PZI) za odvajanje in čiščenje odpadnih voda za naselje Razvanje pri Mariboru.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 1. 1998 do
11. ure, na naslov Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d., prevzemnik Bračko Marija, soba št. 3/II, Strma ulica 8, Maribor, tel.
062/225-351, faks 062/225-515.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 1. 1998
ob 12. uri, na naslovu: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d., odpiranje vodi Slavko
Bunderla, dipl. inž., soba št. 26/I, Strma
ul. 8, Maribor, tel. 062/225-351, faks
062/225-515.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
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Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 13. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., kont. oseba Jožica Likavec,
Strma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351,
faks 062/225-515, soba št. 42/I.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 1. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: virman na račun št.
51800-601-47072 pri APP Maribor.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d.,
kont. oseba Marjan Rojec, inž., Strma ulica
8, Maribor, tel. 062/225-351, faks
225-515.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 29. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 2. 1998.
Št. 71
Ob-104
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: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d.,
kont. oseba Karmen Ribič, dipl. inž., Strma
ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: izbira najugodnejšega ponudnika za dobavo laboratorijske
opreme (atomski absorber, pH ion meter, deionizator, referenčni termemoter,
aparatura za določevanje kjeldahlovega dušika, laboratorijski stresalnik).
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.
4. Dobavni rok: 3 mesece.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve: druga merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 1. 1998 do
12. ure, na naslov: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d., prevzemnik Bračko Marija, soba št. 3/II, Strma ulica 8, Maribor, tel.
062/225-351, faks 062/225-515.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 29. 1. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Nigrad, Javno komunalno podjetje, d.d., odpiranje vodi Slavko
Bunderla, dipl. inž., soba št. 26/I, Strma ul.
8, Maribor, tel. 062/225-351, faks
062/225-515.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 13. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno

dokumentacijo: Nigrad, Javno komunalno
podjetje, d.d., kont. oseba Jožica Likavec,
Strma ulica 8, Maribor, tel. 062/225-351,
faks 062/225-515, soba št. 42/I.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. 1. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: virman na račun št.
51800-601-47072 pri APP Maribor.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: Nigrad, Javno komunalno podjetje d.d.,
kont. oseba Karmen Ribič, dipl. inž., Tržaška
cesta
13,
Maribor,
tel.
062/303-411, faks 303-516.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 29. 3. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 13. 2. 1998.
Nigrad, d.d., Maribor
Št. 52
Ob-95
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: Športna zveza občine Slovenska Bistrica, kont. oseba Vili Stegne, Grajska ulica
11, Slovenska Bistrica, tel. faks
062/810-016.
2. Predmet javnega naročila:
– gradbena dela,
– storitve.
Navedba vsebine: sofinanciranje izgradnje kegljišča z gostinskim lokalom
in fitnessom v sklopu celotnega objekta:
1. faza: zajema obstoječe garderobe in
sanitarije (dela potekajo),
2. faza: zajema nadzidavo obstoječih
garderob in sanitarij z fitnessom (dela potekajo),
3. faza: zajema kegljišče z gostinskim
lokalom (koncesija za objekt).
3. Orientacijska vrednost naročila:
– fitnes: orientacijska vrednost znaša:
4,600.000 SIT,
– kegljišče z gostinskim lokalom: orientacijska vrednost del znaša: 31,610.575
SIT.
Skupaj
orientacijska
vrednost:
36,210.575 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek november 1997, zaključek februar
1997.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
– finančna trdnost in sposobnost,
– upoštevanje razpisnih pogojev,
– cena izvedbe del, ki se bo poračunavala,
– rok izvedbe funkcionale,
– višina povrnjene najemnine,
– eventualne druge ugodnosti.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 1. 1998 na
naslov: Športna zveza občine Slovenska Bistrica, prevzemnik Vili Stegne, Grajska ulica
11, Slovenska Bistrica, tel., faks
062/810-016.
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6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 16. 1. 1998
na naslovu: Športna zveza občine Slovenska Bistrica, odpiranje vodi Vili Stegne in
Jože Pleterski, Grajska ulica 11, Slovenska
Bistrica, tel., faks 062/810-016.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Športna zveza občine Slovenska Bistrica, kont. oseba Vili Stegne,
Grajska ulica 11, Slovenska Bistrica, tel.,
faks 062/810-016.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 1. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: na žiro račun št.
51810-678-42994.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 9. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 30. 1. 1998.
Športna zveza občine
Slovenska Bistrica
Št. 353-23/97
Ob-19
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) programa in finančnega načrta Sklada stavbnih zemljišč za leto 1997
ter sklepa Upravnega odbora Sklada stavbnih zemljišč in ob smiselni uporabi določil
12.a člena odloka o proračunu Občine Lenart za leto 1997 (Ur. l. RS, št. 37/97 in
83/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za
izgradnjo ceste “C”, vodovoda in
kanalizacije na delu območja
Lenart –jugozahod
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih goricah.
2. Predmet javnega naročila: izgradnja
ceste “C” v makadamski izvedbi, vodovoda v cesti “C” in kanaliazcije (kanal 1,
kanal 5 in kanal 6).
Navedba vsebine: dela se bodo izvajala
po projektu, ki ga je izdelal Projekta inženiring Ptuj, št. 28-14-19/89, in sicer:
– izvedba ceste “C” v makadamski izvedbi v izmeri 225 m,
– izvedba vodovoda v cesti “C” z navezavo na obstoječe omrežje v izmeri 300 m,
– izvedba kanalizacije:
– kanal 1 od P4 – P 10 v izmeri
212,50 m,
– kanal 5 v izmeri 197,50 m,
– kanal 6 v izmeri 100 m.
3. Orientacijska vrednost naročila je
15,000.000 SIT – funkcionalni ključ v roke.
4. Predvideni rok pričetka del je 15. 2.
1998, rok dokončanja pa 30. 4. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so:
– ponudbena cena,
– reference ponudnika,
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– rok plačila situacij,
– garancijski rok.
6. Vsebina ponudbe: ponudba mora vsebovati vse elemente, naštete v navodilu ponudnikom za izdelavo pondube.
7. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo predložene najkasneje v 20 dneh od
objave razpisa, to je do 29. 1. 1998 do
12. ure na naslov: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih goricah, soba 19/I.
8. Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni kuverti z oznako: “Ne odpiraj – Ponudba javni razpis – cesta, vodovod, kanalizacija Lenart – Jugozahod”.
Na kuverti mora biti tudi razviden ponudnik.
9. Javno odpiranje ponudb bo 30. 1.
1998 ob 9. uri v prostorih Občine Lenart,
Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih goricah, soba 24/II.
10. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 15 dneh od dneva
odpiranja ponudb, to je do 14. 2. 1998.
11. Naročnik si pridržuje pravico, da
zmanjša obseg del. Izvajalec v primeru
zmanjšanega naročila ni upravičen do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova.
12. Zainteresirani ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na Občini Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih
goricah, soba 9/I.
13. Razpisna dokumentacija je na razpolago od dneva objave razpisa v Uradnem
listu pa do 26. 1. 1998 vsak delovnik med
7. in 13. uro.
14. Dodatna pojasnila glede razpisne
dokumentacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Lenart, tel.
062/724-205, int. 10 oziroma 26 (Silvo
Slaček, Irena Golob).
15. Postopek za izbiro izvajalca: javni
razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do 28. 2. 1998.
Predviden datum objave sklepa o dodelitvi naročila: 27. 2. 1998.
Občina Lenart
Št. 3300-05/96-12
Ob-23
Republika Slovenija, Upravna enota
Kranj na podlagi prvega in drugega odstavka 18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev za leto
1998
1. Ime in sedež naročnika: RS Upravna
enota Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, p.p.
113.
2. Predmet javnega naročila: blago po
skupinah.
3. Navedba vsebine: nabava materiala:
I. skupina: pisarniški material,
II. skupina: računalniški material.
4. Orientacijska vrednost naročila
I. skupina 5,000.000 SIT,
II. skupina 3,000.000 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
5. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja dobav: 12 mesecev, začetek
1. 1., zaključek 31. 12. 1998.
6. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane:
– cena,
– kvaliteta blaga,
– dobavni roki,
– način dobave,
– rok plačila,
– garancija dobav,
– odzivni čas,
– tekoči stroški.
7. Ponudba mora vsebovati:
– naslov ponudnika,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti
(odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti),
– ceno,
– reference,
– dobavni rok in način dobave za naročeno blago,
– jamstvo za kvalitetno ponudbo blaga,
– tehnično in propagandno gradivo za
ponujeno blago,
– plačilni pogoji in odzivni čas,
– obrazec izjave, da ponudnik sprejema
pogoje razpisne dokumentacije,
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
– bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo posla, ki jo bo izbrani ponudnik
dostavil najkasneje v 10 dneh od sklenitve
pogodbe,
– garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo bo dobavitelj izročil naročniku ob primopredaji blaga.
8. Rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe za I. in II. skupino materiala:
rok za oddajo ponudbe je 15 dni in začne
teči naslednji dan po objavi v Uradnem listu
RS. Ponudbo je treba poslati na naslov Republika Slovenija, Upravna enota Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, p.p. 113. Ponudba mora biti zapečatena in označena “Ne
odpiraj – Ponudba za pisarniški in računalniški material”, z naslovom ponudnika.
9. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo naslednji delovni dan po preteku roka za oddajo ponudb ob 11. uri v prostorih Upravne enote
Kranj, soba št. 118.
10. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni pisno, v roku 7 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo oziroma
vpogledajo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevza-

mejo oziroma vpogledajo v času razpisa na
sedežu Upravne enote Kranj pri kontaktni
osebi Zvoniki Mihelič vsak delovni dan od
7. do 9. ure, tel. 064/373-203, št. sobe
137.
Prepozne ponudbe in ponudbe, ki ne
bodo pravilno označene bo komisija izločila
iz nadaljnjega postopka in jih neodprte vrnila ponudnikom.
Upravna enota Kranj

Javni razpis za izbiro izvajalca
s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti
Ob-3
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. in 50. člena zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Dom starejših Hrastnik, kont. oseba Janja Presečki, Novi Log 4/A, Hrastnik, tel.
0601/43-422.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: živila in material za
prehrano:
A) Sadje in zelenjava – 3,890.000 SIT:
1. sveže sadje: 1,040.000 SIT,
2. sveža zelenjava: 1,380.000 SIT,
3. konzervirano sadje in zelenjava:
1,470.000 SIT;
B) Mesto in izdelki iz mesa – 7,060.000
SIT:
1. junetina: 1,600.000 SIT,
2. svinjina: 2,100.000 SIT,
3. ostalo sveže meso: 1,560.000 SIT,
4. izdelki iz mesa: 1,800.000 SIT;
C) Mleko in mlečni izdelki – 2,700.000
SIT;
D) Splošno prehrambeno blago –
6,230.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
19,880.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 3. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: najnižja cena.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 2. 2. 1998 do
12. ure, na naslov: Dom starejših Hrastnik,
prevzemnik tajništvo, Novi Log 4/A, 1430
Hrastnik, tel. 0601/43-422.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Urad-
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nem listu RS ter z navedbo predmeta naročila (iz grupe, skupine in podskupine).
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 2. 2. 1998
ob 13. uri, na naslovu: Dom starejših Hrastnik, odpiranje vodi Nives Venko, dipl. jur.,
Novi Log 4/A, Hrastnik, tel. 0601/43-422.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 16. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dom starejših Hrastnik,
kont. oseba Helena Jamšek, Novi Log 4/A,
Hrastnik, tel. 0601/43-422.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 1. 1998 za 3.000 SIT.
Način plačila: negotovinsko na račun številka: 52710-603-41292 ali gotovinsko pri
blagajni naročnika.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu kot pod 8. točko.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev.
Ponudba mora veljati do: 28. 2. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 27. 2. 1998.
Dom starejših Hrastnik
Št. 2/98
Ob-8
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Dom upokojencev “Danice Vogrinec”
Maribor, Čufarjeva c. 9, kont. oseba Borut
Zajec, tel. 511-251, faks 513-157.
2. Predmet javnega naročila: prehrambeno blago.
Navedba vsebine: nakup prehrambenih artiklov po 6 skupinah:
1. kruh in pekovsko pecivo: 19,000.000
SIT,
2. mlevski
izdelki
in
testenine:
3,500.000 SIT,
3. sadje in zelenjava – sveža:
18,000.000 SIT,
4. mleko, mlečni izdelki in zamrznjena
zelenjava in izdelki: 30,000.000 SIT,
5. meso in mesni izdelki: 51,000.000
SIT,
6. splošno
prehrambeno
blago:
23,500.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
145,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 10 mesecev, začetek 1. 3.
1998, zaključek 31. 12. 1998.

5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika in omejitve, ki bodo upoštevane pri
ocenjevanju ponudb: cena in kvaliteta ter
druga merila iz razpisne dokumentacije.
6. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 29. 1. 1998 do
12. ure, na naslov: Dom upokojencev “Danice Vogrinec” Maribor, Čufarjeva cesta 9,
Maribor, prevzemnica Dušanka Frajzman.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in s številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
7. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 2. februarja
1998 ob 8. uri, na naslovu: Dom upokojencev “Danice Vogrinec” Maribor, Čufarjeva
cesta 9, v prostorih sejne sobe v I. nadstropju.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 9. februarja 1998.
9. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Dom upokojencev “Danice
Vogrinec” Maribor, Čufarjeva cesta 9, Zajec Borut, tel. 511-251, faks 513-157.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 23. januarja 1998 za 5.000 SIT, po
enodnevni predhodni najavi po faksu št.
513-157.
Način plačila: negotovinsko na žiro račun št. 51800-603-31434.
Postopek izbire izvajalca: javni razpis za
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti po 50. členu.
Ponudba mora veljati do 1. marca 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 18. februar 1998.
Dom upokojencev “Danice Vogrinec”
Maribor
Ob-12
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Anton Gajšek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup ležajev in tesnil:
– sklop št. 1: ležaji; obseg ali količina:
25,000.000 SIT;
– sklop št. 2: oljna tesnila; obseg ali količina: 1,600.000 SIT;
– sklop št. 3: O-tesnila; obseg ali količina: 1,200.000 SIT.
3. Orientacijska vrednost naročila:
27,800.000 SIT.
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4. Dobavni rok: 12 mesecev.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane: druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevane preference za domače ponudnike.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 19. 1. 1998 do
10. ure, na naslov: RTH, d.o.o., Trbovlje,
kont. oseba Majda Turnšek, Trg revolucije
12, 1420 Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 20. 1. 1998
ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Anton Gajšek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel. 0601/26-144, faks
0601/26-642.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Ponudniki bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje do 30. 1. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont.
oseba Majda Turnšek, Trg revolucije 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 16. 1. 1998 za 10.000 SIT.
Način plačila: nakazilo na žiro račun
RTH,
d.o.o.,
na
račun
številka:
52700-601-18647 pri APP Trbovlje.
9. Ostali podatki
Dodatne informacije se dobijo na naslovu: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Anton Gajšek, Trg revolucije 12, Trbovlje, tel.
0601/26-144, faks 0601/26-642.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
Ponudba mora veljati do: 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 2. 1998.
Rudnik Trbovlje-Hrastnik, d.o.o.,
Trbovlje
Št. 01380
Ob-20
Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zdravstveni dom Trbovlje, kont. oseba
Tatjana Jevševar, ek., Rudarska cesta 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-488,
faks
0601/26-336.
2. Predmet javnega naročila: blago.
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Navedba vsebine: zobozdravstveni material.
3. Orientacijska
8,000.000 SIT.

vrednost

naročila:

4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 2.
1998, zaključek 31. 12. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena
in druga merila iz razpisne dokumentacije.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 1. 1998 do
9. ure na naslov: Zdravstveni dom Trbovlje,
prevzemnik Mojca Gošte – tajništvo, Rudarska cesta 12, Trbovlje.
Zapečatene kuverte morajo biti javno označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 1. 1998
ob 13. uri na naslovu Zdravstveni dom Trbovlje, v sejni sobi. Odpiranje vodi dr. Uroš
Prelesnik, spec. obtal., tel. 0601/26-502,
faks 0601/26-336.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 3. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Trbovlje,
Rudarska cesta 12, Trbovlje, vodja UAD Tatjana Jevševar, ek., tel. 0601/26-448, faks
0601/26-336.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 1. 1998 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
Način
plačila:
52700-603-40232.

na

ŽR

št.

9. Dodatne informacije – samo pismene, se dobijo na naslovu: Tatjana Jevševar,
ek., Rudarska cesta 12, Trbovlje, tel.
0601/26-448, faks 0601/26-336.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu.
Ponudba mora veljati do 31. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 2. 1998.

Št. 01380

Ob-21

Na podlagi prvega in drugega odstavka
18. člena zakona o javnih naročilih (Ur. l.
RS, št. 24/97) objavljamo
javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti

1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika:
Zdravstveni dom Trbovlje, kont. oseba Tatjana Jevševar, ek., Rudarska cesta 12, Trbovlje, tel. 0601/26-488, faks 0601/26-336.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: zdravila.
3. Orientacijska vrednost naročila:
8,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 2.
1998, zaključek 31. 12. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena
in druga merila iz razpisne dokumentacije.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 1. 1998 do
9. ure na naslov: Zdravstveni dom Trbovlje,
prevzemnik Mojca Gošte – tajništvo, Rudarska cesta 12, Trbovlje.
Zapečatene kuverte morajo biti javno označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 1. 1998
ob 10. uri na naslovu Zdravstveni dom Trbovlje, v sejni sobi. Odpiranje vodi dr. Uroš
Prelesnik, spec. obtal., tel. 0601/26-502,
faks 0601/26-336.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 3. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Trbovlje,
Rudarska cesta 12, Trbovlje, vodja UAD Tatjana Jevševar, ek., tel. 0601/26-448, faks
0601/26-336.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 1. 1998 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
Način
plačila:
na
ŽR
št.
52700-603-40232.
9. Dodatne informacije – samo pismene, se dobijo na naslovu: Tatjana Jevševar,
ek., Rudarska cesta 12, Trbovlje, tel.
0601/26-448, faks 0601/26-336.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu.
Ponudba mora veljati do 31. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 2. 1998.

Št. 01380

Ob-22

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

javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zdravstveni dom Trbovlje, kont. oseba
Tatjana Jevševar, ek., Rudarska cesta 12,
Trbovlje,
tel.
0601/26-488,
faks
0601/26-336.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: sanitetni in obvezilni material.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 2.
1998, zaključek 31. 12. 1999.
5. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in kakršnekoli omejitve, ki bodo upoštevane pri ocenjevanju ponudb: najnižja cena
in druga merila iz razpisne dokumentacije.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 26. 1. 1998 do
9. ure na naslov: Zdravstveni dom Trbovlje,
prevzemnik Mojca Gošte – tajništvo, Rudarska cesta 12, Trbovlje.
Zapečatene kuverte morajo biti javno označene z napisom: “Ponudba – Ne odpiraj”
in številko objave javnega razpisa v Uradnem listu RS ter z navedbo predmeta naročila.
6. Naslov, prostor, datum in ura javnega
odpiranja ponudb
Javno odpiranje ponudb bo 26. 1. 1998
ob 11.30 na naslovu Zdravstveni dom Trbovlje, v sejni sobi. Odpiranje vodi dr. Uroš
Prelesnik, spec. obtal., tel. 0601/26-502,
faks 0601/26-336.
7. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega razpisa: ponudniki
bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje
do 3. 2. 1998.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo razpisno
dokumentacijo: Zdravstveni dom Trbovlje,
Rudarska cesta 12, Trbovlje, vodja UAD Tatjana Jevševar, ek., tel. 0601/26-448, faks
0601/26-336.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
do 20. 1. 1998 za 5.000 SIT po enodnevni
predhodni najavi po faksu.
Način
plačila:
na
ŽR
št.
52700-603-40232.
9. Dodatne informacije – samo pismene, se dobijo na naslovu: Tatjana Jevševar,
ek., Rudarska cesta 12, Trbovlje, tel.
0601/26-448, faks 0601/26-336.
10. Postopek izbire izvajalca: javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti po 50. členu.
Ponudba mora veljati do 31. 1. 1998.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 6. 2. 1998.
Zdravstveni dom Trbovlje
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Sklepi po 34. členu

Ob-98
Na podlagi tretje točke 34. člena zakona
o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba Vladislav Žnidarič, inž., Ljubljanska ul. 5,
Maribor, tel. 062/317-221.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: organizacija strokovnih potovanj v tujino.
3. Orientacijska vrednost naročila:
11,000.000 SIT.
4. Izbrani ponudnik: Venetus, Tyrševa ul.
3, Maribor.
5. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
Predvideni datum objave: 31. 12. 1997.
Splošna bolnišnica Maribor

Sklepi po 42. členu
Št. 311-023/97
Ob-31
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97), objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime in sedež naročnika: Colatio plin
d.o.o., Podjetje za distribucijo plinastih goriv in vzdrževanje ogrevalnih sistemov,
Meškova 21, Slovenj Gradec, kontaktna
oseba: Ivan Kop, tel. 0602/41-114, faks:
0602/43-261.
2. Predmet javnega naročila: izdelava
PGD in PZI srednje in nizkotlačne plinovodne instalacije na območju Mestne občine
Slovenj Gradec.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del:
15. 12. 1997 do 15. 3. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: izbrani
ponudnik je edini v celoti izpolnjeval razpisne pogoje.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 5. 12.
1997 ob 10. uri v sejni sobi Mestne občine
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 3,650.000 SIT, najvišja cena:
9,880.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 70, z dne 14. XI.
1997, Ob-4901.
Colatio plin, d. o. o., Slovenj Gradec
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Ob-52
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 70 z dne 14. XI.
1997, Ob-4916.
Občina Dobrova–Horjul–Polhov Gradec

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana, tel.
16-83-555, faks 16-83-567.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: osebni avtomobil.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
9,119.715 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 12. 1997 in zaključek 31. 12. 1997.
5. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 27. 11.
1997 ob 9. uri, na naslovu: Zavod RS za
blagovne rezerve, Dunajska 106/VIII, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 8,364.068 SIT, najvišja cena:
9,119.715 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 70 z dne 14. XI.
1997.
Zavod RS za blagovne rezerve

Št. 603-1/96
Ob-58
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Ob-57
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Dobrova–Horjul–Polhov Gradec, Ul. Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova,
kont. oseba Jože Brezovec, Ul. Vladimirja
Dolničarja 2, Dobrova, tel./faks 641-458,
641-459.
2. Predmet javnega naročila: izdelava
študije.
Navedba vsebine: pregled šolskega
prostora na področju osnovnošolskega
izobraževanja v občini od leta 1995 do
leta 2000 za OŠ Dobrova, OŠ Horjul in
OŠ Polhov Gradec.
3. Orientacijska vrednost naročila:
1,200.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: najkasneje v treh mesecih
po podpisu pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb:
Javno odpiranje ponudb je bilo v prostorih občinske uprave na Dobrovi, Ul. Vladimirja Dolničarja 2, Dobrova, 8. 12. 1997
ob 12. uri.
Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena: 760.000 SIT, najvišja cena: 1,470.000
SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart v Slovenskih goricah, kont. oseba Jože
Dukarič, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v
Slovenskih goricah, tel. 062/724-231, faks
062/723-015.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: dozidava Osnovne
šole Cerkvenjak.
3. Orientacijska vrednost: 47,500.000
SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del:
I. faza: začetek: 20. 12. 1997 in dokončanje 15. 1. 1998,
II. faza: dokončanje: do 15. 8. 1998
5. Utemeljitev izbire ponudnika: cena,
reference in druga merila navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najugodnejše cene ob enakih
ostalih ponudbenih pogojih.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb:
Javno odpiranje ponudb je bilo 9. 12.
1997 ob 9. uri v sobi 24/II., Občine Lenart,
Trg osvoboditve 7.
Število prispelih ponudb: 10, najnižja ponudbena cena je znašala 30,917.279 SIT,
najvišja ponudbena cena je znašala
38,932.157 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 68 z dne 7. XI. 1997,
Ob-4798.
Občina Lenart
Su 16/98
Ob-59
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
42/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Okrožno sodišče v Celju, Prešernova
ulica 22, kont. oseba Ana Bukvič, II. nadstropje, soba št. 204, tel. 484-411, int.
205, faks 483-998.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava pisarniškega, potrošnega, računalniškega materiala in papirja.
3. Orientacijska vrednost naročila:
38,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
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Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: vsi kriteriji navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 12.
1997 ob 14. uri, v sejni sobi Okrožnega
sodišča v Celju, št. 222, II. nadstropje.
Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 71 z dne 21. XI.
1997, Ob-5022.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 1. 1998.
Su 16/98
Ob-60
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
42/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Okrožno sodišče v Celju, Prešernova
ulica 22, kont. oseba Ana Bukvič, II. nadstropje, soba št. 204, tel. 484-411, int.
205, faks 483-998.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje poslovnih
prostorov v sodni zgradbi na Prešernovi
22.
3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: vsi kriteriji navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 17. 12.
1997 ob 10. uri, v sejni sobi Okrožnega
sodišča v Celju, št. 222, II. nadstropje.
Število prispelih ponudb: 12.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 71 z dne 21. XI.
1997, Ob-5021.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 1. 1998.
Okrožno sodišče v Celju
Št. 012-037/97
Ob-61
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Zavrč, Zavrč 11, Zavrč, kont.
oseba Danica Putora, inž. grad., tel.
062/761-170.
2. Predmet javnega naročila: izdelava
dokumentacije.
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Navedba vsebine: izdelava tehnične
dokumentacije PGD, PZI in lokacijske
dokumentacije ter vodenje postopka
vključno s soglasji za vodovodni sistem
vzhodne Haloze: Zavrč–Turški vrh.
3. Orientacijska vrednost naročila:
4,200.000 SIT.
4. Rok izdelave: 4 mesece od podpisa
pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: merila,
navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: plačilni pogoji, reference in ostale prednosti ponudnika.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 9.
1997 ob 9. uri, na naslovu: Občina Zavrč,
Zavrč 11, Zavrč.
Naročnik: Občina Zavrč, Zavrč 11.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 3,838.027 SIT, najvišja cena:
4,198.950 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 50/97 z dne 18. VIII.
1997.
Občina Zavrč
Ob-62
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:
Rudnik Žirovski vrh, p.o., Todraž 1, Gorenja
vas, kont. oseba Jože Rojc, dipl. inž. rud.,
tel. 064/681-200, faks 064/681-089.
2. Predmet javnega naročila: storitev.
Navedba vsebine: izvajanje nadzora radioaktivnosti v okolju Rudnika urana Žirovski vrh za leto 1998.
3. Orientacijska vrednost naročila:
12,000.000 SIT.
4. Rok izvedbe: po programu za leto
1998 z oddajo poročila do 31. marca 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran
Institut Jožef Stefan, Jamova 39, Ljubljana.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 12.
1997 ob 10. uri, v pisarni predsednika komisije za oddajo javnega naročila.
Število prispelih ponudb: 2, najnižja cena: 11,698.730 SIT, najvišja cena:
13,572.300 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
8. Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 70 z dne 14. XI.
1997.
Datum dodelitve naročila: 23. 12. 1997.
Rudnik Žirovski vrh, p.o.
Ob-63
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Kot najugodnejši ponudnik za opremo računalniške učilnice s strojno in programsko opremo in izobraževanje na sedežu fakultete se izbere podjetje Lancom,
d.o.o., Tržaška 63, Maribor, ki bo omenjeno opremo in storitev opravilo oziroma dobavilo za ceno 5,632.461,10 SIT.
2. Na javni razpis je prispelo 9 ponudb,
od katerih sta bili dve izločeni zaradi pomanjkljivosti in neustreznosti z objavljenim
javnim razpisom. Razpisna komisija je obravnavala 7 veljavnih ponudb.
Najnižja vrednost ponudbe je bila
5,632.461,10 SIT, najvišja vrednost ponudbe je bila 9,728.497,90 SIT, orientacijska
vrednost iz razpisa je bila 6,000.000 SIT.
3. Komisija za vodenje postopka javnega naročila je postopek izbire izvedla v skladu z zakonom o javnih naročilih.
4. Izbrani ponudnik je v celoti ustrezal
vsem merilom in kriterijem, ki so bili objavljeni v javnem razpisu.
5. Vsi ponudniki so bili o izbiri obveščeni
v skladu z zakonom. Pravno varstvo ponudnikov je zagotovljeno v skladu z zakonom o
javnih naročilih.
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor
Št. 06
Ob-64
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: Počitniška zveza Slovenije, Parmova 33,
Ljubljana, kont. oseba Bogomir Paj, tel.
061/312-156, faks 061/133-22-19.
2. Predmet javnega naročila: nakup poslovnih prostorov, namenjenih za Mladinsko prenočišče Ptuj.
3. Orientacijska vrednost naročila:
150,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 20. 12. 1997, zaključek 31. 3. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, plačilni pogoji, kvaliteta izvedbe, garancijska doba, reference, lokacija.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 8. 12.
1997, ob 11.30 v prostorih Počitniške zveze Slovenije, Parmova 33, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 155,862 SIT/m2 neto površine, najvišja
cena: 188.100 SIT/m2 neto površine.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 71 z dne 21. XI.
1997.
Predvideni datum objave dodelitve
naročila: 29. 12. 1997.
Počitniška zveza Slovenije
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Ob-65
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: Servis skupnih služb vlade RS, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, kont. oseba Tamara
Surina, Gregorčičeva 27a, Ljubljana, tel.
178-55-72, faks 178-55-79, soba št. 58.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje poslovnih
prostorov državnih upravnih organov v
Ljubljani v izmeri 45.120,35 m2.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
75,244.174,80 SIT letno.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 24 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1999.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– pisne reference pri naročniku za isto
vrsto del, ki so predmet javnega razpisa,
– cena,
– certifikat za sistem kakovosti ISO
9002,
– plačilni pogoji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 16. 12.
1997 ob 10. uri, na naslovu: SSSV RS,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana, v sejni sobi.
Število prispelih ponudb: 9, najnižja cena: 131,04 SIT/m2, najvišja cena: 222,63
SIT/m2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 70 z dne 14. XI.
1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 1. 1998.
Servis skupnih služb Vlade RS
Št. 1547-8/97
Ob-66
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Miren-Kostanjevica, kont. oseba Zlatko-Martin Marušič, župan, Miren
129, Miren, tel. 065/54-081, faks
065/54-083.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: rekonstrukcija kanalizacije Miren–Vodmat.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in zaključek 10. 3. 1998.

5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: ugodni finančni pogoji, roki izvedbe, garancije, reference ter primerna cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 12.
1997 ob 13. uri, na naslovu: Občina Miren-Kostanjevica, Miren 129, Miren.
Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena: 16,435.793 SIT, najvišja cena:
30,787.149 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 71 z dne 21. XI.
1997.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 1. 1998.
Občina Miren-Kostanjevica
Št. 352/01-16/97
Ob-67
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Ajdovščina, kont. oseba Marica
Žen, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, tel.
065/63-113, faks 065/641-186.
2. Predmet javnega naročila: gradbena
dela.
Navedba vsebine: garaže za osebna
vozila na Cebejevi ulici v Ajdovščini –
izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 6 mesecev, začetek januar
1998 in zaključek junij1 998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
– cena,
– skladnost z razpisnimi pogoji.
Izbrana ponudba: 60A – Gradbena operativa Ajdovščina, Cebejeva 20.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 12.
1997 ob 14. uri, na naslovu: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 15,273.715,25 SIT, najvišja cena:
17,843.562 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 70 z dne 14. XI.
1997.
Občina Ajdovščina
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Št. 359/97
Ob-68
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: RTH, d.o.o., Trbovlje, kont. oseba Kandolf Jože, dipl. inž., Trg revolucije 12, Trbovlje,
tel.
0601/26-144,
faks
0601/26-642.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: urejanje površin v pridobivalnem prostoru obrata Hrastnik – RTH,
d.o.o.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,000.000 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 upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: čas reakcije v primeru nujne intervencije in celovitost opravljanja storitev z
lastno mehanizacijo.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 1. 12.
1997 ob 10. uri, na naslovu: RTH, d.o.o.,
Trbovlje, Trg revolucije 12, Trbovlje.
Število prispelih ponudb: 4.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 68 z dne 7. XI. 1997,
Ob-4817.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 22. 12. 1997.
RTH, d.o.o., Trbovlje
Ob-69
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: Dom starejših Hrastnik, kont. oseba Janja Presečki, Novi Log 4/A, Hrastnik, tel.
0601/43-422.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: pranje in likanje perila in oblačil (pranje, likanje, zlaganje,
sortiranje in transport umazanega in čistega perila).
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,110.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, reference.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
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Javno odpiranje ponudb je bilo 12. 12.
1997, ob 13. uri, na naslovu: Dom starejših
Hrastnik, Novi Log 4/A, Hrastnik.
Število prispelih ponudb: 3, najnižja cena: 130 SIT/kg, najvišja cena:140 SIT/kg.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 73 z dne 28. XI.
1997, Ob-5183.
Dom starejših Hrastnik
Ob-71
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba Zorica Mihaldinec, višja medicinska sestra, Ljubljanska ul. 5, Maribor, tel.
062/317-221.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nadomestni deli za
medicinske aparature.
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega jim je bila priznana:
I. Ponudnik: Sanolabor Ljubljana, Leskovškova 4, Ljubljana.
II. Ponudnik: Iris Ljubljana, Rimska 8,
Ljubljana.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od pravnomočnosti sklepa o priznanju sposobnosti.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz
razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 4. 12.
1997, ob 10. uri na naslovu naročnika Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ul. 5,
2000 Maribor.
Število prispelih ponudb 2.
7. Postopek izbire izvajalca: ponovni javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti (po 50. členu
ZJN).
Datum in številka objave ponovnega javnega razpisa: 21. 11. 1997, Ob-5058.
Predvideni datum objave priznanja sposobnosti 31. 12. 1997.
Ob-72
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba Vladislav Žnidarič, inž., Ljubljanska ul. 5,
Maribor, tel. 062/317-221.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: špediterske storitve.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
51,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega jim je bila priznana:
Ponudnik: STTC d.d., Tržaška c. 53, Maribor.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev
od pravnomočnosti sklepa o priznanju sposobnosti.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz
razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 6. 10.
1997, ob 10. uri na naslovu: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor.
Število prispelih ponudb 4.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
Datum in številka objave ponovnega javnega razpisa: 29. 8. 1997, Ob-3675 C.
Predvideni datum objave priznanja sposobnosti 31. 12. 1997.
Ob-73
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o priznanju sposobnosti
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba Vladislav Žnidarič, inž. Ljubljanska ul. 5,
Maribor, tel. 062/317-221.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: gradbena, obrtniška
in inštalacijska vzdrževalna dela: 1 - slikopleskarstvo, 2 - zidarstvo, 3 - keramičarstvo, 4 - teracerstvo, 5 - tapetništvo, 6 talne obloge, 7 - elektroinštalacije, 8 - kleparstvo, 9 - inštalaterstvo (vodovod in centralno ogrevanje).
3. Orientacijska vrednost naročila:
75,000.000 SIT.
4. Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim
je bila priznana sposobnost in obdobje, za
katerega jim je bila priznana:
Ponudnik: Slikar, d.d. – skupina 1, Prešernova 26, Maribor.
Ponudnik: Zidarstvo Vocovnik Silvester,
s.p. – skupina 2, Lackova 17 a, Maribor.
Ponudnik: Zidarstvo Vocovnik Herman,
s.p. – skupina 2, Lackova 17 a, Maribor.
Ponudnik: Konstruktor, d.d. – skupina
2, Sernčeva 8, Maribor.
Ponudnik: Stavbar IGM Hoče, d.d. –
skupina 2, Miklavška 40, Hoče.
Ponudnik: Pečarstvo in keramičarstvo
Lešnik Jože, s.p. – skupina 3, Ritoznoj 54,
Slovenska Bistrica.
Ponudnik: Teracerstvo Hojč Rado, s.p.
– skupina 4, Geršakova 16a, Maribor.
Ponudnik: Tapetništvo TIS Udovičič Alojzija, s.p. – skupina 5, Šentilj 135, Šentilj.
Ponudnik: Aktual, d.o.o. – skupina 6,
Ul. Pohorskega bataljona 27, Maribor.
Ponudnik: Rebellion, d.o.o. – skupina
6, Meljska cesta 37, Maribor.

Ponudnik: Tabga, d.o.o. – skupina 7,
Radovanova 2, Maribor.
Ponudnik: Tames, d.o.o. – skupina 7,
Ormoška 14, Ptuj.
Ponudnik Elektra Maribor – skupina 7,
Kočevarjeva 5, Maribor.
Ponudnik: Kleparstvo Tisaj Valantin,
s.p. – skupina 8, Kurirčkova 2, Miklavž.
Ponudnik: Gmajner Zvonko, s.p. – skupina 9, Sele 15, Pragersko.
Ponudnik: Tames, d.o.o. – skupina 9,
Ormoška 14, Ptuj.
Ponudnik: IMP Montaža – skupina 9,
Špelina 2, Maribor.
Ponudnik: Granit, p.o. – skupine 2, 3,
4, Titova 87, Slovenska Bistrica.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Kriteriji za izbiro ponudbe – kriteriji iz
razpisne dokumentacije.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 7. 10.
1997, ob 9. uri na naslovu: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ul. 5, 2000 Maribor.
Število prispelih ponudb 23.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
Datum in številka objave ponovnega javnega razpisa: 21. 8. 1997, Ob-3675 F.
Predvideni datum objave priznanja sposobnosti 31. 12. 1997.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-74A
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev za: obvoznica Lendava;
izdelava PGD, PZI
Razpis za zgoraj omenjeno delo ni uspel, zato se delo odda z direktno oddajo.
Orientacijska vrednost del znaša
68,000.000 SIT.
Ponovno javno odpiranje ponudb je bilo
8. 12. 1997 ob 9. uri v prostorih Direkcije
Republike Slovenije, za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 220/II. Kontaktna oseba
je Marjana Potočnik, dipl. inž. tel.
17-88-300.
Ob-74B
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev za: idejna študija variant za
odsek avtoceste Fram–Hajdina
Razpis za zgoraj omenjeno delo ni uspel, zato se delo odda z direktno oddajo.
Orientacijska vrednost del znaša
9,000.000 SIT.
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Ponovno javno odpiranje ponudb je bilo
5. 12. 1997 ob 9. uri v prostorih Direkcije
Republike Slovenije za ceste, Ljubljana, Tržaška 19, soba št. 220/II. Kontaktna oseba
je Vladimir Breščak, dipl. inž., tel.
062/224-559.
Ob-74C
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje, (v
nadaljevanju DARS, d.d.) objavlja
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika za
javni razpis za izbiro izvajalca brez
omejitev za: investicijska popravila
objektov ob avtocesti za območje AC
baze Postojna in AC baze Ljubljana
Izvajalec: RB Projekt, d.o.o., Ljubljana.
Orientacijska vrednost del znaša
18,000.000 SIT.
Rok pričetka je takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja del je 30. 4. 1998.
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. 12.
1997 ob 9. uri v prostorih Direkcije Republike Slovenije, za ceste, Ljubljana, Tržaška
19, soba št. 320/III. Kontaktna oseba je
Svit Černe, dipl. inž., tel. 13-222-41.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je bila najnižja cena.
DARS, d.d.
Ob-75
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JZ Splošna bolnišnica Brežice, kont.
oseba Tone Zorko, dipl. soc., Černelčeva
15, Brežice, tel. 0608/668-100, faks
0608/668-110.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: pranje perila.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: 21,000.000
SIT.
4. Dobavni rok: 12 mesecev.
Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim je
bila priznana sposobnost in obdobje za katerega mu je bila priznana: Belin, d.o.o.,
Industrijska pralnica, Ratanska vas 16, Rogaška Slatina.
Čas priznanja sposobnosti: 12 mesecev,
začetek 1. 1. 1998, zaključek 31. 12.
1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 12.
1997 ob 12. uri, na naslovu: JZ Splošna
bolnišnica Brežice, Černelčeva 15, Brežice.
Število prispelih ponudb: 2.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).

Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št.73, z dne 28. XI. 1997,
Ob-5180.
Ob-76
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JZ Splošna bolnišnica Brežice, kont.
oseba dr. Šoštarič Mladen, Černelčeva 15,
Brežice,
tel.
0608/668-100,
faks
0608/668-110.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: mobilni RTG aparat.
3. Orientacijska vrednost naročila:
5,100.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 30 dni po podpisu pogodbe.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izbrani ponudnik je imel najnižjo
ponudbeno ceno in je izpolnjeval vse ostale
razpisne pogoje.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 12.
1997 ob 12. uri, na naslovu: JZ Splošna
bolnišnica Brežice, Černelčeva 15, Brežice.
Število prispelih ponudb: 4, najnižja cena: 3,740.625 SIT, najvišja cena
4,940.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št.73, z dne 28. XI. 1997,
Ob-5181.
Ob-77
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: JZ Splošna bolnišnica Brežice, kont.
oseba Ferk Ljuba, Černelčeva 15, Brežice,
tel. 0608/668-100, faks 0608/668-110.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nezdravstveni material – kurilno olje.
3. Orientacijska vrednost naročila:
18,800.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
Ime oziroma naziv ponudnikov, ki jim je
bila priznana sposobnost: Petrol, d.d., Ljubljana, TOE Brežice, Tovarniška 2, Brežice.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
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Javno odpiranje ponudb je bilo 19. 12.
1997 ob 9. uri, na naslovu: JZ Splošna
bolnišnica Brežice, Černelčeva 15, Brežice.
Število prispelih ponudb: 3.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (50. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št.73, z dne 28. XI. 1997,
Ob-5179.
JZ Splošna bolnišnica Brežice
Ob-78
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: Komunalno podjetje Komunala Kočevje, kont. oseba Vladimir Bizjak, Tesarska
10, Kočevje, tel. 061/851-260, 854-562,
faks 061/851-697.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
EL kurilno olje – ca. 900.000 l,
para, tlak do 12 bar, temperatura do
190°C, ca. 4.000 ton.
3. Orientacijska vrednost naročila in
predvideni čas objave razpisa: EL kurilno
olje – 43,000.000 SIT, para – 16,000.000
SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 18. 12.
1997 ob 10. uri, na naslovu: Komunalno
podjetje Komunala Kočevje, Tesarska 10,
Kočevje.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: EL kurilno olje 43,70 SIT/l, para
2,28 SIT/kg, najvišja cena: EL kurilno olje
44,98 SIT/l, para 3,90 SIT/kg.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 73, z dne 28. XI.
1997, Ob-5184.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 31. 12. 1997.
Komunalno podjetje Komunala Kočevje
Su 16/98
Ob-79
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: Okrožno sodišče v Celju, Prešernova
ulica 22, kont. oseba Ana Bukvič, II. nadstropje, soba št. 204, tel. 484-411, int.
205, faks 483-998.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: dobava pisarniškega, potrošnega, računalniškega materiala in papirja.
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3. Orientacijska vrednost naročila:
38,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: vsi kriteriji navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo
17. 12. 1997 ob 14. uri, v sejni sobi Okrožnega sodišča v Celju, št. 222, II. nadstropje.
Število prispelih ponudb: 7.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 71, z dne 21. XI.
1997, Ob-5022.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 1. 1998.
Su 16/98
Ob-80
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: Okrožno sodišče v Celju, Prešernova
ulica 22, kont. oseba Ana Bukvič, II. nadstropje, soba št. 204, tel. 484-411, int.
205, faks 483-998.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: čiščenje poslovnih
prostorov v sodni zgradbi na Prešernovi
22.
3. Orientacijska vrednost naročila:
13,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: vsi kriteriji navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb: javno odpiranje ponudb je bilo
17. 12. 1997 ob 10. uri, v sejni sobi Okrožnega sodišča v Celju, št. 222, II. nadstropje.
Število prispelih ponudb: 12.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev.
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 71, z dne 21. XI.
1997, Ob-5021.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 9. 1. 1998.
Okrožno sodišče v Celju
Ob-81
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Telekom Slovenije, p.o., PE Novo mesto, kont. oseba Ivan Golobič, Novi trg 7a,
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Novo mesto, tel. 068/371-030, faks
068/325-853, soba št. 78, e-mail ivo.golobic@nm.telekom.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: notranja oprema poslovnih prostorov, dobava in montaža
notranje opreme poslovnega objekta na
Cikavi, Podbevškova ul. 17.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,500.000 SIT.
4. Dobavni rok: 1 mesec in/ali 30 dni.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: najnižja ponudbena cena.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 23. 12.
1997 ob 12. uri, na naslovu: Telekom Slovenije, p.o., PE Novo mesto, Novi trg 7a,
Novo mesto.
Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena: 10,070.623,20 SIT, najvišja cena:
21,027.690,20 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 75 z dne 5. XII. 1997,
Ob-5247.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 5. 1. 1998.
Telekom Slovenije, p.o.,
PE Novo mesto
Ob-83
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Brežice, kont. oseba Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev 18, Brežice,
tel. 0608/62-050, faks 0608/61-850, soba št. 24.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izgradnja vodovoda
Slovenska vas v dolžini ca. 5500 m (Območje KS Jesenice na Dolenjskem, Občina Brežice).
3. Orientacijska vrednost naročila:
49,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece in/ali 90 dni,
začetek 1. 2. 1998 in zaključek 1. 5. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, plačilni pogoji, reference,
kadri, lastna operativa.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 12.
1997 ob 9.30, na naslovu: Občina Brežice,
Cesta prvih borcev 18, Brežice.
Število prispelih ponudb: 5, najnižja cena: 47,009.647 SIT, najvišja cena:
71,800.878,80 SIT.

7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 67, z dne 30. X.
1997, Ob-4654.
Ob-84
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Občina Brežice, kont. oseba Maksimilijan Pavlek, Cesta prvih borcev 18, Brežice,
tel. 0608/62-050, faks 0608/61-850, soba št. 24.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: sanacija dveh plazov pri Jeršiču in pri Križaniču v Občini
Brežice.
3. Orientacijska vrednost naročila:
20,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 3 mesece in/ali 90 dni,
začetek 1. 2. 1998 in zaključek 1. 5. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb niso bile upoštevane preference za domače ponudnike.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: cena, plačilni pogoji, reference,
kadri, lastna operativa.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. 12.
1997 ob 11. uri, na naslovu: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
Število prispelih ponudb: 8, najnižja cena: 16,562.890 SIT, najvišja cena:
25,000.000 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 68 z dne 7. XI. 1997,
Ob-4794.
Občina Brežice
Št. 403-1/96-022-34
Ob-100
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, kont. oseba Peteh
Božidar, Župančičeva 3, Ljubljana, tel.
061/17-85-256, faks 061/17-85-470, soba št. 68.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: nakup čistil in sredstev za osebno higieno.
3. Orientacijska vrednost naročila:
15,000.000 SIT.
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: najnižja
cena; druga merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: pri končni izbiri je bil odločilen
kriterij cena ponudbe in ustreznost uporabe
v zavodih za prestajanje kazni zapora.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 22. 12.
1997 ob 9. uri, na naslovu: Uprava RS za
izvrševanje kazenskih sankcij, Župančičeva
3, Ljubljana.
Število prispelih ponudb: 7, najnižja cena: 4,713.965 SIT, najvišja cena:
39,772.774,30 SIT.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 70, z dne 14. XI.
1997, Ob- 4919.
Predvideni datum objave dodelitve naročila: 10. 1. 1998.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij
Št. 0042/32-308/32-17-97
Ob-87
Na podlagi tretjega odstavka 42. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o neuspelem ponovnem javnem
razpisu
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za notranje zadeve RS, kont.
oseba Marjan Antončič, Štefanova 2, Ljubljana, tel. 061/172-45-75.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izbira izvajalca za
izdelovanje ovojnice za varno distribucijo vloge za izdajo osebne izkaznice, vloge za izdajo osebne izkaznice in obrazca osebne izkaznice ter za izdelovanje
in personalizacijo osebnih izkaznic.
3. Orientacijska vrednost naročila:
2.000 SIT/kos.
4. Dobavni rok oziroma začetka in dokončanja del: sukcesivna dobava.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 10%.
Opis
Merila za izbiro izbrane ponudbe so bila:
ovojnica, vloga, obrazec osebne izkaznice,
vizualne zaščite osebne izkaznice, otipne
zaščite, vizualna zaščita vidna s pripomočki, varovanje, cena, rok izdelave osebne
izkaznice, finančno stanje izvajalca in reference.
Predložene so bile 4 veljavne ponudbe,
od tega ena popolna. Glede na to, da nista
bili predloženi vsaj dve popolni ponudbi,
ponovni javni razpis ni uspel.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 10. 12.
1997 ob 10. uri na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Naročnik MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljubljana.

Število prispelih ponudb 4 (samo 1 popolna).
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 68 z dne 7. XI. 1997,
Ob-4814, datum in številka popravka objave Ur. l. RS, št. 70 z dne 14. XI. 1997.
Št. 0042/32-308/63-6/97
Ob-88
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 notranje zadeve RS, kont.
oseba Rafko Vodišek, Štefanova 2, Ljubljana, tel. 061/172-42-41.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: izvajanje storitev fizičnega varovanja na objektu Samski
dom Jeranova.
3. Orientacijska vrednost naročila:
9,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 15%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe
Merila za izbiro izbrane ponudbe so bila:
cena, možnost zamenjave varnostnikov, finančno stanje izvajalca, plačilni pogoji, reference, kadri.
Predloženo je bilo 10 veljavnih ponudb,
od tega 9 popolnih. Na podlagi ponderiranih meril, je najugodnejša ponudba firme
Rival varovanje, d.o.o., Ljubljana.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 3. XII.
1997 ob 10. uri na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Naročnik MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Število prispelih ponudb 10; 9 je popolnih.
Med veljavnimi in popolnimi ponudbami
je: najnižja cena 950 SIT/uro brez PD, najvišja cena 1.050 SIT/uro brez PD.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do
42. člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Ur. l. RS, št. 71, z dne 21. XI. 1997,
Ob-5068; datum in številka objave popravka: Ur. l. RS, št. 73 z dne 28. XI. 1997.
Št. 0042/32-308/35-8-97
Ob-89
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 notranje zadeve RS, kont.
oseba Renata Triler, Štefanova 2, Ljubljana,
tel. 061/172-51-11.

Št.

1 / 9. 1. 1998 / Stran 35

2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: javni razpis za izbiro izvajalca za zavarovanje premoženja,
oseb in interesov MNZ.
3. Orientacijska vrednost naročila:
300,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 1. 1. 1998 in zaključek 31. 12. 1998.
5. Utemeljitev izbire ponudnika: druga
merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Pri ocenjevanju ponudb so bile upoštevane preference za domače ponudnike v
višini 15%.
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe:
Merila za izbiro izbrane ponudbe so bila:
cena, plačilni pogoji, finančno stanje ponudnika, obseg zavarovanja, pogoji zavarovanja, pokritost slovenskega prostora in reference.
Predložene so bile 3 veljavne in popolne
ponudbe. Zavarovanje se sklene po segmentih. Na podlagi ponderiranih meril, je za
posamezni segment najugodnejša ponudba:
a) avtomobilsko zavarovanje: Zavarovalnica Triglav d.d.,
b) ostalo premoženjsko zavarovanje z
odgovornostjo: Zavarovalnica Triglav, d.d.,
c) nezgodno zavarovanje: Zavarovalna
družba Adriatic d.d.
6. Kraj, datum in ura javnega odpiranja
ponudb
Javno odpiranje ponudb je bilo 2. XII.
1997 ob 9. uri na naslovu: Visoka policijsko-varnostna šola, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Naročnik MNZ RS, Kotnikova 8a, Ljubljana.
Število prispelih ponudb 3.
Med veljavnimi in popolnimi ponudbami
je:
a) okvirna najnižja cena: 149,849.279
SIT + 75,000.000 SIT s PD, okvirna najvišja cena: 274,276.069 SIT + 75,000.000
SIT s PD;
b) okvirna najnižja cena: 78,019.689
SIT s PD, okvirna najvišja cena: 89,752.536
SIT s PD;
c) okvirna najnižja cena: 55,800.780 SIT
s PD, okvirna najvišja cena: 91,688.600
SIT s PD.
7. Postopek izbire izvajalca: javni razpis
za izbiro izvajalca brez omejitev (18. do 42.
člen ZJN).
Datum in številka objave javnega razpisa: Uradni list RS, št. 67 z dne 30. X. 1997,
Ob-4718.
Ministrstvo za notranje zadeve

Oddaja javnega naročila brez
javnega razpisa (55. člen)
Št. 351-00-21/97-5
Ob-29
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o neposredni oddaji del
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP),
Ljubljana, Dunajska 48, kontaktna oseba:
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Franci Ceklin, telefon: 061/178-73-59,
faks: 061/178-74-22, e-mail: franci.ceklin@mop.sigov.mail.si
2. Predmet javnega naročila: izdelava
strokovne presoje predloga pravilnika o
tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike.
3. Vrednost dodeljenega javnega naročila: 400.000 SIT.
4. Rok dokončanja dela: 20. 12. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika - druga
merila: reference ponudnika in njegova usposobljenost za realizacijo takega naročila,
ponudbena cena, rok za izvedbo, predhodne aktivnosti na podobni problematiki v zvezi s približevanjem slovenske zakonodaje s
področja graditve objektov tisti iz Evropske
zveze, razpolaganje z ustreznimi strokovnimi kadri in podatkovnimi bazami.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-51
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Splošna bolnišnica Maribor, kont. oseba Vladislav Žnidarič, inž., Ljubljanska ul. 5,
Maribor, tel. 062/317-221.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: vzdrževanje medicinske opreme proizvajalca Gambro
(oprema za hemodializo).
3. Orientacijska vrednost naročila:
6,000.000 SIT.
4. Izbrani ponudnik: Culetto Peter, elektromehanika in elektronika, Geršakova ul.
40, Maribor.
5. Dobavni rok oziroma rok začetka in
dokončanja del: 12 mesecev, začetek 1. 1.
1998 in zaključek 31. 12. 1998.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-54
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Dušan Mišković, Šaranovičeva
12, Ljubljana, tel. 061/178-48-60, faks
061/178-49-09, e-mail dusan.miskovic@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: nadgradnja računalniškega programa TRIM za obdelavo klasičnih geodetskih opazovanj.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
740.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 18. 12. 1997 in zaključek 17. 12. 1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izvajalec nadgradnje je tudi avtor
programa TRIM za obdelavo klasičnih geodetskih opazovanj, ki ga je GURS nabavila v
letu 1997.
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Ob-55
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

Ob-53
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Dušan Mišković, Šaranovičeva
12, Ljubljana, tel. 061/178-48-60, faks
061/178-49-09, e-mail dusan.miskovic@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine:
– 1kom. elektrooptični precizni teodolit TDM 5.000 + pomožna oprema firme Leica,
– 1kom. precizni digitalni nivelir na
3.003 + pomožna oprema firme Leica,
– 1kom. motorni tahimeter TCM
1.800 + pomožna oprema firme Leica,
– 2 kom. tahimeter TC 605 + pomožna oprema firme Leica.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
18,872.549,70 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 18. 12. 1997 in zaključek 29. 12.
1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika:
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: dobavitelj je edini pooblaščeni
predstavnik firme Leica v Republiki Sloveniji, katere visokonatančni merilni inštrumenti
v celoti ustrezajo obstoječemu sistemu
opreme Geodetske uprave Republike Slovenije. Dobavitelj zagotavlja servisiranje in
rektifikacijo inštrumentov.

sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Dušan Mišković, Šaranovičeva
12, Ljubljana, tel. 061/178-48-60, faks
061/178-49-09, e-mail dusan.miskovic@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: blago.
Navedba vsebine: Leica: Delta/Levelnet in programski paket za obdelavo
kombiniranih GPS in klasičnih opazovanj, ki ga je razvil Geodetski inštitut
Karlsruhe: NETZ2D, HEID/1, AURA, TRAVAR, GINA, GITAN.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
1,984.992 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 18. 12. 1997 in zaključek 29. 12.
1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: dobavitelj je edini pooblaščeni
predstavnik firme LEICA v Republiki Sloveniji, katere merilni inštrumenti in programska oprema v celoti ustrezajo obstoječemu
sistemu opreme geodetske uprave Republike Slovenije.
Geodetska uprava
Republike Slovenije

Ob-56
Na podlagi tretjega odstavka 55. člena
zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št.
24/97) objavljamo
sklep
o izbiri najugodnejšega ponudnika
1. Ime oziroma naziv in sedež naročnika: Geodetska uprava Republike Slovenije,
kont. oseba Dušan Mišković, Šaranovičeva
12, Ljubljana, tel. 061/178-48-60, faks
061/178-49-09, e-mail dusan.miskovic@gu.sigov.mail.si.
2. Predmet javnega naročila: storitve.
Navedba vsebine: optimizacija podporne konstrukcije stolpa za permanentno
GPS postajo glede na pomike vrha stolpa za obtežbo vetra in vpliva temperaturnih sprememb.
3. Vrednost
dodeljenega
naročila:
1,000.000 SIT.
4. Rok začetka in dokončanja del: začetek 18. 12. 1997 in zaključek 29. 12.
1997.
5. Utemeljitev izbire ponudnika
Opis odločujočih meril za izbiro izbrane
ponudbe: izvajalec izpolnjuje vse zahteve
po strokovnih izkušnjah na področju statike
in metalnih konstrukcij, vezanih na nestandardne storitve, kot so stabilizacija GPS
točk.

Javni razpisi
Št. 518/97
Ob-30
Cross-Border Cooperation Programme,
Program čezmejnega sodelovanja Slovenija/Avstrija in Republika Slovenija, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj objavljata
razpis
za sofinanciranje projektov iz sredstev
PHARE programa čezmejnega
sodelovanja 1998
v višini 3 milijone ECU. Sredstva so namenjena projektom, ki bodo potekali na območju mejnih občin med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo s ciljem krepitve
sodelovanja in medsosedskih stikov na področjih razvoja malega gospodarstva, turizma, kmetijstva, komunalne in komunikacijske infrastrukture, trajnostne rabe naravnih
virov, varovanja naravne in kulturne dediščine ter izmenjave znanja.
Prednost pri izbiri bodo imeli projekti, ki
so:
– spodbuda za gospodarski in družbeni
razvoj obmejnega območja,
– pomoč pri vključevanju obmejnih območij v evropske integracijske tokove,
– novost za obmejno območje in kot taki
priložnost za vzpostavitev in krepitev čezmejnega partnerstva,
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– skladni s prioritetami iz programa Interreg II v Republiki Avstriji (so zrcalni projektom iz Republike Avstrije ali so direktno
podprti s strani partnerjev čez mejo),
– skladni z razvojnimi prednostmi območja, ki so določene v resornih razvojnih
strategijah,
– sofinancirani s strani lokalne ali državne inštitucije ali v okviru drugih programov
Evropske unije v višini vsaj 25% celotne
vrednosti,
– namenjeni dokončanju projektov iz
prejšnjih programov ali smiselno in kakovostno nadgrajujejo projekte iz programov
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija
1995, 1996 in 1997,
– povezujejo širša geografska območja
ali več med seboj povezanih organizacij,
koristnic sredstev Phare.
Pri razpisu lahko enakopravno sodelujejo vse neprofitne organizacije kot so občine, območne ali medobčinske organizacije, društva in združenja. Upoštevane bodo
vse popolne prijave, ki bodo izpolnjevale
pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji
in bodo napisane v angleškem jeziku ter
posredovane po pošti ali dostavljene osebno na enega od spodnjih naslovov najkasneje do 30. 1. 1998.
Informacije o pogojih sodelovanja na razpisu in prijavnico z navodili ponudnikom dobite v regionalnih pisarnah in pri enoti za
izvajanje programa Phare čezmejno sodelovanje:
– Štajerska: regionalna pisarna programa Phare čezmejno sodelovanje, Zoran Hedžet, Mariborska razvojna agencija, Partizanska
47,
2000
Maribor,
tel.
062/29-687, faks 062/221-235, e-mail:
zoran.hedzet@mra.si.
– Gorenjska, Koroška, Šaleško-Savinjska: regionalna pisarna programa Phare
čezmejno sodelovanje, GZS Območna gospodarska zbornica za Gorenjsko, Edita Granatir, Bleiweisova 16, 4000 Kranj, tel.
064/362-320, faks 064/360-521, e-mail:
granatir@hq.gzs.si.
– vsak dan od 8. do 10. ure in od 15. do
16. ure na Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, enota za izvajanje programa
Phare, Dunajska 104, Ljubljana, tel.
061/168-23-31, faks 061/168-14-24,
e-mail: dusa.sodnik@cbc.sigov.mail.si.
Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj
in Phare program prekomejnega
sodelovanja
Št. 658/97
Ob-32
Na podlagi sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju, objavljenem v Ur. l. RS, št. 51/97,
Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Slovenska 50, Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za izbiro predlogov
znanstveno-raziskovalnih projektov v
okviru slovensko-poljskega
znanstvenega sodelovanja v letih 1998
in 1999
1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.

2. Predmet razpisa je: sofinanciranje
medsebojnih obiskov (stroški potovanja in
bivanja) slovenskih in poljskih raziskovalcev,
ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in
sicer: krajši obiski do 12 dni in daljši obiski
od 1. do 3. mesecev.
3. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 8/91);
– predlogi projektov se morajo navezovati na projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja, financirane v okviru nacionalno-raziskovalnega programa (Ur. l. RS, št.
8/95) ali odobrene mednarodne projekte.
4. Čas izvajanja skupnih raziskovalnih
projektov je 2 leti.
5. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je april 1998.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 15,000.000 SIT.
7. Prijava na razpis mora vsebovati naslednje elemente:
– naslov projekta,
– podatke o prijavitelju,
– podatke o slovenskem in poljskem nosilcu projekta,
– podpisi obeh vodij in direktorjev ustanov,
– podatke o drugih sodelujočih raziskovalcih,
– načrt obiskov slovenskih in poljskih raziskovalcev za 2 leti,
– najpomembnejše publikacije, ki se nanašajo na vsebino projekta,
– opis projekta, (v prilogi).
8. Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dvignejo vsak dan po objavi razpisa
med 9. in 15. uro v prostorih Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska
50, tel. 13-11-107 (kontaktni osebi Slavi
Krušič in Matjaž Koprol).
9. Merila za izbiro so:
– kvaliteta predloga projekta,
– izvedljivost projekta,
– reference nosilcev projekta,
– recipročnost financiranja izmenjav.
10. Pisne ponudbe z vso dokumentacijo
in z oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni
razpis v okviru slovensko-poljskega znanstvenega sodelovanja 1998–1999” in z oznako pošiljatelja morajo ponudniki dostaviti v 2
izvodih, v zaprtih ovojnicah, na naslov: Slavi
Krušič, Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
Slovenska 50, 1000 Ljubljana, Slovenija.
11. Ponudbe morajo prispeti v vložišče
Ministrstva za znanost in tehnologijo do
vključno 16. februarja 1998 do 12. ure.
12. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ministrstva za znanost in tehnologijo na Slovenski 50, Ljubljana (sejna soba), dne 17.
februarja 1998 ob 10. uri.
13. Ponudbe bo odprla komisija za odpiranje ponudb. Nepravočasnih in nepravilno opremljenih ponudb komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene ponudnikom.
14. Izbor projektov bo opravil skupni slovensko-poljski odbor za Z&T sodelovanje.
O izbiri bodo ponudniki obveščeni v 60
dneh od dneva odpiranja ponudb.
15. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom dobijo interesenti na Mini-

Št.
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strstvu za znanost in tehnologijo, Slovenska
50, Ljubljana, pri Slavi Krušič in Matjažu
Koprolu.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ob-33
Na podlagi akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Japonsko (Ur. l.
RS, št. 8/94) ter v zvezi s sporazumom
med Vlado SFRJ in Vlado Japonske o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije
(Ur. l. SFRJ, št. 6/82) in dogovora o sodelovanju med Ministrstvom za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Japan Society for Promotion of Science z dne 30. 9.
1996, Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije, Slovenska 50, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenega
sodelovanja z Japonsko: program
izmenjave raziskovalcev in
podoktorskega izpopolnjevanja
1. Naročnik: Ministrstvo za znanost in
tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje treh
kratkih obiskov (14 do 60 dni), enega daljšega obiska (10 mesecev) in treh podoktorskih usposabljanj slovenskih raziskovalcev
na Japonskem.
3. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 2,500.000 SIT.
4. Čas izvajanja predmeta razpisa je 1
leto. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je april 1998.
5. Pogoji za opravljanje predmeta razpisa:
– predlogi za sofinanciranje se lahko nanašajo na znanstveno sodelovanje na področjih naravoslovnih, tehničnih, medicinskih, biotehničnih, družboslovnih in humanističnih ved,
– na razpis se lahko prijavijo domače
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo raziskovalno dejavnost in izpolnjujejo pogoje,
določene z zakonom o raziskovalni dejavnosti,
– kandidati za podoktorsko usposabljanje praviloma ne smejo biti starejši od 37 let
in od zagovora doktorata praviloma ne sme
preteči več kot 5 let.
6. Merila za izbiro so:
– znanstvena relevantnost predloga projekta,
– raziskovalna usposobljenost sodelujočih raziskovalcev,
– utemeljenost mednarodnega sodelovanja.
7. Prijava na razpis mora vsebovati izpolnjen prijavni obrazec z naslednjimi prilogami:
– program znanstvenega obiska oziroma usposabljanja,
– soglasje japonske institucije, ki jo bo
kandidat obiskal oziroma na kateri se bo
usposabljal,
– življenjepis z bibliografijo.
8. Pisne ponudbe z vso dokumentacijo
in z oznako “Ne odpiraj, ponudba za javni
razpis za sofinanciranje znanstvenega sodelovanja z Japonsko” in z naslovom pošiljatelja morajo ponudniki dostaviti v zaprtih
ovojnicah v vložišče Ministrstva za znanost
in tehnologijo, Ljubljana, Slovenska 50.

Stran

38 / Št. 1 / 9. 1. 1998

Ovojnica s ponudbo mora prispeti v vložišče Ministrstva za znanost in tehnologijo,
Slovenska 50, Ljubljana, ne glede na vrsto
prenosa te pošiljke do vključno 13. februarja 1998 do 15. ure.
Ponudbe bo po preteku tega roka odprla komisija za odpiranje ponudb.
Nepravočasno in nepravilno označenih
ponudb komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene ponudnikom.
9. Odpiranje ponudb bo v prostorih Ministrstva za znanost in tehnologijo, Slovenska 50, Ljubljana, soba 304, 16. februarja
1998 ob 10. uri.
10. O izbiri bodo ponudniki obveščeni v
45 dneh od dneva odpiranja ponudb.
11. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji dvignejo vsak dan po objavi razpisa v
tajništvu Sektorja za mednarodno sodelovanje Ministrstva za znanost in tehnologijo,
Ljubljana, Slovenska 50, tel. 13-10-212.
12. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo interesenti na Ministrstvu
za znanost in tehnologijo, Slovenska 50,
Ljubljana, pri Renati Karba, tel. 13-11-107.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ob-34
Slovenske železarne – Žična, d.o.o., Celje, Ipavčeva 20, na podlagi sklepa skupščine objavlja
javno zbiranje ponudb
za posamično prodajo strojev in
opreme
Oprema je primerna za kovinsko-predelovalno proizvodnjo, posebej za dodelavo
ležajnih obročev:
– merilni instrumenti,
– orodjarska oprema,
– oprema-stroji za struženje in brušenje,
– oprema za toplotno obdelavo,
– celotna oprema za montažo,
– pisarniško pohišrvo.
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe, ki vplačajo varščino v višini
10% od izklicne cene na žiro račun Žična,
d.o.o., Celje, št. 50700-601-10243.
Ponudniki, pravne osebe se morajo izkazati z registracijo iz katere je razvidno, da
ima podjetje sedež v Republiki Sloveniji,
fizične osebe pa z originalnim potrdilom o
slovenskem državljanstvu.
Pisna ponudba mora obsegati:
– ponujeno ceno,
– plačilne pogoje,
– potrilo o vplačani varščini,
– navedbo računa na katerega se bo
neuspelemu ponudniku vrnila vplačana varščina.
Pisne ponudbe morajo biti poslane s priporočeno pošiljko v 30 dneh po objavi razpisa na naslov: Železarne Štore – Prostand,
d.o.o., Štore, Železarska 3, 3220 Štore.
Ponudba mora biti v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj – ponudba za prodajo strojev in opreme”.
Varščina bo uspelemu ponudniku neobrestno vračunana v kupnino, in sicer po
odbitku 2% kupnine na račun stroškov prodaje, neuspelemu ponudniku pa neobrestno vrnjena najkasneje v roku 5 dni po izbiri
najugodnejšega ponudnika, na račun naveden v ponudbi.
Uspeli ponudnik mora skleniti kupopro-
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dajno pogodbo v roku 30 dni po prejemu
obvestila o izbiri in plačati kupnino v pogodbenem roku, sicer bo pogodba razveljavljena, varščina pa zadržana.
Prometni davek ter vse druge stroške v
zvezi z demontažo in odvozom kupljene
opreme, plača kupec.
Prispele ponudbe bo ocenila komisija v
roku 10 dni po poteku razpisa. Prednost pri
izbiri bo imel ponudnik, ki bo ponudil višjo
ceno in boljše plačilne pogoje.
Oprema se prodaja po načelu videno-kupljeno.
Vse informacije in spisek opreme z izklicnimi cenami lahko zainteresirani dobijo
na vpogled pri Milanu Knezu v bivši vratarnici Žične Celje, Cesta v Trnovlje 7, oziroma
po tel. 063/33-312.
Ogled opreme je mogoč po predhodnem dogovoru z Knez Milanom.
Slovenske železarne – Žična, d.o.o., Celje, na podlagi tega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji z najboljšim ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Slovenske železarne – žična, d.o.o.,
Celje

Programi lastninskega
preoblikovanja podjetij
Št. 1/98
La-1
Megrad inženiring, p.o., Ljubljana,
Cesta v Kleče 12, podaljšuje javni poziv
upravičencem (zaposlenim, bivšim zaposlenim, upokojencem) do interne razdelitve in
notranjega odkupa delnic. Javni poziv je bil
prvič objavljen v Uradnem listu RS, št. 8,
dne 12. 2. 1996 in dnevniku Delo, dne
9. 2. 1996. Istočasno je bil javni poziv objavljen tudi na oglasnih deskah v podjetju.
Javni poziv za predložitev lastniških certifikatov in potrdil ter vplačilo denarnih sredstev se podaljša do vključno 31. 1. 1998.
Upravičenci lahko dobijo dodatne informacije v dopoldanskem času po tel. 061/
159-18-56 ali osebno na sedežu podjetja.
Kontaktna oseba je Alojz Pšeničnik.
Megrad inženiring, p.o., Ljubljana
La-2
Sora, d.o.o., Gorenjska c. 12, Medvode, objavlja program lastninskega preoblikovanja, ki ga je z odločbo št. LP 01061/
2/1997-TP z dne 8. 12. 1997 odobrila
Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo.
1. Firma in sedež: Sora industrija pohištva, d.o.o., Medvode, Gorenjska c. 12.
2. Matična številka: 5005817.
3. Osnovna dejavnost: 012310 – proizvodnja lesnega pohištva.
4. Pravna oblika organiziranosti podjetja: podjetje je organizirano kot družba z
omejeno odgovornostjo z mešano lastnino.
5. Predvidena lastninska struktura kapitala preoblikovanega podjetja:
– Sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja 10%,

– Odškodninski sklad 10%,
– Sklad RS za razvoj 20%,
– upravičenci iz naslova interne razdelitve 20%,
– upravičenci iz notranjega odkupa 40%.
6. Predvidena kombinacija načinov lastninskega preoblikovanja:
– prenos navadnih delnic na Pokojninski
sklad 10%,
– prenos navadnih delnic na Odškodninski sklad 10%,
– prenos navadnih delnic na Sklad za
razvoj 20%,
– interna razdelitev delnic 20%,
– notranji odkup delnic 40%.
7. Javni poziv k vpisu in vplačilu delnic
7.1. Interna razdelitev
Sora industrija pohištva, d.o.o., Medvode, Gorenjska c. 12, poziva vse zaposlene,
bivše zaposlene in upokojence podjetja in
hčerinskih podjetij iz 46. člena ZLPP, da v
roku 30 dni po objavi tega oglasa in poziva
v časopisu Delo, na oglasni deski podjetja
in na oglasnih deskah hčerinskih podjetij
vpišejo delnice v zameno za lastniške certifikate in potrdila za manj izplačane plače
(I. krog). Interna razdelitev se lahko zaključi
pred navedenim rokom, kolikor so že vpisane in vplačane vse delnice namenjene za
interno razdelitev.
Podjetje nameni 20% družbenega kapitala za interno razdelitev delnic v vrednosti
16,843.000 SIT ali 16.843 delnic razreda
B z nominalno vrednostjo 1.000 SIT. Delnice razreda B so navadne delnice, glasijo na
ime in so neprenosljive dve leti od njihove
izdaje, razen z dedovanjem.
7.2. Interni razpis
Podjetje poziva ožje družinske člane zaposlenih, da v roku 30 dni od dneva objave
tega poziva v časopisu Delo in na oglasnih
deskah predložijo lastniške certifikate v zamenjavo za navadne delnice z oznako B iz
interne razdelitve.
Če v razpisanem roku ne bodo vpisane
vse delnice, bo podjetje preostanek do 20%
preneslo na Sklad RS za razvoj.
8. Javni poziv za notranji odkup
Podjetje poziva vse zaposlene, bivše zaposlene in upokojene delavce podjetja, da
v 30 dneh od objave tega javnega poziva
vpišejo in vplačajo delnice s 50% popustom. Delnice se vplačajo z gotovino – delnice z oznako C, z morebitnimi presežnimi
certifikati – delnice z oznako D in potrdili za
neizplačani del osebnih dohodkov, in sicer
se uporabijo proporcionalno za vsakega
udeleženca.
Upravičenci se bodo s pisno izjavo odločili, da pristopijo k programu notranjega odkupa. Ko upravičenci vplačajo prvi paket
delnic, postanejo udeleženci notranjega odkupa.
Organizacija programa notranjega odkupa je določena s pravili notranjega odkupa,
ki se objavijo na oglasni deski podjetja.
Podjetje nameni notranjemu odkupu
40% vrednosti družbenega kapitala.
Podjetje bo v okviru preoblikovanja z notranjim odkupom najprej prenesel na Sklad
za razvoj celotno vrednost kapitala namenjenega za notranji odkup in nato takoj odkupila 20% prenešenih delnic s 50% popustom, nato pa dalje v 4 letih vsako leto po
1/4 delnic, prav tako s 50% popustom.
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Delnice razreda D v notranjem odkupu
imajo lastnosti delnice v interni razdelitvi,
delnice razreda C pa so navadne, imenske,
dajejo pravico do upravljanja in do dividende. So neprenosljive izven programa notranjega odkupa v času njegovega trajanja.
Prenosljivost delnic v okviru programa notranjega odkupa pa je omejena z zahtevo,
da ostaja najmanj 1/3 zaposlenih med udeleženci programa.
9. Način vplačila
Delnice se bodo vpisovale in vplačevale
na sedežu podjetja blagajni podjetja vsak
delovnik od 7. do 15. ure ali na poseben
privatizacijski podračun podjetja št. 50104698-27312 s posebno navedbo “plačilo
kupnine za delnice v notranjem odkupu”.
10. Pravno pouk
Vsakdo, ki meni, da so bile z odločbo
Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo o odobritvi zgoraj navedenega programa preoblikovanja kršene njegove po zakonu temelječe pravice oziroma pravne koristi ter se postopka pri agenciji ni udeleževal kot stranka, lahko uveljavlja varstvo
pravic v 15 dneh od dneva te objave s pritožbo na Ministrstvo za ekonomske odnose
in razvoj RS.
Pritožba se vloži pri Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo, Kotnikova 28,
Ljubljana.
11. Informacije
Vse dodatne informacije v zvezi s sodelovanjem pri lastninskem preoblikovanju
podjetja dobijo upravičenci v tajništvu podjetja na tel. 061/613-112 pri Marjetki Vidmar.
Sora industrija pohištva, d.o.o.,
Medvode

Objave
delniških družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Ob-82
Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana, Miklošičeva 4, Ljubljana, v
skladu s svojim statutom objavlja ponudbo,
ki jo je banki posredoval delničar Klemen,
d.o.o., Kermaunerjeva 15, Ljubljana
za odkup
– 5 rednih delnic Slovenske zadružne
kmetijske banke, d.d., Ljubljana.
Delnice se ponujajo po ceni 320.000
SIT za eno delnico.
Način plačila: z nakazilom ob sklenitvi
kupoprodajne pogodbe na žiro račun prodajalca številka: 50106-601-152757 in
izročitvijo delniške listine v posest.
Prednostno pravico odkupa imajo v skladu z določili statuta delničarji Slovenske zadružne kmetijske banke, d.d., Ljubljana, kateri pisno sporočijo banki, da sprejemajo
ponudbo v roku 15 dni od dneva objave
tega oklica.

Št.

Delničarji banki, ki imajo v skladu z določili statuta, prednostno pravico odkupa, morajo upoštevati določila zakona o bankah in
hranilnicah, po katerih lahko posamezni delničar pridobi več kot 15% delnic s pravico
do upravljanja banke, le s predhodnim soglasjem Banke Slovenije.
Ponudba za odkup velja 15 dni od objave in jih zbira Slovenska zadružna kmetijska
banka, d.d., Ljubljana, Sektor zakladništva,
Miklošičeva 4, Ljubljana.
Slovenska zadružna kmetijska banka,
d.d., Ljubljana

Sklepi o povečanju in zmanjšanju
kapitala
Ob-36
Družba EUROCITY, podjetje za transport
in proizvodnjo, d.o.o., s sedežem v Slovenj
Gradcu, Stari trg 307/a, vpisana v registru
družb Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu, št. vložka 1/05902/00, v skladu s 454.
členom zakona o gospodarskih družbah,
objavlja
zmanjšanje osnovnega kapitala družbe
za 216,726.804,30 SIT, tako da znaša
osnovni
kapital
družbe
sedaj
108,722.278,80 SIT.
V skladu s 454. členom zakona o gospodarskih družbah pozivamo upnike družbe, da se zglasijo pri družbi in izjavijo ali
soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe.
EUROCITY, d.o.o., Slovenj Gradec

Sklici skupščin in nasprotni predlogi
Popravek
Ob-105
V 1. redni seji skupščine Cestnega podjetja Novo mesto, d.d., Ljubljanska 47, Novo mesto, objavljeni v Uradnem listu RS, št.
82-87 z dne 29. XII. 1997, Ob-5573,
Št. 117, se v poglavju Udeležba in glasovanje na skupščini prvi stavek pravilno glasi:
Skupščine se lahko udeležijo in na
njej odločajo delničarji, ki so vpisani v
delniški knjigi družbe oziroma njihovi
pooblaščenci ali zakoniti zastopniki.
Cestno podjetje Novo mesto, d.d.,
začasna uprava
Ob-38
Na podlagi B. točke sedmega poglavja
statuta delniške družbe Gradis – Nizke gradnje, d.d. in v skladu z določbami zakona o
gospodarskih družbah sklicujem
1. skupščino
delniške družbe Gradis
– Nizke gradnje, d.d.,
ki bo v četrtek, 12. 2. 1998, v sejni sobi
Dravskih elektrarn na Celovški cesti 1, Bresternica, s pričetkom ob 12. uri z naslednjim dnevnim redom:
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1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in verifikacijsko komisijo v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov. Seji
bo prisostvovala vabljena notarka Breda
Horvat.
2. Obravnava in sprejem poslovnika o
delu skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se poslovnik o
delu skupščine v predlaganem besedilu.
3. Obravnava in sprejem na znanje poročila o poteku lastninskega preoblikovanja.
Predlog sklepa: sprejme se na znanje
poročilo o poteku lastninskega preoblikovanja.
4. Obravnava in sprejem na znanje informacije o rezultatih poslovanja družbe za obdobje 1993 do 1995.
Predlog sklepa: sprejme se na znanje
informacija o rezultatih poslovanja družbe
za obdobje od 1993 do 1995.
5. Obravnava in sprejem revidiranega
poslovnega poročila družbe za leto 1996.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta, se sprejme revidirano poslovno poročilo družbe za leto 1996.
6. Obravnava in sprejem sklepa o pokrivanju izgube iz leta 1993, 1994, 1995 ter
razporeditvi dobička za poslovno leto 1996.
Predlog sklepa 6.1: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme sklep, da se
izguba iz leta 1993, 1994 in 1995 v skupnem znesku 444,948.000 SIT, revalorizirana do 31. 12. 1996, pokriva iz dolgoročnih
rezervacij.
Predlog sklepa 6.2: na predlog začasne
uprave in ob pozitivnem mnenju začasnega
nadzornega sveta se sprejme sklep, da se
dobiček iz poslovnega leta 1996 v višini
13,200.000 SIT ne razdeli med delničarje,
temveč razporedi v rezerve.
7. Obravnava in sprejem sprememb statuta.
Predlog sklepa: na predlog začasne
uprave in začasnega nadzornega sveta se
sprejmejo predlagane spremembe statuta
družbe določene v predlogu sklepov št. 7.1
- 7.20.
8. Imenovanje revizorja za leto 1997.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 1997 imenuje: Podboršek, Revizijska družba, k.d. iz Ljubljane,
Ulica Gradnikove brigade 4.
9. Razrešitev začasnega nadzornega
sveta in izvolitev članov nadzornega sveta,
predstavnikov delničarjev in seznanitev s
članom nadzornega sveta, ki ga je izvolil
svet delavcev.
Predlog sklepa 9.1: skupščina razreši
člane začasnega nadzornega sveta.
Predlog sklepa 9.2: skupščina je sklenila, da se v skaldu z določili statuta družbe
za člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev izvolita:
1. Nevenka Grgić,
2. Ivan Kralj.
Skupščina se seznani, s članom nadzornega sveta – predstavnikom delavcev, ki ga
je izvolil svet delavcev.
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10. Določitev sejnin za člane nadzornega sveta.
Predlog sklepa: na predlog začasnega
nadzornega sveta se članom nadzornega
sveta določi sejnina v višini 25.000 SIT neto za člana nadzornega sveta in v višini
35.000 SIT neto za predsednika nadzornega sveta s tem, da se revalorizira z rastjo
drobno prodajnih cen.
Udeležba na skupščini:
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Prijava udeležbe na skupščini:
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno
prijavo osebno ali s priporočeno pošiljko
dostavijo družbi tako, da jo ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj eno uro pred
začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom
potrdili svojo prisotnost in prevzeli ustrezno
gradivo.
Gradivo
Gradivo za skupščino, vključno z besedilom predlaganih sprememb statuta, bo na
vpogled od 8.1. do 12.2. vsak delovni dan
v upravi družbe, pri Alenki Jež Heinc, od
10. do 12. ure.
Vabljene prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo začasni
upravi v sedmih dneh od objave sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem se skupščina zopet sestane. V tem primeru je skupščina sklepčna, ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Vljudno vabljeni!
Gradis – Nizke gradnje, d.d., Maribor
začasna uprava
Ob-39
Na podlagi 283. člena zakona o gospodarskih družbah in 10. člena statuta delniške družbe, vabim delničarje družbe Svobodna misel, d.d., Ljubljana, Dvoržakova
12/II na
skupščino delničarjev,
ki bo v torek, dne 17. februarja 1998 ob
10. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dvoržakova 12.
Dnevni red in predlogov sklepov:
1. otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti,
2. izvolitev predsednika skupščine, dveh
preštevalcev glasov, imenovanje notarja in
zapisnikarja,
3. sprejem letnega poročila za leto
1996,
4. razrešitev nadzornega sveta,
5. imenovanje novega nadzornega sveta,
6. vprašanja in predlogi delničarjev.
K 1. točki se sprejme naslednji sklep:
direktor družbe Svobodna misel, d.d., Vladimir Kavčič otvori skupščino in ugotovi, da
je skupščina sklepčna.
K 2. točki se sprejme naslednji sklep:
ugotovi se, da je predsedniku skupščine
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potekel mandat in izvoli novega za dobo
dveh let, in sicer Slavka Čerpiča.
K 3. točki se sprejme naslednji sklep:
sprejme se letno poročilo družbe za leto
1996 z mnenjem nadzornega sveta družbe
Svobodna misel, d.d. V okviru te točke
skupščina ugotavlja, da je družba v preteklem poslovnem letu poslovala z izgubo.
Nerazporejen dobiček iz prejšnjih let ostane nerazporejen.
K 4. točki se sprejme naslednji sklep:
razreši se nadzorni svet v sestavi: Franc
Braniselj, Jože Tepina in Bojana Žokalj.
K 5. točki se sprejme naslednji sklep:
imenuje se nadzorni svet v sestavi: Rudi
Bregar, Maks Klanjšček in Bojana Žokalj.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci lahko uresničujejo pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico, če tri
dni pred napovedano sejo pisno prijavijo
udeležbo pri tajništvu uprave družbe.
Vsa gradiva so delničarjem na vpogled
na sedežu družbe pri Mari Okorn vsak delovnik od 9. do 13.30.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure, ko skupščina
veljavno odloča ne glede na število prisotnih.
Vljudno vabljeni!
Svobodna misel, d.d., Ljubljana
direktor družbe
Ob-40
Uprava delniške družbe Intertrade ITA, v
skladu z 288. členom zakona o gospodarskih družbah objavlja
nasprotni predlog
k dnevnemu redu skupščine Intertrade
ITA, d.d., Ljubljana, Tomšičeva 3,
ki je bila sklicana 16. 1. 1998 ob 14. uri
na sedežu družbe na Tomšičevi 3 v Ljubljani.
Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska 56,
Ljubljana, ki ga zastopa direktor mag. Anton
Kožar, sporoča, da se ne strinja s predlogom sklepa pod 2. točko dnevnega reda
seje skupščine (sprejem poslovnika o delu
skupščine), ki mu bo zato na seji skupščine
ugovarjal in poskušal druge delničarje pripraviti do tega, da bodo glasovali za njegov
nasprotni predlog, kot sledi:
Točka 2. dnevnega reda – Sprejem poslovnika o delu skupščine
Predlog sklepa: ne sprejme se poslovnik o delu skupščine v besedilu, kot ga je
predlagala uprava, temveč s spremembami, kot sledi:
1. Predlagamo, da se v prvem odstavku
7. člena poslovnika za besedo “časopisju”
doda beseda “Delo”.
2. Predlagamo, da se prvi odstavek 15.
člena poslovnika spremeni, tako da glasi:
Vsak delničar lahko po objavi sklica
skupščine delničarjev poda nasprotni predlog k predlogu sklepa, o katerem naj odloča skupščina. Nasprotni predlog mora biti
utemeljen in podan v pisni obliki.
3. Predlagamo, da se v 21. členu poslovnika besede “odloči o nadomestnem začetku seje” nadomestijo z besedami “obvesti delničarje o ponovnem zasedanju
skupščine”.
4. Predlagamo, da se črta besedilo drugega stavka tretjega odstavka 24. člena

poslovnika, ki glasi: Če skupščina ni sklepčna, predsednik lahko prestavi začetek zasedanja skupščine, če pa skupščina tudi
potem ni sklepčna, se sestane v nadomestnem roku, kot je določeno z vabilom.
5. Predlagamo, da se črta besedilo 28.
člena poslovnika.
6. Predlagamo, da se v 33. členu poslovnika, v začetku stavka, za besedo “večino” doda beseda “oddanih”.
7. Predlagamo, da se tretji stavek drugega odstavka 35. člena poslovnika spremeni, tako da glasi: Neveljavni glasovi se
štejejo za neoddan glas.
8. Predlagamo, da se besedilo četrtega
in petega stavka drugega odstavka 35. člena poslovnika spremeni, tako da glasi: Na
skupščini se glasuje z glasovnicami.
9. Predlagamo, da se besedilo drugega
in tretjega odstavka 39. člena poslovnika
spremeni, tako da glasi: Če predsednik med
zasedanjem ugotovi, da skupščina za odločanje ni več sklepčna, lahko zasedanje prekine za določen čas, zaradi zagotovitve
sklepčnosti. Kolikor se tudi po prekinitvi zasedanja ugotovi, da skupščina ni sklepčna,
predsednik zasedanje zaključi.
Obrazložitev:
ad.1.)
V prvem odstavku 7. člena poslovnika je
potrebno konkretno opredeliti, v katerem
dnevnem časopisju bo družba oglašala in
obveščala delničarje. Predlagamo, da je to
časopis z veliko naklado, ki izhaja na celotnem področju Republike Slovenije, in sicer
“Delo”.
ad.2.)
Predlog besedila prvega odstavka
15. člena poslovnika, ki ga je predlagala
uprava, ni v celoti v skladu z določili z zakonom o gospodarskih družbah. Dolžnost
uprave je, da skupščini posreduje v odločanje nasprotne predloge k posamezni točki
dnevnega reda, ne glede na to ali so bili le-ti
vloženi v okviru sedemdnevnega roka po
objavi sklica skupščine ali ne o gospodarskih družbah v 287. in 288. členu govori o
obveznosti uprave glede seznanjanja ostalih delničarjev z nasprotnimi predlogi v določenem času pred skupščino, da bi se ostali
delničarji do njih lahko opredelili. Ta določila pa nikakor ne pomenijo, da delničar, ki
se ne strinja s predlogom sklepa uprave v
okviru objavljenega dnevnega reda in to pove z vložitvijo svojega nasprotnega predloga
(pa čeprav izven sedemdnevnega roka ali
celo na sami skupščini), ne bi mogel ostalih
delničarjev prepričati, da bodo glasovali za
njegov nasprotni predlog. Kolikor bi mu bila
ta možnost odvzeta, bi bilo kršeno načelo
enakega položaja delničarjev in podan razlog za izpodbijanje konkretnega skupščinskega sklepa.
ad.3.)
Če se ob prvem sklicu ugotovi, da
skupščina ni sklepčna, uprava ne odloči o
nadomestnem začetku seje, temveč le obvesti delničarje o ponovnem zasedanju
skupščine, ki se bo opravilo na popreje določen datum v sklicu skupščine.
ad.4)
Besedilo drugega stavka tretjega odstavka 24. člena poslovnika je nepotrebno, ker
je primer nesklepčnosti ob prvem sklicu že
opredeljen v 21. členu poslovnika.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ad.5.)
Glede na spremenjeno besedilo prvega
odstavka 15. člena poslovnika je 28. člen
poslovnika nepotreben.
ad.6.)
Skupščina sprejema odločitve na seji z
večino oddanih glasov navzočih delničarjev.
ad.7.)
Neveljavni glasovi se pri ugotavljanju glasovanja štejejo za neoddan glas.
ad.8.)
Besedilo zadnjih dveh stavkov drugega
odstavka 35. člena poslovnika, ki opredeljuje možnost alternativnega glasovanja, z
dvigom rok, kartončkov ali glasovnicami, po
našem mnenju ni primerno, saj predvsem
pri glasovanju z dvigovanjem rok pogosto
prihaja do nepravilnosti in nenatančnosti glede ugotavljanja izida glasovanja. Poleg navedenga z navedenim načinom glasovanja
tudi ne bi prišlo do izraza pravilo sprejemanja sklepov na podlagi števila oddanih glasov. Zato predlagamo, da se kot način glasovanja opredeli le glasovanje na podlagi
glasovnic.
ad.9.)
Če predsednik med zasedanjem ugotovi, da skupščina ni več sklepčna, lahko zasedanje prekine za določen čas, da se zagotovi sklepčnost. Kolikor se po prekinitvi
ponovno ugotovi, da skupščina ni sklepčna, predsednik zasedanje zaključi. O ponovnem zasedanju skupščine odloči uprava
družbe.
Intertrade ITA, d.d.
začasna uprava

Razne objave
Ob-35
Na podlagi 381. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93) objavljam v postopku redne likvidacije nad
družbo Rohm and Haas Slovenija, d.d. – v
likvidaciji, Einspielerjeva 6, Ljubljana,
poziv upnikom
Dne 4. 11. 1997 je Okrožno sodišče v
Ljubljani pri vložku 1/00049/00 vpisalo začetek redne likvidacije nad delniško družbeo Rohm and Haas Slovenija, d.d. – v
likvidaciji.
Upnike pozivam, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva v Uradnem listu RS, prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju, na naslov: Rohm and Haas Slovenija,
d.d. – v likvidaciji, Einspielerjeva 6, Ljubljana (likvidacijski upravitelj Rozman Janez,
dipl. inž.).
Terjatve naj se prijavijo pismeno v dveh
izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje utemeljenost terjatve.
Rohm and Haas Slovenija, d.d.,
v likvidaciji
Likvidacijski upravitelj
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Ob-37
Intereuropa, mednarodna špedicija,
transport in pomorska agencija, delniška
družba, Koper, preklicuje štampiljko z naslednjo vsebino: INTEREUROPA, d.d., Filiala špedicije Maribor 13.

Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg
2, Koper, preklicuje potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna št. 02/13-1821/74,
izdano na ime Berljavac Vitalio. g-1177
Vidic Jože, Blanca 37, Blanca, preklicuje priglasitveni list št. 470078/94. g-1209

Ob-99
Avtoprevozništvo Kunejtrans, Kunej Janez, s.p., Buče, preklicuje štampiljko z vsebino: AVTOPREVOZNIŠTVA “KUNEJTRANS” KUNEJ JANEZ s.p., Pecelj 3, p.
Buče.

Izgubljene listine
preklicujejo

Arming d.o.o., Gerbičeva 101, Ljubljana, preklicuje delovno dovoljenje, št.
0424468500, izdano na ime Koštić Bečira. s-1076
Baloh Vilko, Pijava Gorica 215, Škofljica, preklicuje original priglasitveni list, opr.
št. 28-1236/94, izdala RUJP izp. Ljubljana-Vič-Rudnik dne 16. 5. 1994. s-1072
Detela Jurij s.p., Borovška 61, Kranjska
Gora, preklicuje priglasitveni list, opravilna
št. 14-0126/94. g-1028
Kranjc zlatar - graver, Kandijska 18, Novo mesto, preklicuje priglasitveni list, št.
038/0379-94. g-1063
Martinčič Danijel, Vodule 10, Dramlje,
preklicuje priglasitveni list opr. št.
52-0283/94 z dne 30. 5. 1994. g-1186
Mravljica d.o.o. Ljubljana, Novo Polje c.
X/20a, Ljubljana, preklicuje štampiljko z
vsebino: MRAVLJICA, Podjetje za čiščenje
prostorov in ostale storitve d.o.o., Ljubljana, Novo Polje c X/20a, tel/fax:
061/484-654. s-1306
Plima Janez Matoh s.p., Drenikova 32,
Ljubljana, preklicuje štampiljko z vsebino:
PLIMA JANEZ MATOH s.p. Drenikova 32
Ljubljana. s-1166
Podhraški Marjana, Kidričeva 76, Rogaška Slatina, preklicuje priglasitveni list
opr. št. 54-0439/94 z dne 12. 9. 1994.
p-1057
Relax d.o.o., Komenskega 6, Ljubljana,
preklicuje štampiljko v velikosti 4,5×1,5 cm
z vsebino RELAX Komenskega 6 LJUBLJANA telefon 133 94 08. s-1142
Rizvanoski Nevzat, Topniška 29, Ljubljana, preklicuje obrtno dovolenje, št.
037490/1432/00-34/1995 z dne 6. 3.
1995. s-1003
Slamič Ana, Javorniška cesta 2, Pivka,
preklicuje original priglasitveni list, op. št.
28-1704/94, izdala RUJP izp. Ljubljana Vič
Rudnik dne 4. 9. 1995. s-1093
Srednaj šola Veno Pilon, Cesta 5. maja
12, Ajdovščina, preklicuje spričevalo za Bačar Suzano 4. letnika Gimnazije - splošna
smer Srednje gradbene šole Veno Pilon,
izdano leta 1984. g-1050
Stević Branislav, Pot v Zeleni gaj 11 B,
Ljubljana, preklicuje priglasitveni list, opravilna št. 27/028/95, matična št. 5416382.
s-1014
Šlebir Anton, Kolodvorska 2c, Mengeš,
preklicuje obrtno dovoljenje, izdala Območna obrtna zbornica Kamnik. s-1325

Potne listine

Adamič Eva, Cankarjeva ul. 17, Nova
Gorica, potni list št. AA 354919. g-1054
Angelini Simona, Istrska vrata 5, Izola,
prepustnico št. AI 18757. g-1228
Antonič Marjan, Gregorčičeva 7, Radenci, potni list št. BA 204845, izdala UE Gornja Radgona. p-1058
Bajt David, Triglavska 2, Žiri, potni list št.
BA 179817. s-1313
Baša Vigor, Dolnji Zemon 62, Ilirska Bistrica, potni list št. AA 70989. s-1335
Benedik Gašper, Trubarjeva 8, Bled,
potni list št. AA 421935. s-1297
Berčič Nataša, Gasilska 20, Kranj, potni
list št. AA 115071, izdala UE Kranj. s-1295
Bevc Jasmina, Vrhpolje pri Kam. 273,
Kamnik, potni list št. AA 955271. s-1338
Bratož Silva, Šared 19/E, Izola, potni
list št. AA 207080, izdala UE Izola. g-1163
Bratuž Silva, Čepovan 133 A, Čepovan,
maloobmejno prepustnico, št. AI 111700.
g-1056
Butinar Čeh Olga, Ulica bratov Učakar
110, Ljubljana, potni list št. AA 825218.
s-1175
Cek Nives, Ulica Ivana Turšiča 4, Sežana, potni list št. AA 789330, izdala UE Sežana. p-1065
Cunk Denis, Jakčeva ul. 30, Ljubljana,
potni list št. BA 720221. s-1018
Češnovar Peter, Bilečanska 4, Ljubljana, potni list št. BA 658579. g-1011
Čok Dajana, Ulica Istrskega odreda št.
9, Divača, potni list št. 1807/22233.
p-1072
Dobravec Brigita, Češnjica 18, Srednja
vas, potni list št. AA 630644. g-1094
Egredžija Marijana, Frankovo naselje 61,
Škofja Loka, potni list št. AA 787268, izdala
UE Škofja Loka. s-1241
Erjavec Leon, Ločica ob Savinji 87a,
Žalec, potni list, BA 462967, izdala UE
Žalec. s-3008
Fras Boris, Zg. Porčič 121, Sv. Trojica v
Slov. Gor, potni list št. AA 269242. m-2910
Furlanič Maksim, Ulica IX korpusa 17,
Izola, potni list št. BA 226593. g-1095
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Gašparuš Željko, Gubčeva 6, Slovenske
Konjice, potni list št. AA 970421. p-1085
Globočnik Mojca, St. Žagarja 22b, Radovljica, potni list št. AA 52275. g-1326
Gorjanc Barbara, Drevoredna 6, Ruše,
potni list št. BA 305761. p-1070
Gorjanc Borut, Dermotova 14, Ljubljana, potni list št. BA 377894. s-1267
Gržinič Geraldina, Lucija Obala 126,
Portorož, potni list št. AA 202921. p-1001
Gradišnik Mitja, Ribniška 4, Ljubljana,
potni list št. BA 558730. s-1107
Gračner Ivanja, Kidričeva 21 a, Zagorje,
priglasitveni list, št. 61-0238/94. p-1005
Gruden Cvetko, Starovaška 13, Žiri, potni list št. AA 230764. s-1337
Horvat Milan, Na Zelenici 19, Prebold,
potni list št. AA 103986, izdala UE Žalec.
p-1031
Hočevar Marija, Tržaška 5, Ljubljana,
potni list št. BA 239146. s-1201
Jerman Matevž, Na Logu 1, Ankaran,
potni list št. BA 577157, izdala UE Koper.
g-1229
Kaluža Karol, Pivska 4, Postojna, potni
list št. AA 97590, izdala UE Postojna.
s-1160
Kerin Richard, Sela pri Otovcu 11, Črnomelj, potni list št. AA 486421. s-1289
Kolenc Koprivc Tanja, Letoviška pot 6,
Koper, potni list št. AA 41074, izdala UE
Koper. g-1252
Kotnik Robert, Mislinja Sejmišče 5, Slovenj Gradec, potni list št. BA 339352.
g-1230
Krasniqi Donika, Pekarniška 6, Izola, potni list št. AA 515488. g-1322
Kroflič Primož, Arclin 66 d, Škofja vas,
potni list št. BA 205455. g-1097
Lepša Dolničar Marija, Ul. bratov Komel
60B, Ljubljana, potni list št. AA 977906.
s-3001
Levstik Milena, Dalmatinova 10, Ljubljana, potni list št. BA 239177. s-1221
Likovič Andrej, Kovačičeva 7, Grosuplje, potni list št. AA 396863. s-1273
Likovič Angelca, Kovačičeva 7, Grosuplje, potni list št. AA 663840. s-1272
Lisac Aleš, Petrovičeva 5, Ljubljana, potni list št. BA 312861. s-1068
Ljezi Miradije, Rutarjeva 4/c, Nova Gorica, prepustnico št. AI 112841, izdala UE
Nova Gorica. g-1253
Mahne Boris, Čentur 2 d, Marezige, maloobmejno prepustnico, št. AI 24047.
g-1084
Mahnič Darko, Borova 4, Hrpelje, potni
list št. BA 706441. p-1082
Matoh Janez, Einspielerjeva 5a, Ljubljana, potni list št. AA 59615. s-1016
Mavrič Tomaž, Miren 171/A, Miren, potni list št. AA 400181, izdala UE Nova Gorica. g-1232
Medved Dušan, Maistrova 2, Litija, potni
list št. AA 952464. s-1342
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Mesarič Gregor, Židovska 14, Maribor,
potni list št. BA 572326, izdala UE Maribor.
p-1054
Močnik Nikolaj, Most na Soči 74, Most
na Soči, potni list št. AA 100617. p-1074
Novak Anton, Šmartinska 239, Ljubljana, potni list št. BA 205980. s-1257
Nowotny Marko, Goce Delčeva 3, Ljubljana, potni list št. BA 527584, izdala UE
Ljubljana. s-1255
Pavlin Branko, Miren 210, Miren, maloobmejno prepustnico št. AI 5639. g-1331
Pavlin Branko, Miren 210, Miren, potni
list št. AA 356692. g-1343
Pavlič Damjan, Vojkova 77, Ljubljana,
potni list št. BA 376441. s-1169
Perenič Gorazd, Ul. bratov Učakar 66,
Ljubljana, potni list št. AA 312295. s-1225
Perkovič Irena, Zg. Škofije 68/a, Škofije, prepustnico št. AI 115317, izdala UE
Koper. g-1254
Pirc Zdravko, Vojkovo nabrežje 26, Koper, prepustnico AI 68162, izdala UE Koper. g-1159
Polšak Marjan, Trubarjeva 53 b, Celje,
preklic potnega lista, št. 684025, objavljen
v Ur. l. RS, št. 80/97. p-1014
Polšak Marjan, Trubarjeva 53 b, Celje,
potni list št. BA 684625. p-1015
Pregelj Robert, Ulica Ivana Turšiča 9,
Sežana, potni list št. AA 982439, izdala UE
Sežana. p-1059
Pretnar Mitja, Vurnikova 8, Ljubljana, potni list št. AA 715530, izdala UE Ljubljana.
s-1168
Pušenjak Aleksandra, Zasadi 2, Križevci
pri Ljutomeru, potni list št. BA 481780.
p-1080
Rant Jože, Ulica v Kokovšek 31 a, Ljubljana, potni list št. AA 2559. s-1309
Rogan Marija, Jakobovo naselje 36,
Murska Sobota, potni list št. AA 104347.
p-1082
Rogan Marija, Jakobovo naselje 36,
Murska Sobota, potni list št. AA 104347.
p-1056
Samarazić Eliza, Gašperšičeva 6, Ljubljana, potni list št. AA 527617. s-1091
Stanovnik Miran, Cesta ob potoku 1, Log
pri Brezovici, potni list št. AA 027543.
s-1041
Stojanovič Jelenko, Pod Gabri 11, Celje, potni list št. BA 452384. g-1055
Tasić Andrej, Valjavčeva 10, Kranj, potni
list št. BA 702806, izdala UE Kranj. s-1269
Tihelj Frančišek Radivoj, Zaloška 133,
Ljubljana, potni list št. AA 932706. s-1339
Tičevič Edvin, Tomšičeva 2, Velenje, potni list št. BA 020314. p-1077
Turk Matjaž, Dolenja vas 12 B, Cerknica, potni list št. AA 572515. p-1003
Velkaverh Dušan, Na Korošci 2, Ljubljana, potni list št. AA 75081. s-1164
Vodošek Cehner Mojca, Jauškovo selo
24a, Velenje, potni list št. AA 472013, izdala UE Žalec. p-1029

Volf Marjana, Stara ulica 3, Murska Sobota, maloobmejna prepustnica, št.
8408/82. p-1068
Vozel Franc, Vreskovo 13, Trbovlje, potni list št. AA 811991. s-1276
Vrbančič Ingrid, Cirkulane 29, Cirkulane, potni list št. BA 264913, izdala UE Ptuj.
g-1231
Zvonar Milovan, Černelavci Dolga ulica
29, Murska Sobota, potni list št. BA
080522. p-1064
Žabjek Andrej, Trpinčeva 68, Ljubljana,
potni list št. AA 375360. s-1100
Žerjal Pavlin Vita, Miren 210, Miren, maloobmejno prepustnico št. AI 101739.
g-1354
Žerjal Pavlin Vita, Miren 210, Miren, potni list št. AA 356580. g-1355

Druge listine
Agencija Lori, Titova 45, Slovenska Bistrica, zavarovalno polico AO 000119076.
g-1114
Agović Suada, Matjaževa 17, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 544555, št. reg. 193777. s-1263
Ambrožič Milan, Ulica Gradnikove brigade 11, Nova Gorica, vozniško dovoljenje,
kat. B. g-1205
Anžur Marko, Tesovnikova 57, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
631827, št. reg. 146247. s-1098
Antonič Miha, Cankarjeva 8, Radovljica,
vozniško dovoljenje, št. 25331. g-1132
Anzelak Simon, Leše 119, Prevalje, spričevalo, izdano leta 1989. g-1064
Avdijaj Halit, Podjunska 19, Ljubljana,
delovno knjižico. s-1316
Balabanić Jasmina, Vrtnarija 12c, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 2533,
izdala LPP. s-1328
Balič Damijan, Partizanska 25, Nova Gorica, listino. g-1062
Balič Damjan, Partizanska 2, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. p-1051
Balič Viktorija, Jamova 24, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Srednje vzgojiteljske
šole Maribor, izdano leta 1970. s-1324
Begić Hašim, Društvena ulica 22, Ljubljana, zaključno spričevalo Šole za voznike
motornih vozil, Novo mesto. s-1171
Belkić Aida, Pot na Rakovo Jelšo 309,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
33100. s-1165
Beltram Mateja, Kostanjevica 2, Kost.
na Krki, listino. p-1049
Benko Primož, Pri Malnih 15, Kobarid,
vozniško dovoljenje, št. 1851. p-1008
Berhtold Mojca, Tomšičeva 7, Slovenj
Gradec, dijaško mesečno vozovnico, št.
15015, izdal LPP. s-1261
Berčič Robert, Otmarja Novaka 5, Jesenice, spričevalo o končani OŠ Žirovnica.
g-1029
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Bevc Jure, Dobrna 62, Dobrna, vozniško
dovoljenje, št. 37822. p-1019
Bezlaj Polonca, Preglov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1164007, reg. št. 152968. s-1149
Bećkanović Anita, Kolodvorska 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
37150. s-1162
Bečirović Najla, Zavodnje 22/A, Šoštanj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22791.
p-1041
Bizjak Srečko, Ulica Franca Mlakarja 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 853207, št. reg. 4919. s-1035
Blatešić Goran, Splitska 27, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
25045. p-1038
Bogataj Janez, Reteče 63, Škofja Loka,
vozovnice št. 428680 Alpetour. g-1239
Bohinc Tomaž, Robičeva 9, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 516119, izdala zavarovalnica Tilia. s-1075
Brainich Vinicio, Jadranska cesta 4, Ankaran, vozniško dovoljenje. g-1248
Brakševec Valter, Male Žablje 33, Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
784549. g-1368
Brenčič Peter, Zaplana 48, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9112, izdala
UE Vrhnika. s-1144
Budin Klemen, Miren 16, Miren, vozniško dovoljenje. g-1360
Burger Maksimiljan, Tolstojeva 20, Vir,
zavarovalno polico, št. 455867, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-1277
Buzečan Boris, Vojkova 91, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
545309, št. reg. 134869. s-1102
Bučar Alojz, Dol pri Borovnici 2, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. 13629, izdala UE Vrhnika. s-1214
Bučar Janez, Vel. Mlačevo 68, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. A, št. 3369.
s-1346
Buček Robert, Hrib 16, Loški potok, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 7715.
s-1278
Buček Robert, Hrib 16, Loški potok, študentsko izkaznico, izdala Pedagoška fakulteta, Ljubljana leta 1997. s-1279
Camloh Tomaž, Lipa 11, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 25804.
p-1047
Cehner Berta, Vizore 1 a, Nova cerkev,
vozniško dovoljenje, št. 21159. p-1011
Cepič Sanel, Cesta Talcev 7/b, Jesenice, zavarovalno polico št. 475467, izdala
Zavarovalnica Tilia. g-1130
Cilenšek Darko, Mavčiče 29, Mavčiče,
zavarovalno polico 0523145, izdala Zavarovalnica Adriatic. s-1226
Cipot Dašenka, Andrejci 61b, Murska
Sobota, dijaško mesečno vozovnico, št.
576, izdala LPP. s-1332
Ciriković Muslija, Vrtnarija 10b, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12031.
s-1312

Cvetek Mojca, Prešernova cesta 75,
Grosuplje, dijaško mesečno vozovnico, št.
3298. s-1174
Cvitkovič Mirko, Pri Unionu 29, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, reg.
št. 9649. s-1298
Čadež Gregor, Delnice 7, Poljane, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. reg. 22696.
s-1347
Čadež Mojca, Galetova 16/A, Kranj, vozovnico Alpetour št. 417865. g-1191
Čajić Boris, Prelska 3/A, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. 25507. p-1039
Čavlovič Metka, Janeza Puharja 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S474938, št. reg. 1769, izdala UE Kranj.
g-1049
Černe Miroslav, Pod hribom 62, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S146522, št. reg. 162803. s-1286
Čimžar Anže, Zg. Besnica 146, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1130341, reg. št. 47755, izdala UE Kranj.
g-1246
Čreslovnik David, Čečovje 19 b, Ravne
na Koroškem, indeks FMF Ljubljana, izdan
leta 1994. s-1104
Džambić Muhamed, Goriška cesta 47,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
19057. p-1036
Džinić Hanadin, Župančičeva 6, Koper,
zdravstveno izkaznico. g-1366
Danilovič Kristina, Cesta Jaka Platiše 19,
Kranj, vozno karto, št. 487506. g-1048
Dervarič Robert, Petanjci 96A, Tišina,
vozniško dovoljenje, št. 26869. p-1021
Dimić Milorad, Cesta španskih borcev
47, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 926746, št. reg. 1990094.
s-1077
Dolinar Aleksander, Boletova 31, Ljubljana, spričevalo 8. razreda OŠ Valentin Vodnik, izdano leta 1980. s-1288
Dolinšek Lucija, Laze 16 i, Velenje, dijaško mesečno vozovnico, št. 619, izdal
LPP. s-1294
Domazet Nisvet, Tržaška 21, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 43210, izdal LPP. s-1074
Dominko Edita, Finžgarjeva 5, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje. p-1052
Dović Franc Marijan, Radovanova ulica
4, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 1965. s-1067
Dragojević Živorad, Šempeter v Savinjski dolini 10, Šempeter, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 22819, izdala UE Žalec.
p-1004
Drnjač Roman, Kozjanska 7, Sevnica,
indeks FKKT Ljubljana, izdan leta 1996.
s-1274
Duh Boštjan, Novi Log 19/b, Hrastnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 6549,
izdala UE Hrastnik. g-1240
Dundović Tanita, Steletova 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33126, izdal LPP. s-1296
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Đerđaj Martin, Gregorčičeva 60, Izola,
obrtno dovoljenje. g-1212
Erceg Aleš, Bratovševa ploščad 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 932939, reg. št. 148643. s-1146
Fabjan Anton, Cankarjeva 3, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. p-1010
Fekonja Drago, Ižanska cesta 124 A,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano leta 1974.
s-1002
Ferjančič Januš, Opekarska 15b, Šempeter, vozniško dovoljenje. g-1124
Foedransperg Žiga, Pleše 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
262926, reg. št. 186536. s-1219
Franc Leonardi, Dobrič 1, Polzela, listino. p-1067
Fritz Monika, Bratovševa pl. 9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 42310,
izdal LPP. s-1353
Frčej Monika, Gradnikova 69, Radovljica, vozovnico Alpetour št. 524494. g-1245
Gabrovšek Marija, Kamnogoriška 60a,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
40680, izdal LPP. s-1260
Galić Mujo, Ulica Franca Mlakarja 36,
Ljubljana, delovno knjižico. s-1307
Gamberger Danijel, Kamnogoriška 53,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 611375, št. reg. 43359. s-1078
Geč Jože, Senik 8, Sv. Tomaž, vozniško
dovoljenje, kat. ABEGH, št. 334, izdala UE
Ormož. g-1115
Gleščič Gregor, Gradnikove brigade 15,
Nova Gorica, indeks Visoke šole za
zdravstvo Ljubljana, izdan leta 1996.
s-1275
Glušac Boris, Seliškarjeva 12, Grosuplje, dijaško mesečno vozovnico, št. 285.
s-1308
Gomboc Karel, Neradnovci 10, Gornji
Petrovci, vozniško dovoljenje, št. 16093.
p-1012
Gorjanc Borut, Dermotova 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
929482, št. reg. 197944. s-1268
Gospić Vlasta, Sv. Florjan 126, Rogatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7982, izdala UE Šmarje pri Jelšah. p-1061
Gregorič Boris, Gažon 45/B, Koper,
vozniško dovoljenje. g-1122
Grizilo Larisa, Bergantova 7, Trzin, zaključno spričevalo Gimnazije Poljane, Ljubljana, izdano leta 1990. s-1323
Groznik Natalija, Pot na Orle 2, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 19956,
izdal LPP. s-1303
Gunstinčič Marko, Neverke 2/c, Košana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
123731. g-1042
Gvardjančič Tomaž, Podgrad 39, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 6387. s-1096
Habič Marjan, Kožljek 3b, Kočevska reka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
40925. s-1259
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Hlastec Renata, Šalek 95, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22072.
p-1037
Hodžić Sadija, Ljubljanska cesta 80,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1219336, reg. št. 32662, izdala UE
Domžale. s-1156
Hojnik Aleksandra, Podvinci 67/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23061,
izdala UE Ptuj. g-1126
Horvat Avgust, Partizanska 5, Rakičan,
vozniško dovoljenje, št. 27597. p-1066
Horvat Milan, Na Zelenici 19, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
901445, izdala UE Žalec. p-1032
Hočevar Luka, Trebinjska 16, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 6865.
s-1217
Hrženjak Senka, Gogalova 4, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1224656,
št. reg. 49182, izdala UE Kranj. g-1047
Hrastnik Jasna, Peričeva 38, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 479199, izdala zavarovalnica Adriatic. s-1143
Hren Aleš, Grobeljca 40, Ljubljana, dijaško izkaznico št. 77063. s-1090
Hren Aleš, Grobeljca 40, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 5061.
s-1109
Hrestak Sanela, Gradišče 13A, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 13962,
izdala UE Vrhnika. s-1224
Hrga Bogdan, Dornava 147/a, Dornava, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 33708,
izdala UE Ptuj. g-1139
Jagrič Rajko, Valjavčeva 8, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. B. št. S 808629, reg.
št. 36731, izdala UE Kranj. g-1138
Jakofčič Janez, Tribuče 50/a, Črnomelj,
zavarovalno polico št. 403937, izdala Zavarovalnica Tilia. g-1244
Jakopič Andrej, CestaAndreja Bitenca
38, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico,
št. 592. s-1179
Jaksetič Martina, Kuteževo 4, Ilirska Bistrica, dijaško mesečno vozovnico, št.
9728. s-1310
Jakše Jože, Dule 5, Straža, spričevalo o
končani OŠ Vavta vas. g-1058
Jamšek Jure, Pod Jelšami 26, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 36490.
s-1216
Janžovnik Danijel, Dobrovlje 17, Braslovče, zaključno spričevalo. g-1185
Jankovič Špela, Šarhova 22, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 38416.
s-1154
Javornik Ljudmila, Tepanje 35/B, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
FGH, št. 2033. p-1028
Jeglič Gordana, Ulica Mladinskih brigad
6, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 115157, reg. št. 7702, izdala UE Kranj.
s-1196
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Jelnikar Mitja, Marokova pot 21, Litija,
diplomo Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, izdano leta
1981. s-1194

Komelj Aleš, Šmidova 12 a, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1066494,
št. reg 46354, izdala UE Kranj. g-1020

Jenko Tatjana, Dvorje 98, Cerklje, vozno karto, št. 419380. g-1006

Komočar Andrej, Zejno 19, Krška vas,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 135.
g-1118

Jurca Janja, Tržaška cesta 73, Logatec,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2348.
s-1213

Koncilija Benjamin, Cimermanova 12,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
39746. s-1069

Kajba Franc, Mariborska 76 a, Celje,
vozniško dovoljenje. g-1365

Korošec Simon, Niževec 6, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11498.
s-1101

Kajba Karmen, Oljčna pot 49 A, Koper,
diplomo SGTŠ, šolsko leto 1984/85.
g-1007
Kaligarič Flavij, Kosovelova 19, Izola,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 3001,
izdala UE Izola. g-1127
Kalthi Flamur, Drjavčeva 36, Nova Gorica, delovno knjižico. p-1018
Kapele Bernarda, Dolenjci 21, Adlešiči,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 9834,
izdala UE Črnomelj. p-1017
Kapetanovič Sašo, Preglov trg 5, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
37705, izdala LPP. s-1350
Karlovčec Aleksander, Topolšica 115,
Topolšica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
25533. p-1033
Kastelic Petra, Vipavska 34, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37596, izdal LPP. s-1287
Kelbl Blaž, Bohinjska Bela 12, Bohinjska Bela, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
23179. g-1199
Keršič Klemen, Za Mošenikom 23, Tržič, vozno letno karto Integral. g-1237
Klanjšček Branko, Med Ogradami 15,
Solkan, vozniško dovoljenje. g-1121
Klinger Boris, Borovci 3a, Dornava, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, št. 26860.
g-1242
Knežević Miroljub, Knafljev trg 6, Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. B, št. 4447.
s-1105
Knez Maksimiljan, Volčja Draga 56, Volčja Draga, vozniško dovoljenje. g-1119
Kodre Jelka-Ana, Krimska 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
39923, S 141475. s-1318

Kosem Barbka, Dvoržakova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. reg. 41312, S 843339. s-1321
Kotar Nataša, Gabrovka 61, Gabrovka,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24320, izdala LPP. s-1349
Kotnik Jože, Soteska 1, Mozirje, spričevalo o zaključnem izpitu Šole za voznike
motornih vozil, izdano leta 1971. s-1282
Kovač Stanislav, Stopče 3a, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št. 947,
izdala UE Šentjur pri Celju. p-1030
Kovačič Nataša, Murščak 27a, Murska
Sobota, delovno knjižico. s-1329
Kovše Matej, Rimska 18, Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, št. 7591.
p-1050
Košuta Damjan, Ul. Vinka Vodopica 105,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-1022
Kočar Leopold, Korovci 6, Cankova,
vozniško dovoljenje, št. 09746. p-1073
Krajcar Emil, Nicina 16, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 10110.
g-1085
Kralj Desire, Ulica Sv. Petra 7, Izola,
zavarovalno polico št. 451751, izdala Zavarovalnica Adriatic. g-1128
Krampelj Lidija, Prazniki 6, Turjak, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1107112,
reg. št. 211522. s-1145
Kranjc Vili, Predel 7, Šmarje pri Jelšah,
vozniško dovoljenje, št. 9320. p-1076
Kravanja Zvonko, Trenta 55, Soča, diplomo Lesne šole Jože Srebernič v Novi
Gorici, izdana leta 1985. g-1038
Kravina Kristjan, Ozeljan 90, Šempas,
vozniško dovoljenje. g-1023

Kogovšek Blažka, Levstikova 4, Logatec, vozniško dovoljenje, št. S 1090896,
reg. št. 6538. g-1189

Kremelj Sonja, Rimska 7a, Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, S 906509, št.
reg. 1040. s-1340

Kogovšek Franc, Horjul 262, Horjul, zaključno spričevalo Šole za motorne voznike
Ježica, izdano leta 1982. s-1073

Kristan Andrej, Javornik 10, Kranj, delovno knjižico. g-1088

Kolednik Srečko, Kobilščak 9, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 12689.
g-1051
Kolenc Dejan, Smrečnikova 26, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
31499, izdala UE Novo mesto. g-1012
Komel Uroš, Gradnikove 49, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-1137

Kryžanowski Andrej, Ribiška ulica 7, Piran, zavarovalno polico št. 0537023, izdala
Zavarovalnica Adriatic. s-1110
Krznar Boštjan, Nova Cerkev 1, Nova
cerkev, vozniško dovoljenje, št. 340/87.
p-1023
Kužner Franc, Linhartova 20, Ljubljana,
spričevalo za poklicne voznike, št.
1154/72. s-1284
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Kurtović Almira, Šmartinska 135 c, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
033396. s-1066
Kuselj Alojzija, Kamnje 24, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 991960,
reg. št. 10016, izdala UE Trebnje. s-1218
Lah Brigita, Sodinci 88, Velika Nedelja,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 10980,
izdala UE Ormož. g-1188
Lakovič Špela, Kamnoseška 22, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 43203.
s-1281
Lampe Rado, Gorska pot 20, Idrija, spričevalo Šole za Voznike motornih vozil Ljubljana, izdano leta 1975. s-1081
Lamprečnik Darja, Trg B. Mravlj. 11, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17043. p-1046
Lavrič Vanda, Laze 60a, Logatec, spričevalo 2. letnika Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, izdano leta 1996/97 na
ime Karin Lavrič. g-1116
Lekan Danijela, Volaričeva 3, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 2834.
g-1039
Lepoša Emil, Adrijanci 68, Gornji Petrovci, vozniško dovoljenje, št. 18600.
p-1083
Leskovar Jožef, Vrhole pri Laporje 36,
Laporje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. 6108. g-1187
Leskovšek Pavla, Litijska cesta 313a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 101140, S 483348. s-1299
Leskovšek Vladimir, Šegova 12, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
2163, izdala UE Novo mesto. g-1208
Letica Sandra, Granscijeva 8, Izola, vozniško dovoljenje, kat. H, št. 8741, izdala
UE Izola. g-1031
Letić Luka, Vilharjeva 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1234424,
št. reg. 214482. s-1024
Levičar Tomaž, Cesta na Svetino 3,
Laško, zavarovalno polico št. 0379255.
p-1027
Likar Alenka, Smrtnikova 3, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 24402.
s-1223
Lindič Aleš, Spodnji Rudnik cesta I/20,
Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
38554. s-1001
Ljezi Miradije, Rutarjeva 4c, Nova Gorica, vozniško dovoljenje. g-1243
Lobe Uroš, Kidričeva 14, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 3679, izdala
UE Kočevje. p-1247
Logar Janez, Roje 2, Mirna, spričevalo
za poklicnega voznika motornih vozil, izdano leta 1985. s-1285
Majcenovič Romanca, Hrastovec 26/C,
Zavrč, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
22909. g-1238
Makovšek Alenka, Partizanska c. 35,
Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 17719. g-1358

Malenšek Janez, Maline 8, Semič, zaključno spričevalo Poklicne kovinarske šolev Črnomlju, izdano leta 1982. s-1071
Mandić Srna, Na Stolbi 7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 139368,
št. reg. 183995. s-1040
Marc Silvester, IV. Prekomorska 70, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 579432. g-1211
Marinčič Ana, Reteče 96, Škofja Loka,
vozno karto, izdal Alpetour Škofja Loka.
g-1021
Markočič Danilo, Rožna pot 3, Izola, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 2861.
g-1363
Mars Gregor, Brezina 5, Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 13281.
p-1079
Masten Severin, Vojščica 15, Kostanjevica na Krasu, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH. g-1204
Mastnak Zmago, Vodule 23, Dramlje,
delovno knjižico 12724. p-1022
Matarugić Branko, Log Ivana Krivca 17,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 195160. g-1203
Mavrič Tomaž, Miren 171 a, Miren, vozniško dovoljenje, kat. ABGH. p-1016
Medved Borut, Glinje 5 a, Cerklje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1045431,
št. reg. 45609, izdala UE Kranj. g-1087
Merklin Stela, Chendujska 28, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 7675.
s-1152
Midžan Ale, Novi svet 13, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 23069.
s-1036
Mihelič Marija, Sv. Vid 19, Vuzenica,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Muta, izdano leta 1993. p-1009
Mihevc Alojzija, Poklukarjeva 18, Ljubljana, vozovnico mestnega prometa št. 755.
s-1161
Milenkovič Damir, Karlovška 17, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 34744,
izdala LPP. s-1320
Milovanović Tamara, Cankarjeva 22,
Metlika, dijaško mesečno vozovnico, št.
15122. s-1301
Mirc Borut, Glagoljoška 1, Koper, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. 9875,
izdala UE Piran. g-1133
Mitrović Nedeljko, Cesta 24. Junija 76,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 230096, reg. št. 131973. s-1178
Mlakar David, Zg. Bitnje 172, Žabnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
523824, reg. št. 42299, izdala UE Kranj.
g-1117
Modec Matjaž, Markovec 35 a, Stari trg
pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8819. s-1103
Mušćet Nikolina, Gkavarheva 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1193646m št. reg. 220279. s-1193
Nartnik Pavla, Šutna 103, Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 523911,
št. reg. 28256. g-1045
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Nešič Ivan, Jenkova cesta 9, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 4853.
p-1043
Novak Anton, Cesta vstaje 15, Ljubljana,
diplomo Srednje šole tehniških strok Ljubljana, št. 145, izdano leta 1985. s-1258
Obran Borut, Esmoreitstraat 13, Amsterdam, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
841440, reg. št. 178652. s-1147
Ocvirk Simon-Viktor, Tbilisijska 94, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1103839, reg. št. 187994. s-1158
Omahen Janez, Ob Grosupeljščici 14 A,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
16949. s-1009
Opalk Vesna, Mošnje 56, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 24226.
g-1027
Orel Nuša, Partizanski tabor 10a, Vrhnika, dijaško mesečno vozovnico, št. 2744.
s-1198
Ošabnik Borut, Velnarjeva 2, Ljubljana,
diplomo Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, izdano leta 1967. s-1192
Papič Simon, Ul. Janeza Puharja 9,
Kranj, letno spričevalo za 1. in 2. letnik
Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole Kranj, izdano leta 90-91. s-1352
Peklaj Tjaša, Kapalniška 10, Brezovica,
dijaško mesečno vozovnico, št. A()2, izdal
LPP. s-1266
Pernek Andreja, Majšperk 20, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
40091. g-1083
Peršak Mladen, Vladimira nazora 9, Čakovec, spričevala 1., 2. in 3. letnika Poklicne gradbene šole Ivan Kavčič, Ljubljana,
izdano leta 1981-1983. s-1293
Pestotnik Miran, Pšajnovica 6, Laze v
Tuhinju, spričevalo 3. letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje šole v Domžalah,
št. 94/92 izdana leta 1992. s-1004
Peternel Gorazd, Plužnje 39, Cerkno,
vozniško dovoljenje. p-1024
Petrič Bernarda, Kot 3, Prevalje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12578, izdala UE Ravna na Koroškem. g-1005
Petrič Simon, Gore 10, Idrija, vozniško
dovoljenje. p-1025
Petrič Zdravko, Grajska 1, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
9644. p-1062
Pevec Bojana, Ul. Sv. Petra 4, Izola,
diplomo, št. 7, izdano leta 1984. p-1007
Peček Aljoša, Tovarniška 12b, Logatec,
dijaško mesečno vozovnico, št. 470.
s-1290
Peček Alojzij, Šentvid pri Stični 176,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. 4144. s-1112
Peček Majda, Šentvid pri Stični 176,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 6283. s-1111
Pipan Julij, Veliki Dol 15, Dutovlje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 1465.
g-1180
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Pirečnik Boris, Skorno pri Šoštanju 39,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. 23376. p-1040
Pirkmajer Darja, Kajuhova 7, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000553105. g-1182
Plazar Slavko, Toledova ulica 3, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 06209.
p-1034
Pleskar Emil, Ulica bratov Učakar 112,
Ljubljana, zavarovalno polico AO 0527021,
izdala Zavarovalnica Adriatic. s-1200
Požar Sandi, Krašnja 56, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1004462, št. reg. 24220. s-1108
Požun Darja, F. S. Helena Colner Justina, Podbočje, spričevalo o zaključnem izpitu, št. 129/91. g-1025
Poboljšaj Katja, Okt. revolucije 27 b, Izola, zavarovalno polico, št. 531130, izdala
zavarovalnica Adriatic. s-1304
Pogačar Alojz, Zlato Polje 2, Lukovica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000700533, reg. št. 24675, izdala UE
Domžale. s-1172
Pogačar Nada, Vrtna 11, Izola, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. 873, izdala UE
Izola. g-1136
Pograjc Gregor, Polje cesta V/9, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
38851. s-1010
Polak Simona, Tupaliče 50, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
642860, št. reg. 33805, izdala UE Kranj.
g-1044
Polenec Alenka, Kalinškova ulica 31,
Kranj, indeks Filozofske fakultete Ljubljana,
izdano leta 1966 na ime Hubert Alenka.
s-1319
Polenec Andrej, Kalinškova 31, Kranj,
diplomo Ekonomske fakultete, št. 1519
zdne 28. 12. 1971. s-1195
Poljšak, Vojsko 8, Koprivnica pri Brestani, vozniško dovoljenje, št. 5709. p-1075
Poročnik Bojan, Podgorje 11, Podgorje, zaključno spričevalo Kovinarske šole Muta, izdano leta 1982/83. g-1123
Potočnik Andreja, Kozjak 35, Mislinja,
delovno knjižico S 0354677, izdala UE Slovenj Gradec. g-1248
Povše Mercedes Maja, Rojčeva 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1188960, št. reg. 216581. s-1302
Praprotnik Gleb, Pot k Skakalnici 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1165105, reg. št. 218655. s-1155
Pregrad Dejan, Matjaževa 5, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 37739.
s-1207
Preskar Rok, Slovenska 9b, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 44201, izdala LPP. s-1334
Prezelj Maja, Cankarjeva 30, Radovljica, dijaško mesečno vozovnico, št. 12875.
s-1292
Prokofijev Diana, Ptujska 27, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 33768.
s-1315
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Prosenc Gregor, Wolfova 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
885097, reg. št. 152460. s-1181
Pucelj Melita, Krožna pot 5, Otočec, diplomo SŠGT, izdana leta 1988. g-1053
Pugelj Toni, Ljubeljska 23, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 36767.
s-1150
Pungeršek Vesna, Praprotnikova 10,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
123457. p-1086
Pustavrh Nives, Polje, C. 38/7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 34339,
izdal LPP. s-1356
Pustinek Bojan, Podvin 1/a, Polzela,
vozniško dovoljenje. p-1069
Pušavec Tina, Hudo 3, Tržič, celoletno
vozovnico, izdano na relaciji Tržič- Ljubljana. g-1086
Ramšak Janez, Šaleška 16, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 14007.
p-1042
Rangelov Ivan, Jenkova 28, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 07387.
p-1048
Ravnika Marija, Klanec 40, Kamnik, spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo
in turizem, izdano leta 1991/92 na ime Kvas
Marija. s-1215
Repič Anton, Celovška 123, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Poljane,
Ljubljana, izdano leta 1969. s-1317
Ribarič Igor, Preglov trg 6, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 38627, izdal
LPP. s-1106
Rožej Marko, Fužinarska 9, Mežica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 16804, izdala
UE Ravne na Koroškem. g-1184
Romšak Maja, Zelenica 12, Tržič, vozniško dovoljenje, št. 9452. p-1053
Roškar Ferdinand, Slavšina 56, Vitomarci, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
16095. g-1357
Sadek Božidar, Gabrovlje 1, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 3938. p-1088
Saje Barbara, Ulica Marjana Kozinje 24,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, št.
31782, izdala UE Novo mesto. g-1120
Sajevic Rajka, Luže 21, Visoko, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 271591, reg.
št. 25419, izdala UE Kranj. g-1183
Sajnkar Albin, Valvazorjeva 38, Celje,
vozniško dovoljenje, št. 19793. p-1020
Sakib Hasičić, Gorenjska 13a, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, S 659869,
št. reg. 5821. s-1311
Salomon Andrej, Poklukarjeva 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
296982, št. reg. 78638. s-1341
Samardžija Vladimir, Kolodvorska 9, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 10402. g-1125
Sedlar David, Andreaševa 16, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 34959, izdala LPP. s-1327

Selič Ivan, Galicija 23/b, Žalec, potrdilo
o opravljenem preizkusu znanja za pridobitev licence, št. 603335. p-1078
Sevšek Boris, Ulica bratov Učakar 128,
Ljubljana, delovno knjižico. s-1131
Simonič Jožefa, Hrastje Mota 1b, Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10120. g-1210
Simčič Anita, Cankarjeva 78, Nova Gorica, delovno knjižico. p-1071
Sirk Cvetka, NHM 17, Sevnica, vozniško
dovoljenje. p-1026
Slejko David, Lokavec 51, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. FGH, št. S
1067584. g-1046
Slivnik Milan, Podhom 22 a, Zgornje
Gorje, spričevalo o strokovni usposobnjenosti za voznike motornih vozil Ljubljana-Ježica, izdano leta 1974. g-1026
Smiljanič Vlado, Kidričevo naselje 23,
Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 12981. g-1043
Smolnik Maksimilijan, Zelena pot 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. s-412215, št. reg. 87696. s-1262
Smrke Ines, Dunajska 31, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 6116.
s-1034
Stajič Milenko, Pokopališka 16, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu št. 4400
Izobraževalnega centra za tehniške stroke,
Novo mesto, izdano leta 1979. p-1063
Stanić Dragan, Glavarjeva 49, Ljubljana,
delovno knjižico. s-1153
Stare Roman, Pretnerjeva 8, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. 10183.
p-1013
Starman Jože, Izletniška 28, Koper, vozniško dovoljenje, št. 25372. g-1030
Starovašnik Katarina, Cesta na Brdo 15,
Kranj, dijaško mesečno vozovnico, št.
417883, izdal Alpetour. g-1367
Stepan Jože, Kandijska cesta 66, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
št. 33676, izdala UE Novo mesto. s-1222
Stopar Francka, Zajelše 13, Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
90989, reg. št. 117382. s-1197
Stražišar Maja, Tavčarjeva 1 b, Jesenice, vozniško dovoljenje, št. 22602/12838.
g-1084
Strašek Liljana, Male Rodne 35, Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 13146. p-1087
Strban Aleksander Saša, Drenov grič
192, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 207126. s-1092
Strmčnik Anton, Podgorje 180, Podgorje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
8040, izdala UE Slovenj Gradec. g-1052
Strmčnik Gregor, Bevkova 45, Ankaran,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. 20976.
g-1233
Subotić Jelka, Brilejeva 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 925431,
reg. št. 177611. s-1141
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Suhadolnik Andrej, Kamnik pod Krimom
86, Preserje, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1065058, reg. št. 203447. s-1235
Sulejmanović Zijad, Koželjskega 7, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
17115. p-1044
Svetek Blaž, Jurčkova 69, Ljubljana, delovno knjižico. s-1264
Šabić Dinko, Preglov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, S 63185,
št. reg. 6997. s-1351
Šacer Jernej, Placerovci 15, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 33914,
izdala UE Ptuj. g-1037
Šajh Saša, Ul. bratov Učakar 120, Ljubljana, potrdilo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Ljubljana, izdano leta
1995. s-1348
Šaćirovič Zekerija, Petrovičeva 11, Ljubljana, zavarovalno polico št. 442958, Zavarovalnica Adriatic. s-1314
Šinkovec Jožica, Knafelževa ul. 32, Novo mesto, vozniško dovoljenje, št. 225.
g-1362
Škabar Ana, Trg Brolo 2, Koper, vozniško dovoljenje, št. 12509. g-1134
Škof Barbara, Ob potoku 29, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 12403.
s-1167
Škofic Peter, Sl. Dobava 6a, Kropa, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 1354.
g-1361
Škrgić Elvis, Steletova 8, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 27435.
s-1202
Škrobar Stanko, Šaleška cesta 19, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
27034. p-1035
Škulj Janez, Marolče 8, Ortnek, orožni
list, št. 1122, 1094 in 492, izdala UE Ribnica. s-1079
Škvorc Alen, Ižanska cesta 375, zavarovalno polico št. 344723, izdala zavarovalnica Tilia. s-1330
Šlaus Leopold, Dobrna 33 e, Dobrna,
zavarovalno polico, št. 1056626. p-1006
Šmon Jurček, Mislinjska Dobrava 86,
Mislinja, dovolenje za vožnjo čolna, št.
02/135508. g-1065
Štante Igor, Čufarjeva ulica 17, Ljubljana, srednješolsko spričevalo Tehniška šola
za strojništvo, Ljubljana, izdano leta 1982.
s-1271
Štojs Mitja, Bilečanska 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 566185,
reg. št. 157709. s-1176
Štravs Simon, Podpeška cesta 5, Brezovica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S651667, št. reg. 196123. s-1008
Štuhec Zofija, Šarhova 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
646288, reg. št. 126968. s-1236
Tatić Marko, Clevelandska ulica 17 A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 586799, št. reg. 193254. s-1019
Tavželj Gregor, Iška 5, Ljubljana, dijaško
mesečno vozovnico, št. 1212, izdala LPP.
s-1336

Težak Rajko, Formin 5 a, Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 29971.
g-1089
Teran Frančišek, Kvedrova 14, Koper,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. VD
1841. g-1359
Todorović Siniša, Moškričeva 34, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH,
št. reg. 2852. s-1345
Tomažič Karin, Kojsko 72, Kojsko, vozniško dovoljenje, kat. BGH. g-1017
Tomc Gašper, Slovenska cesta 55c,
Ljubljana, osnovnošolsko spričevalo OŠ
Prežihov Voranc, Ljubljana, izdano leta
1990. s-1270
Tomic Vida, Stantetova 13, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 22922.
p-1045
Tonejc Benjamin, Spodnji otok 11, Radovljica, delovno knjižico, št. 17524.
g-1013
Tratar Darja, Novomeška cesta 26, Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29426. g-1015
Tratar Darja, Novomeška 26, Šentjernej,
dijaško mesečno vozovnico, št. 666, izdal
LPP. s-1080
Trebše Matjaž, Peričeva 11, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
240654, reg. št. 149435. s-1173
Troha Ksenija, Vodovodna pot 26, Rakek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
7223, izdala UE Cerknica. s-1148
Turščak Franc, Drenovec 6, Zavrč, vozniško dovoljenje, kat. BF, št. 17314, izdala
UE Ptuj. g-1033
Ulčnik Vojmir, Šmarje 47, Šmarje, zeleno karto AO 0485329 KP 97267. g-1135
Uršič Nevenka, Iška Loka 69, Ig, dijaško
mesečno vozovnico, št. 71001. s-1234
Us Roman, Miklošičeva 2a, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001199163, reg. št. 32583, izdala UE
Domžale. s-1129
Vajda Mitja, Pot na zeleni gaj 27c, Ljubljana, delovno knjižico. s-1283
Vešligaj Štefka, Briše 2, Polhov Gradec,
dijaško mesečno vozovnico, št. 2079.
s-1251
Vidmar Anica, Ižanska cesta 270 c, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1052055.
s-1170
Vidmar Uroš, Goričica pod Krimom 7,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1043153, reg. št. 191722. s-1157
Vidrih Anica, Rdeči Kal 22, Dobrnič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001100839, reg. št. 8638, izdala UE Trebnje. s-1151
Vindiš Marjan, Vareja 27, Videm pri Ptuju, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Trgovske
šole, šolsko leto 1977/78, 1978/79 in
1979/80. g-1032
Višković Barbara, Rojčeva 6, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 34780, izdal LPP. s-1113
Vlahek Ana, Verdnikova 7, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 43299.
s-1280
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Vodišek Vesna, Valentinčičeva 20,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
11464, izdala UE Laško. p-1002
Vodopivec Božislav, Žigoni 29, Renče,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 13631.
g-1364
Vrabec Ivan, Treboje 139, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne gradbene
šole Ivana Kavčiča Ljubljana, izdano 1974.
s-1305
Vukan Alison, Turjaško naselje 2, Kočevje, delovno knjižico. s-1227
Vučko Jani, Avgustinčičeva 30, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
157574, S 387912. s-1300
Zalar Matjaž, Kot 28, Ig, dijaško mesečno vozovnico, št. 003834. s-1070
Zanoškar Gorazd, Klemenčičeva 1, Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-6589-94, izdala Uprava
RS za pomorstvo Koper. s-1265
Zaplotnik Petra, Poljanska cesta 66,
Škofja Loka, vozno karto za mestni potniški
promet Ljubljana, št. 21213. g-1190
Zdjelar Tomislav, Ulica Frankolovskih žrtev 13, Celje, zaključno diplomo Srednje
tehniške šole Celje, izdano leta 1984 gradbena usmeritev. p-1060
Zdravje Sara, Štihova 15, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št. 17802.
s-1220
Ziherl Renata, Sp. Bitnje 97, Žabnica,
listino. g-1059
Zoran Alojzija, Gor. Kamence 29, Novo
mesto, zavarovalno polico št. 373378.
g-1206
Zrim Jože, Dolič 12, Kuzma, vozniško
dovoljenje, št. 14444. p-1055
Zupančič Andreja, Celovška 263, Ljubljana, zavarovalno polico št. 537818, zavarovalnica Adriatic. s-1344
Žabjek Andrej, Trpinčeva 68, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
S961943, št. reg. 18514. s-1099
Žagar Jože, Sela 62, Dolenjske Toplice,
spričevalo o zaključnem izpitu šole zaživinorejsko veterinarske tehnike v Ljubljani, izdano leta 1979. g-1060
Žagar Jurij, Cesta 67, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 831904,
izdala UE Ajdovščina. g-1140
Žakelj Bojan, Žaucerjeva 2, Ljubljana,
zavarovalno polico št. AO 479271, Zavarovalnica Adriatic. s-1291
Žaljec Franc, Zilje 27, Vinica, spričevalo
za poklicne voznike motornih vozil. g-1057
Žerjal Andreja, Ulica bratov Učakar 86,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1076830, reg. št. 210866. s-1250
Žugman Jurij, Povšetova 91, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 1281521. s-1061
Župan Andrej, Beblerjev trg 8, Ljubljana,
dijaško mesečno vozovnico, št. 16550, izdala LPP. s-1333
Žutić Matija, Vrhovci cesta XVII/30, Ljubljana, dijaško mesečno vozovnico, št.
24358. s-1256
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Pravkar izšlo
prof. dr. Darko Maver

KRIMINALISTIKA
Antropometrija, daktiloskopija in heliologija, sonografija, grafoskopija ali odorologija so tujke, ki jih v
pogovornem jeziku prav pogosto ne uporabljamo. Ti izrazi in mnogi drugi so domena kriminalistov.
Odgovore na vprašanja, kakšne metode kriminalistične identifikacije se skrivajo pod posameznimi pojmi,
najdemo v knjigi z naslovom Kriminalistika.
Prof. dr. Darko Maver je knjigo zasnoval kot učbenik, namenjen študentom pravnih fakultet in visoke
policijsko varnostne šole. S pripovedmi o usodah iznajdb svetovno znanih kriminalistov in njihovih
življenjskih zgodbah, o znanih kazenskih procesih ter z grafičnim in slikovnim prikazom kriminalističnega
dela pa je to delo tudi zanimivo branje za širšo javnost. K temu veliko prispevata tudi poglavji o
kriminalistični analitiki in tehniki, ki sta ju z veliko mero znanja in praktičnih izkušenj zasnovala Andrej
Rupnik in Janez Golja.
(10442)

Cena: 4725 SIT

mag. Dušan Požar

KAZENSKI ZAKONIK V PRAKSI
(OPISI KAZNIVIH DEJANJ)
Kazenski zakonik uresničuje svojo represivno funkcijo v kazenskem postopku predvsem tako, da se
abstraktna kazniva dejanja, določena v njegovem posebnem delu, najprej preoblikujejo v konkretne
oblike, nato pa obravnavajo kot predmet kazenskega postopka. Konkretni opisi kaznivih dejanj so tako
podlaga za usmerjanje procesne aktivnosti udeležencev kazenskega postopka: sodnika, tožilca,
obdolženca in zagovornika. V bistvu gre za svojevrstno razlago kazenskega zakonika in za tehniko njegove
uporabe, je zapisal avtor priročnika, mariborski višji državni tožilec.
Poenostavljeno bi temu lahko rekli, da je od A odvisen Ž: na razplet postopka torej bistveno vpliva opis
kaznivega dejanja. Vzorce zdaj ponuja priročnik, pri svojem delu pa jih bodo lahko uporabili tako organi
odkrivanja kot pregona in sojenja. Ker na slovenskem knjižnem trgu že kar nekaj desetletij ni bilo
podobnega priročnika, ni dvoma, da bo zanimiv tudi za študente prava.
(10433)

Cena: 3360 SIT
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